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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η παρούσα μελέτη με γενικό τίτλο: 

 

«Φάκελος Οριοθέτησης Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου Ισχύος 1,54MW, στη 

Θέση «Βαθύρρευμα» της Δ.Ε. Πινδέων του Δήμου Πύλης, του Νομού 

Τρικάλων» 

 

ανατέθηκε από την εταιρεία ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΟΡΥΦΗ Ε.Τ.Ε. στη Μελετητική Εταιρεία 

ΥΕΤΟΣ Α.Ε., που εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο,               

Δρ. Σπυρίδη Άνθιμο, Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, M.Sc., Ph.D. 

 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η τμηματική οριοθέτηση του ρέματος Βαθύρρευμα 

στην περιοχή υλοποίησης των έργων, δηλαδή τόσο στην περιοχή των εγκαταστάσεων του 

ΜΥΗΣ όσο και στην περιοχή της υδροληψίας. Το μήκος οριοθέτησης είναι περί τα 239m 

στην περιοχή της υδροληψίας και περί τα 273m στην περιοχή του σταθμού. Η μελέτη 

συντάσσεται σύμφωνα με το Ν. 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/14-04-2014) με τίτλο "Διαδικασία 

οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - Ρυθμίσεις Πολεοδομικής 

νομοθεσίας και άλλες διατάξεις" και με την Κ.Υ.Α. 140055/2017 (ΦΕΚ 428/Β/15-02-2017) με 

τίτλο "Τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης του περιεχομένου του φακέλου οριοθέτησης κατ’ 

εφαρμογή της παραγράφου 5 άρθρου 2 του Ν.4258/2014 - Διευκρινίσεις για την εφαρμογή 

της διαδικασίας οριοθέτησης". Επειδή η υδρολογική λεκάνη του ρέματος Βαθύρρευμα στο 

υπό μελέτη τμήμα του σταθμού ΜΥΗΣ αλλά και στη θέση της υδροληψίας, έχει έκταση 

που υπερβαίνει τα 10km2 (A=51,282km
2
 στο ΜΥΗΣ και A=18,368km

2
 στην υδροληψία) η 

πλημμυρική παροχή υπολογίστηκε μέσω πλημμυρογραφήματος από το Συνθετικό 

Μοναδιαίο Υδρογράφημα, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 και συγκεκριμένα στις 

παραγράφους 2.4 και 2.5 των τεχνικών προδιαγραφών σύνταξης φακέλου οριοθέτησης 

(ΦΕΚ428/Β/15-02-2017). Τέλος, το τοπογραφικό υπόβαθρο που είναι απαραίτητο για την 

εκπόνηση της μελέτης, χορηγήθηκε από την ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΟΡΥΦΗ Ε.Τ.Ε. 

 

Σημειώνεται ότι, η ανάγκη οριοθέτησης στην περιοχή της υδροληψίας προέκυψε από το 

γεγονός ότι, περί τα 36m ανάντη της υδροληψίας υπάρχει υφιστάμενη γέφυρα. Η 

κατασκευή της υδροληψίας που συνίσταται από ένα μικρό φράγμα ύψους περί τα 2m, 

είναι λογικό ότι θα επηρεάσει τη ροή ανάντη (υπερύψωση της ροής λόγω εμποδίου). 

Επομένως, κρίθηκε σκόπιμο να ελεγχθεί η επάρκεια της υφιστάμενης γέφυρας χωρίς την 

κατασκευή της υδροληψίας και με την κατασκευή αυτής. Λαμβάνοντας υπόψη τα 

προαναφερθέντα, η πρόταση οριοθέτησης στην υδροληψία περιλαμβάνει τις οριογραμμές 
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χωρίς την κατασκευή της υδροληψίας και με την κατασκευή αυτής. Επιπλέον, στην 

περιοχή κατασκευής του ΜΥΗΣ, για την προστασία αυτού, προτείνεται τοιχίο και διώρυγα 

διαφυγής. Επομένως, στην περιοχή του σταθμού η πρόταση οριοθέτησης περιλαμβάνει 

τις οριογραμμές χωρίς την κατασκευή του ΜΥΗΣ και με την κατασκευή αυτού.  

