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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η οριοθέτηση τμήματος του 

ρέματος του οικισμού Δροσάτου του Δήμου Αργιθέας του Νομού Καρδίτσας, 

προκείμενου να κατασκευαστεί μικρό υδροηλεκτρικό έργο στην περιοχή.  

Για την οριοθέτηση θα πρέπει να αξιολογηθεί η πιθανή παροχή ομβρίων 

υδάτων στην περιοχή και να υπολογισθεί η λεκάνη απορροής, η οποία 

καταλαμβάνει περιοχή βορειοδυτικά του οικισμού Δροσάτου. 

Το τμήμα που πρόκειται να οριοθετηθεί έχει μήκος 420,22 μ. 

Στην μελέτη οριοθέτησης του υδατορέματος έχουν ληφθεί υπόψη οι χάρτες 

Επικινδυνότητας και ότι άφορα τα Σχέδια Διαχείρισης Κίνδυνων Πλημμύρας 

σύμφωνα με την οδηγία 2000/60/ΕΚ. 

 

2. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στο σχεδιασμό και τους υπολογισμούς της 

παρούσας μελέτης προήλθαν από τη τοπογραφική αποτύπωση της περιοχής και  

από βροχομετρικά και λοιπά στοιχεία από την ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ 

http://floods.ypeka.gr 

 

3. Ο ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΡΟΣΑΤΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

Το Δροσάτο είναι ορεινός οικισμός, ο οποίος ανήκει στο Δήμο Αργιθέας του 

Νομού Καρδίτσας. Είναι χτισμένος σε υψόμετρο 960 μέτρων στη πλαγιά της 

Καράβας και απέχει 60 χιλιόμετρα από την πόλη της Καρδίτσας. Το εξεταζόμενο 

ρέμα βρίσκεται στα δυτικά του οικισμού και απορρέει στο Ποταμό Πετριλιώτη, το 

οποίο με τη σειρά του απορρέει στον Αχελώο ποταμό. 

 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

  Το τμήμα του ρέματος που πρόκειται να εξετασθεί έχει μήκος 420,22 μ και 

βρίσκεται ανάντη της θέσης εγκατάστασης του μικρού υδροηλεκτρικού έργου. Τα 

όρια και το μέγεθος της λεκάνης απορροής αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος της 

υδρολογικής μελέτης. Όσον αφορά τη γύρω περιοχή αναλύονται τα παρακάτω:  
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4.1. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ   

Το ανάγλυφο της περιοχής είναι έντονο ορεινό πεδίο με έντονες κλίσεις, το 

έδαφος είναι βραχώδες με το μεγαλύτερο μέρος να αποτελείται από 

ασβεστόλιθους και ένα μικρότερο μέρος από φλύσχη. Η μεγαλύτερη περιοχή 

αποτελείται από αλπικούς και καρστιούς σχηματισμούς υψηλής έως πολύ υψηλής 

υδατοπερατότητας και ένα μικρότερο μέρος αποτελείται από αλπικούς 

ημιπερατούς σχηματισμούς χαμηλής υδατοπερατότητας. Όλα τα παραπάνω 

στοιχεία ελήφθησαν από τους αντίστοιχους χάρτες από την ηλεκτρονική 

διεύθυνση του  ΥΠΕΚΑ. 

4.2. ΒΛΑΣΤΗΣΗ   

Στην περιοχή συναντάμε περιοχές με μέτριο, υψηλό και πολύ υψηλό 

δυναμικό επιφανειακής απορροής. Η βλάστηση είναι πυκνή, αποτελείται από ψηλά 

δένδρα έως τα 1600μ και αλπική βλάστηση έως τη κορυφή της. Όλα τα παραπάνω 

στοιχεία ελήφθησαν από τους αντίστοιχους χάρτες από την ηλεκτρονική 

διεύθυνση του  ΥΠΕΚΑ. 