 

Για τη σύνταξη του φακέλου οριοθέτησης συνεργάστηκαν επιστήμονες των κάτωθι 

ειδικοτήτων: Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός, Γεωλόγος και Δασολόγος. Το 

παρόν τεύχος αποτελεί την τεχνική έκθεση, της υδρολογικής και υδραυλικής μελέτης του 

φακέλου οριοθέτησης. 
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2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

2.1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ 
Η περιοχή των έργων υδροληψίας και του ΜΥΗΣ σύμφωνα με τη διοικητική διαίρεση της 

χώρας βάσει του Προγράμματος Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010), ανήκει στο Δήμο 

Πύλης, ο οποίος υπάγεται διοικητικά στην Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Τρικάλων της 

Αυτοδιοικητικής Περιφέρειας Θεσσαλίας. Έδρα του Δήμου Πύλης είναι η Πύλη. 

Σημειώνεται ότι, μικρό τμήμα των λεκανών απορροής Λ1 και Λ2 ανήκει στο Δήμο 

Αργιθέας. 

 

 

 

 
(α) (β) 

Σχήμα 2.1: Θέση της υδρολογικών λεκανών του έργου (α) στον ελληνικό χώρο και (β) 
σε επίπεδο Δήμου. Διακρίνονται, με μωβ χρώμα λεκάνη απορροής στο 
σταθμό Λ1 και με πράσινο η λεκάνη απορροής στην υδροληψία Λ2 (το 
σχήμα είναι άνευ κλίμακας). 

 

Ο Δήμος Πύλης με έδρα την Πύλη, προήλθε από τη συνένωση των Δήμων Γόμφιων, 

Πιαλείων, Αιθηκών και Πιδνέων και των κοινοτήτων Μυροφύλλου και Νεράιδας που 

καταργήθηκαν. 

 

Ο Δήμος Πύλης έχει πληθυσμό 14.343 κατοίκους (απογραφή 2011) και αποτελείται από 

επτά (7) Δημοτικές Ενότητες που είναι οι κάτωθι: η Δ.Ε. Αιθηκών, η Δ.Ε. Γόμφων, η Δ.Ε. 

Μυρόφυλλου, η Δ.Ε. Νεράιδας, η Δ.Ε. Πιαλείων, η Δ.Ε. Πιδνέων και η Δ.Ε. Πύλης. Τα 

προς οριοθέτηση τμήματα του Βαθυρρεύματος χωροθετούνται εντός της Δ.Ε. Πιδνέων. 
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Ο χώρος εγκατάστασης της υδροληψίας του Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού στη θέση 

«Βαθύρρευμα» βρίσκεται πλησίον της περιοχής με το τοπωνύμιο «Δραμπάλα» και 

περίπου: 

 580m νοτιοανατολικά του οικισμού Βαθύρρευμα 

 2.700m νότια του οικισμού Παράμερο και 

 2.700m νότιο-νοτιοανατολικά του οικισμού Λιβαδοχώρι 

 

Ο χώρος εγκατάστασης του υπό εξέταση ΜΥΗΣ βρίσκεται πλησίον της περιοχής με το 

τοπωνύμιο «Ψηλή Τσιούμα», σε απόσταση ~ 3,00km βορειοδυτικά της υδροληψίας και 

περίπου: 

 1.510m νοτιοανατολικά του οικισμού Καψάλι 

 2.150m βορειοανατολικά του οικισμού Μοσχόφυτο και 

 2.500m νοτιοανατολικά του οικισμού Βαθύρρευμα 

 

Στη συνέχεια δίνεται απόσπασμα φύλλου χάρτη της Γ.Υ.Σ., φύλλο Μυρόφυλλο κλίμακας 

1:50.000, όπου εμφαίνεται η ευρύτερη περιοχή του έργου και τα προς οριοθέτηση 

τμήματα (Σχήμα 2.1). 

 

 
Σχήμα 2.1: Απόσπασμα φύλλου χάρτη, της Γ.Υ.Σ., φύλλο Μυρόφυλλο, κλίμακας 

1:50.000, όπου εμφαίνεται ο αγωγός προσαγωγής του νερού από την 
υδροληψία στο σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Με γραμμή 
σκούρου μπλε χρώματος εμφαίνονται τα προς οριοθέτηση τμήματα (το σχήμα 

είναι άνευ κλίμακας). 

ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
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2.2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Η υπό μελέτη λεκάνη απορροής στη θέση του σταθμού ΜΥΗΣ Λ1, εμπεριέχεται στο χάρτη 

γενικής χρήσεως της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (Γ.Υ.Σ.) κλίμακας 1:50.000, φύλλο 

χάρτη «Μυρόφυλλον». Ο υδροκρίτης της λεκάνης διέρχεται από τις κορυφές Ψηλή 

Τσιούμα, Κορυφή, Τούρλα, Κατούνα, Ξηροβούνι, Σπανουλάκι, Πυργάκι, Αυγό, Γρίβα, 

Λάπατα, Όρνιο, Κέδρο, Σταυρός και Λιθαρομάντρι. Τμήμα (υπολεκάνη) της συνολικής 

λεκάνης απορροής του ρέματος Βαθυρρεύματος αποτελεί η λεκάνη απορροής του ιδίου 

ρέματος με έξοδο στη θέση της υδροληψίας (λεκάνη Λ2), η οποία βρίσκεται περί τα 3,7km 

ανάντη της εξόδου της λεκάνης απορροής στη θέση του ΜΥΗΣ. 

 

Η συνολική λεκάνη απορροής με έξοδο στη θέση του ΜΥΗΣ Λ1 καταλαμβάνει έκταση 

περίπου 51,282km2, με την υπολεκάνη του ρέματος «Βαθυρρεύματος» που έχει έξοδο 

στη θέση υδροληψίας Λ2 να αποτελεί το 36% περίπου αυτής (έκταση λεκάνης Λ2 

18,368km
2
). 
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Σχήμα 2.2: Απόσπασμα χάρτη γενικής χρήσεως της Γ.Υ.Σ., φύλλο χάρτη, 

«Μυρόφυλλον, κλίμακας 1:50.000. Με πράσινο χρώμα διακρίνεται το τμήμα 
εκείνο της συνολικής λεκάνης απορροής (χρώμα μωβ λεκάνη Λ1), που 
αποτελεί την υδρολογική λεκάνη με έξοδο στη θέση υδροληψίας (λεκάνη Λ2). 
Με μπλε χρώμα απεικονίζεται το υδρογραφικό δίκτυο (το σχήμα είναι άνευ 
κλίμακας). 

 

Το σχήμα των λεκανών είναι επίμηκες. Το υδρογραφικό δίκτυο είναι δενδροειδές και 

αναπτύσσεται στην επιφάνεια της υδρολογικής λεκάνης. Παρατηρείται ότι, στη λεκάνη 

απορροής του Βαθυρρεύματος (Σχήμα 2.2), το κύριο ρέμα είναι το Βαθύρρευμα, κατά 

μήκος του οποίου συμβάλλουν μικροί, επιμέρους κλάδοι υδατορεμάτων. Επομένως, 

εκτιμάται ότι, στην υπό μελέτη λεκάνη δεν υπάρχουν σημαντικές, διακριτές υπολεκάνες. Η 

ΘΕΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ 

ΘΕΣΗ ΜΥΗΣ 
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μέση κατά μήκος κλίση του Βαθυρρεύματος στην λεκάνη του ΜΥΗΣ είναι ίση με 

i=0,130m/m ενώ στη λεκάνη της υδροληψίας είναι ίση με i=0,135m/m. Κατά μήκος του 

ρέματος διακρίνονται μαιανδρισμοί.  

 

 
Φωτ. 2.1: Άποψη υφιστάμενης γέφυρας στην περιοχή της υδροληψίας. 
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Φωτ. 2.2: Άποψη υφιστάμενης γέφυρας στην περιοχή του ΜΥΗΣ. 
 

Σημειώνεται ότι, κατά την υδραυλική προσομοίωση της υφιστάμενης κατάστασης 

προέκυψε ότι, η περιοχή χωροθέτησης του σταθμού κατακλύζεται για την πλημμυρική 

παροχή που αντιστοιχεί σε περίοδο επαναφοράς Τ=50 ετών. Για την προστασία του 

σταθμού, προτείνονται τα κατάλληλα έργα τα οποία περιλαμβάνουν τοιχίο ανάλογου 

ύψους και διώρυγα διαφυγής. Τα στοιχεία και η διάταξη των ανωτέρω έργων διακρίνονται 

τόσο στα σχέδια της οριζοντιογραφίας, όσο και στο σχέδιο με τίτλο «Διώρυγα Διαφυγής & 

Τοιχίο στην Περιοχή του ΜΥΗΣ» - Αρ. Σχεδ. Υ-6, που συνοδεύουν το φάκελο 

Υδρολογικής & Υδραυλικής Μελέτης. Στην ενότητα 3 του παρόντος, δίνεται η περιγραφή 

των προτεινόμενων έργων στην περιοχή του ΜΥΗΣ. 