4.3. ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Το κλίμα του νομού Καρδίτσας είναι καθαρά ηπειρωτικό (ετήσιο 

θερμομετρικό εύρος μεγαλύτερο από 20°C). Τον Ιανουάριο,  που είναι και ο 

ψυχρότερος μήνας,  η θερμοκρασία κυμαίνεται περίπου στους 6°C.  Ο χειμώνας 

είναι εξαιρετικά δριμύς, ο παγετός αποτελεί συνηθισμένο φαινόμενο και οι 

ελάχιστες θερμοκρασίες φτάνουν συχνά κάτω από τους 10°C.  Η περιοχή είναι 

πολύ υγρή τον χειμώνα και ξηρή το καλοκαίρι (80 βαθμοί της υγρομετρικής 

κλίμακας τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο,  κάτω από τους 50 βαθμούς το καλοκαίρι).  Η 

νέφωση είναι μεγάλη τους χειμερινούς μήνες (πάνω από 6 βαθμούς της κλίμακας 

010) και μικρή τους καλοκαιρινούς (92 αίθριες και 95 νεφοσκεπείς ημέρες το 

έτος).  Οι διευθύνσεις των ανέμων είναι πολύπλοκες,  κυρίως εξαιτίας του 

πολυσχιδούς ανάγλυφου. Η βροχή δεν παρουσιάζει μεγάλα ύψη, ενώ οι 

χιονοπτώσεις είναι συχνές κυρίως στα ορεινά συγκροτήματα. 

4.4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ 

  Στην υπο μελέτη περίοχη δεν είναι εγκατεστημένα τεχνικά έργα τα οποία 

πρόκειται να επηρεάσουν τις υδρολογικές συνθήκες του ρέματος. Το μικρό 

υδροηλεκτρικό που πρόκειται να εγκατασταθεί δεν πρόκειται να επηρεάσει την 
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υδρολογική κατασταση του ρέματος, αφού δε θα επιφέρει κάποιο πρόσθετο 

υδρολογικό φορτίο. Αντιθετα θα εκμεταλλεύεται την υπάρχουσα κατάσταση, 

σεβόμενο τη φυσική ροή του υδατορέματος.  

 Στο τεύχος της υδρολογικής μελέτης γίνεται αναλυτική εκτίμηση της παροχής 

σχεδιασμού λαμβάνοντας υπόψη όλες τις απαιτούμενες παραμέτρους.  

Επειδή η βροχοπτωση είναι σχετικά μικρή, όπως επίσης και η λεκάνη 

σχεδιασμού, θα είναι προτιμότερο να διατηρηθεί η φυσική κατάσταση του 

υδατορέματος και αν αυτό πάλι δεν είναι εφικτό, θα γίνει προσπάθεια ώστε να 

γίνει η μικρότερη δυνατή παρέμβαση, όσον αφορα τα τεχνικά έργα που θα πρέπει 

να γίνουν ώστε να διευθετηθεί το υδατόρεμα. 
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ΤΕΥΧΟΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

5.1. Γενικά 

Ο σκοπός της παρούσας υδρολογικής μελέτης είναι ο καθορισμός και η 

περιγραφή των υδρολογικών συνθηκών που υφίστανται στο συνολικό μήκος του 

υδατορέματος και στη συνολική έκταση της λεκάνης απορροής καθώς και ο 

υπολογισμός της πλημμυρικής παροχής στου προς οριοθέτηση τμήμα του 

ρέματος, ώστε να οριστούν οι γραμμές πλημμύρας. 

Για το προς οριοθέτηση τμήμα, δεν υπάρχει κάποια παλαιότερη εγκεκριμένη 

Υδραυλική και Υδρολογική Μελέτη. 

5.2. Γεωμορφολογική αναγνώριση 

Η λεκάνη απορροής του ρέματος βρίσκεται βορειοδυτικά του οικισμού 

Δροσάτου και χαρακτηρίζεται από έντονο πτυχώμενο ανάγλυφο, σημαντικές 

κλίσεις και μεγάλο μέσο υψόμετρο. Έχει επιμήκες σχήμα και κατεύθυνση από 

Βορειοδυτικά προς Νοτιοανατολικά. Ο καθορισμός της υδροκριτικής γραμμής της 

λεκάνης απορροής έγινε επί του τοπογραφικού χάρτη – απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ - 

σε κλίμακα  1:50.000. (σχέδιο 4) 

Το ανάγλυφο της περιοχής είναι έντονο ορεινό πεδίο με έντονες κλίσεις, το 

έδαφος είναι βραχώδες με το μεγαλύτερο μέρος να αποτελείται από 

ασβεστόλιθους και ένα μικρότερο μέρος από φλύσχη. 

Η βλάστηση είναι πυκνή, αποτελείται από ψηλά δένδρα έως τα 1600μ και 

αλπική βλάστηση έως τη κορυφή της. 

Το υψηλότερο σημείο της βρίσκεται στη κορυφή «Σπιτάκι» με υψόμετρο 

1970μ, διατρέχει τις κορυφές των βουνών  Καράβα, Μονοπλάτι και καταλήγει στο 

κατώτατο σημείο της, το οποίο περιλαμβάνει όλο το τμήμα του προς οριοθέτηση 

ρέματος, με υψόμετρο 892,85μ.  