 

Αναφορικά με το όριο πεδινής και ορεινής ζώνης, κατόπιν επικοινωνίας της ομάδας 

μελέτης με το δασαρχείο Τρικάλων, παραχωρήθηκε απόφαση καθορισμού πεδινής και 

ορεινής κοίτης των χειμάρρων και ποταμών του Νομού Τρικάλων (έγγραφο με αρ.πρωτ. 

16/1118, 16/6/1983), η οποία διακρίνεται στο Παράρτημα «Α» του τεύχους Υδρολογικής 

Μελέτης. Από την ανωτέρω απόφαση προκύπτει ότι, η περιοχή μελέτης εντοπίζεται στην 

ορεινή ζώνη. 
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Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία των χρήσεων γης του προγράμματος Corine Land Cover 

2012 προκύπτει ότι δέκα (10) είναι οι βασικές χρήσεις γης στην λεκάνη απορροής στη 

θέση του ΜΥΗΣ Λ1, η οποία συμπεριλαμβάνει και τη λεκάνη στη θέση της υδροληψίας 

Λ2. Οι κατηγορίες εμφαίνονται στον Πίνακα 2.1 και στο σχήμα που ακολουθεί δίνονται οι 

χρήσεις γης όπως απεικονίζονται στο Corine 2012: 

 

Πίνακας 2.1: Χρήσεων γης από το Corine Land Cover 2012 στην λεκάνη Λ1 του ΜΥΗΣ. 

Κατηγορία Corine Χρήσεις γης Corine 

243 
Γη που χρησιμοποιείται κυρίως για γεωργία 
μαζί με σημαντικά τμήματα φυσικής βλάστησης 

311 Δάσος πλατύφυλλων 

312 Δάσος κωνοφόρων 

313 Μικτό δάσος 

321 Φυσικοί βοσκότοποι 

322 Θάμνοι και χερσότοποι 

323 Σκληροφυλλική βλάστηση 

324 Μεταβατικές δασώδεις και θαμνώδεις εκτάσεις 

332 Απογυμνωμένοι βράχοι 

333 Εκτάσεις με αραιή βλάστηση 
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Σχήμα 2.3: Χάρτης χρήσεων γης στην υπό μελέτη λεκάνη απορροής Λ1 σύμφωνα με το 

πρόγραμμα Corine Land Cover 2012. 
 

Σύμφωνα με το εδάφιο ββ) της παραγράφου 2, του άρθρου 4 της Κ.Υ.Α. 140055/2017 

(ΦΕΚ 428/Β/15-02-2017), ως περιοχή μελέτης ορίζεται η περιοχή γύρω από το προς 

οριοθέτηση τμήμα του υδατορέματος, στα φυσικά και ανθρωπογενή στοιχεία της οποίας 

έχει επίδραση η οριοθέτηση, με ελάχιστη απόσταση, των ορίων της τα 500m από τη βαθιά 

γραμμή του υδατορέματος, για περιοχές εκτός οικισμών και εκτός ρυμοτομικού σχεδίου. 

Βάσει των ανωτέρω, οι περιοχές μελέτης των προς οριοθέτηση τμημάτων του ρέματος 

Βαθύρευμμα, ανέρχονται περί τα 2,05km2 και εμφαίνονται στο απόσπασμα δορυφορικής 

απεικόνισης που ακολουθεί. 
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Σχήμα 2.4: Απόσπασμα δορυφορικής απεικόνισης, όπου με μπλε γραμμή 

απεικονίζονται τα προς οριοθέτηση τμήματα του ρέματος Βαθύρευμμα, ενώ 
με κόκκινο εμφαίνονται οι περιοχές μελέτης, σε απόσταση 500m από τη 
βαθιά γραμμή του υδατορέματος (το σχήμα είναι άνευ κλίμακας). 

 

Το κλίμα της ευρύτερης περιοχής μελέτης είναι ηπειρωτικό, με δριμύ κρύο το χειμώνα και 

εξαιρετικά ζεστό καλοκαίρι, εξαιτίας των βουνών που περικλείουν την περιοχή, τα οποία 

εμποδίζουν την άμεση επίδραση της θάλασσας. Σύμφωνα με στοιχεία του 

μετεωρολογικού σταθμού Περτούλι Τρικάλων, του οποίου η υψομετρική θέση είναι 

+1170,00m, για τα έτη 2000- 2019 ο μέσος υπερετήσιος υετός ανέρχεται στα 1.117,5mm 

και παρουσιάζει υψηλότερες τιμές κατά το τέλος του φθινοπώρου και το χειμώνα, ενώ η 

μέση μηνιαία θερμοκρασία της περιοχής είναι 12,5οC. 

 

Οι προτεινόμενες περιοχές οριοθέτησης αλλά και οι περιοχές μελέτης του έργου δεν 

εμπίπτουν σε καμία προστατευόμενη περιοχή. Πλησιέστερα στο υπό μελέτη έργο 

βρίσκονται οι προστατευόμενες περιοχές: 

- "Ευρύτερη περιοχή Αθαμανικών Ορέων" (GR2130013) η οποία έχει χαρακτηριστεί 

ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης (S.A.C. ή Ε.Ζ.Δ.) και το κοντινότερο σημείο της οποίας 

απέχει περί το 1,7km από το όριο της υπό μελέτη περιοχής. 

- "Κερκέτιο όρος (Κόζιακας)" (GR1440002), η οποία έχει χαρακτηριστεί ως Ζώνη 

Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π. ή S.P.A.) και το κοντινότερο σημείο της οποίας απέχει 

περί το 3,7km από το όριο της υπό μελέτη περιοχής. 
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Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης εντοπίζονται και άλλες προστατευόμενες περιοχές, στις 

οποίες όμως δεν εμπίπτει το υπό μελέτη έργο. Πλησιέστερα στην περιοχή του έργου 

εντοπίζονται: 

- Το Καταφύγιο Άγριας Ζωής "Βαθύρεμα - Παλαιοκαρυάς (Στουρναραίικων)" (ΦΕΚ 

176/12-3-97, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το ΦΕΚ 1069/13-8-01) εντοπίζεται σε 

απόσταση περί τα 2,35km νοτιοανατολικά της περιοχής μελέτης και 

-  Το Καταφύγιο Άγριας Ζωής "Πολυνερίου - Μυροφύλλου" (ΦΕΚ 930/Β/19-07-01) 

εντοπίζεται προς τα νοτιοδυτικά και σε απόσταση περί τα 4,80km. 

 

Στη συνέχεια δίνεται απόσπασμα δορυφορικής απεικόνισης (Google Earth), όπου 

εμφαίνονται τα προς οριοθέτηση τμήματα του ρέματος, οι περιοχές μελέτης, καθώς και οι 

προστατευόμενες περιοχές.  

 

 
Σχήμα 2.5: Απόσπασμα δορυφορικής απεικόνισης, όπου με μπλε γραμμές 

απεικονίζονται τα προς οριοθέτηση τμήματα του ρέματος Βαθυρεύμματος 
και με κόκκινο πολύγωνο εμφαίνονται οι περιοχές μελέτης. Επιπλέον, 
διακρίνονται οι προστατευόμενες περιοχές του Ευρωπαϊκού Οικολογικού 
δικτύου Natura 2000 και τα Καταφύγια Άγριας Ζωής της ευρύτερης 
περιοχής (το σχήμα είναι άνευ κλίμακας). 

 

Το υπό μελέτη έργο χωροθετείται στην ευρύτερη περιοχή της Δ.Ε. Πινδέων, του Δήμου 

Πύλης, εκτός και σε απόσταση από οικιστικές περιοχές, όπου δεν υφίστανται εγκεκριμένα 

Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) ή Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών 

Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ).  
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Εντός της περιοχής μελέτης των προς οριοθέτηση τμημάτων του Βαθυρρεύματος δεν 

έχουν εντοπιστεί θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Επιπλέον, στην περιοχή μελέτης 

δεν υπάρχουν ορατά ίχνη μνημείων ή αρχαιοτήτων. 

 

Παράλληλα, στην περιοχή μελέτης δεν ασκούνται πιέσεις στο φυσικό περιβάλλον, από 

ανθρωπογενείς παρεμβάσεις και έργα, τα οποία επηρεάζουν την ποιότητα και τη 

λειτουργία των προς οριοθέτηση ρεμάτων. Τόσο η κατάσταση του φυσικού, όσο και του 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος κρίνεται ως καλή και δεν έχει επηρεαστεί τόσο η ποιότητα 

όσο και η λειτουργία του ρέματος. 

 

Αναφορικά με υφιστάμενες μελέτες οριοθέτησης του ρέματος Βαθύρρευμα, σημειώνεται 

ότι δεν εντοπίστηκαν. Εντός της περιοχής μελέτης δεν υφίστανται περιβαλλοντικά 

αδειοδοτημένα έργα που επηρεάζουν την υδραυλική συμπεριφορά του ρέματος. 

Επιπλέον, υφιστάμενες μελέτες τεχνικών – αντιπλημμυρικών έργων στη λεκάνη 

απορροής του ρέματος Βαθυρρεύματος, καθώς και προγραμματιζόμενες μελέτες ή έργα 

υπό κατασκευή στη λεκάνη απορροής του ρέματος Βαθυρρεύματος που αναμένεται να 

επηρεάσουν το υδρογραφικό δίκτυο και την παροχή σχεδιασμού των τμημάτων προς 

οριοθέτηση δεν αναφέρονται στο Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων Δυτικής Στερεάς Ελλάδας 

(ΦΕΚ 4681/29-12-2017 – Έγκριση της 1
ης

 Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών 

Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και της αντίστοιχης 

Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων). Κατά μήκος των υπό μελέτη τμημάτων 

του Βαθυρρεύματος υπάρχουν υφιστάμενα τεχνικά γεφύρωσης των οποίων η υδραυλική 

επάρκεια ελέγχεται κατά τη διαδικασία της υδραυλικής προσομοίωσης (Τεύχος Υδραυλικής 

Μελέτης). Σε όλη την επιφάνεια της λεκάνης απορροής του ΜΥΗΣ (η οποία εμπεριέχει και τη 

λεκάνη απορροής της υδροληψίας) διακρίνονται τεχνικά έργα διέλευσης του Βαθυρρεύματος 

και των συμβαλλόμενων κλάδων αυτού. Δεν έχουν καταγραφεί στη λεκάνη υφιστάμενα 

έργα ταμίευσης ύδατος – φράγματα τα οποία θα επηρέαζαν την πλημμυρική παροχή του 

ρέματος. 
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3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΤΟΥ ΜΥΗΣ 

Στην παρούσα ενότητα περιγράφονται τα έργα που προκύπτουν ως απόρροια της 

υδραυλικής προσομοίωσης ανομοιόμορφης ροής στην περιοχή όπου θα εγκατασταθεί ο 

ΜΥΗΣ Βαθυρρεύματος. Όπως ανέδειξε το μοντέλο της υφιστάμενης κατάστασης, ο 

περιφραγμένος χώρος του ΜΥΗΣ κατακλύζεται σε πλημμυρικό φαινόμενο περιόδου 

επαναφοράς 50ετίας. Ως εκ τούτου, για την προστασία των εγκαταστάσεων, προτείνεται η 

κατασκευή τοιχίου από οπλισμένο σκυρόδεμα σε συνδυασμό με τη διώρυγα εξόδου από 

το σταθμό. Τα δύο (2) τεχνικά (τοιχίο και διώρυγα) μελετήθηκαν σε επίπεδο Προμελέτης και 

παρακάτω παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά στοιχεία αυτών. 

 

Το προτεινόμενο τοιχίο βρίσκεται εξολοκλήρου εντός της περιφραγμένης έκτασης όπου 

θα κατασκευαστεί ο ΜΥΗΣ εκτός των τελευταίων 5,0m κατάντη της κατασκευής, όπου το 

τοιχίο προσαρμόζεται στον υφιστάμενο πτερυγότοιχο της γέφυρας τύπου «Belley». Τα 

υψόμετρα στέψης του τοιχίου, όπως αυτά προέκυψαν ως ελάχιστα απαιτούμενα από την 

υδραυλική προσομοίωση της υφιστάμενης κατάστασης, δίνονται στο σχέδιο με τίτλο 

«Διώρυγα Διαφυγής & Τοιχίο στην Περιοχή του ΜΥΗΣ» - Αρ. Σχεδ. Υ-6.  

 

Για την κατασκευή προτείνεται κατ’ ελάχιστο η χρήση σκυροδέματος C30/37 με οπλισμό 

B500C. Οι δύο (2) παρειές του τοιχίου επαλείφονται με διπλή ασφαλτική επάλειψη. Το 

πέδιλο θα εδράζεται σε άοπλο σκυρόδεμα καθαριότητας C12/15 πάχους 10cm, υπό του 

οποίου κατασκευάζεται εξυγιαντική στρώση από θραυστό υλικό λατομείου, πολύ καλά 

συμπυκνωμένο, σε πάχος 0,5m τουλάχιστον. Η επίχωση αριστερά και δεξιά του τοιχίου 

θα γίνει με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής, απαλλαγμένα από οργανικές ουσίες, πολύ 

καλά συμπυκνωμένα. Η ελάχιστη επίχωση και οι διαστάσεις της κατασκευής δίνονται στις 

διατομές του τοιχίου στο σχέδιο με τίτλο «Διώρυγα Διαφυγής & Τοιχίο στην Περιοχή του 

ΜΥΗΣ» - Αρ. Σχεδ. Υ-6. O διαχωρισμός των υλικών επίχωσης θα πραγματοποιηθεί με 

χρήση γεωυφάσματος. Παρακάτω παρουσιάζονται οι τυπικές διατομές εφαρμογής του 

τοιχίου για ύψος 2,0 και 1,5m.  
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Σχήμα 3.1: Τυπική διατομή εφαρμογής τοιχίου ύψους 2,0m (το σχήμα είναι άνευ 

κλίμακας). 
 

 

Σχήμα 3.2: Τυπική διατομή εφαρμογής τοιχίου ύψους 1,5m (το σχήμα είναι άνευ 

κλίμακας). 
 

Για την κατασκευή της διώρυγας εξόδου προτείνεται επίσης κατ’ ελάχιστο η χρήση 

σκυροδέματος C30/37 με οπλισμό B500C. Οι εξωτερικές παρειές των δύο (2) τοιχίων που 

αποτελούν την διώρυγα επαλείφονται με διπλή ασφαλτική επάλειψη. Ο πυθμένας της 

διώρυγας θα αποτελείται από δύο (2) πλάκες πάχους 0,5m με ενδιάμεσο αρμό, οι οποίες 

εδράζονται σε άοπλο σκυρόδεμα καθαριότητας C12/15, πάχους 10cm και σε εξυγιαντική 

στρώση από θραυστό υλικό λατομείου, πολύ καλά συμπυκνωμένο, σε πάχος 0,5m 

τουλάχιστον. Η επίχωση αριστερά και δεξιά των τοιχίων θα γίνει με κατάλληλα προϊόντα 

εκσκαφής, απαλλαγμένα από οργανικές ουσίες, πολύ καλά συμπυκνωμένα. Η ελάχιστη 

επίχωση και οι διαστάσεις της κατασκευής δίνονται στις διατομές της διώρυγας εξόδου και 

στο σχέδιο με τίτλο «Διώρυγα Διαφυγής & Τοιχίο στην Περιοχή του ΜΥΗΣ» - Αρ. Σχεδ. Υ-
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6. O διαχωρισμός των υλικών επίχωσης θα πραγματοποιηθεί με χρήση γεωυφάσματος. 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι τυπικές διατομές εφαρμογής της διώρυγας.  

 

 

Σχήμα 3.3: Τυπική διατομή διώρυγας εξόδου – Ανάντη (το σχήμα είναι άνευ κλίμακας). 
 

 

Σχήμα 3.4: Τυπική διατομή διώρυγας εξόδου – Κατάντη (το σχήμα είναι άνευ κλίμακας). 
 

Σημειώνεται ότι η διώρυγα εξόδου (ή φυγής) θα είναι ανοιχτής ορθογωνικής διατομής, 

μήκους περί τα 38m (εκτός του κτιρίου του ΥΗΣ). Στο σημείο εξόδου από το σταθμό 

παραγωγής θα έχει πλάτος 6m και ύψος 1m ενώ στο σημείο συμβολής με το ρέμα θα έχει 

πλάτος 2m και ύψος 1m. Επιπλέον, προτείνεται η κατασκευή τεσσάρων (4) εγκάρσιων 

χαλινών κατά μήκος της κατασκευής και η διαμόρφωση της εξόδου με θραυστά υλικά 

λατομείου. 
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

1. ΦΕΚ 2686/06-07-2018 – Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας 

Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς (EL04) 

Ελλάδας και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

2. ΦΕΚ 4681/29-12-2017 – Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης 

των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς 

Ελλάδας και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 
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