Η έκταση της λεκάνης απορροής σχετικά μικρή, έχει συνολική επιφάνεια 

978042 m2 και μέσο υψόμετρο 1431,43 μ. 

Η οριζόντια προβολή του μήκους της λεκάνης του ρέματος είναι 2052 m. Το 

χαμηλότερο σημείο του βρίσκεται στα 892,85 m και το ψηλότερο σημείο στα 1970 

m, καλύπτει δηλαδή μια υψομετρική διαφορά 1077,15 m με κλίση 52,49%. 
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Ρέμα 

Έκταση 
λεκάνης 
(km2) 

Μέγιστο 
υψόμετρο 

Ελάχιστο 
υψόμετρο 

Μέσο 
υψόμετρο 

Μέση 
κλίση 

ΔΡΟΣΑΤΟΥ 0.978 1970.00 892,85 1431,43 52,49% 

5.3. Υπολογισμός παροχής σχεδιασμού 

Ο υπολογισμός της απορροής για την περιοχή ανάπλασης θα γίνει σύμφωνα 

με τις «Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων», τεύχος 12, Αποχέτευση-Στράγγιση 

Υδραυλικά Έργα Οδών, που αφορά την εκτίμηση απορροής ομβρίων για μικρές 

επιφάνειες. 

Για την εκτίμηση της μέγιστης παροχής θα χρησιμοποιηθεί η ορθολογική 

μέθοδος. Η ορθολογική μέθοδος βασίζεται στην παραδοχή ότι για βροχές με 

ομοιόμορφη ένταση και κατανομή πάνω στη λεκάνη, η μέγιστη απορροή 

εμφανίζεται όταν το νερό από όλα τα σημεία της λεκάνης φτάσει στην έξοδο της. 

Η απορροή αυτή αποτελεί ένα συγκεκριμένο ποσοστό της έντασης της βροχής που 

την προκαλεί. 

Η βροχή που πέφτει στο έδαφος παράγει την απορροή των λεκανών. Ένα 

μέρος εξατμίζεται καθώς πέφτει και κάποιο μέρος συγκρατείται από τη βλάστηση. 

Από τα όμβρια που φτάνουν στο έδαφος ένα μέρος διηθείται σε αυτό, ένα μέρος 

γεμίζει τις κοιλότητες της επιφάνειας του εδάφους και το υπόλοιπο ρέει 

επιφανειακά. Η απορροή των ομβρίων είναι το υπόλοιπο μετά τις απώλειες που 

προαναφέρθηκαν. Η τιμή των απωλειών στην απορροή εξαρτάται από την 

ποσότητα της βροχής και τον ρυθμό με τον οποίο αυτή πέφτει (ένταση, 

θερμοκρασία, χαρακτηριστικά του εδάφους). Η τιμή της απορροής ποικίλει 

ανάλογα με την υδατοπερατότητα της επιφάνειας του εδάφους και την φυτική 

κάλυψη. 

Η εφαρμογή της ορθολογικής μεθόδου είναι αποδεκτή για το υδατόρεμα μας, 

διότι σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.4258/2014, το υδατορεμα χαρακτηρίζεται 

μικρό. 

Ο τύπος υπολογισμού της παροχής με την ορθολογική μέθοδο είναι: 

Q=c i A 

Όπου c:συντελεστής απορροής της λεκάνης 

i: ένταση βροχόπτωσης 

Α: εμβαδό λεκάνης 
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-Υπολογισμός συντελεστή απορροής 

Ο συντελεστής απορροής C της λεκάνης θα υπολογιστεί ως το άθροισμα των 

επιμέρους συντελεστών Cr, Ci, Cv, Cs που θα ληφθούν από τον πίνακα 2.5.2-2 

των «ΟΜΟΕ-ΑΣΥΕΟ». Για την συγκεκριμένη λεκάνη με τα χαρακτηριστικά του 

αναγλύφου που έχει, επιλέγουμε:  

Cr=0,32 

 Ci=0,14 

 Cv=0,05 και  

Cs=0,11.  

Οπότε καταλήγουμε στον σταθμισμένο συντελεστή απορροής 

C=0,32+0,14+0,05+0,11=0,62. 

 

-Υπολογισμός εμβαδού λεκάνης 

Το εμβαδό της λεκάνης απορροής, όπως φαίνεται και στον σχέδιο 4 είναι ίσο 

με 978042 m2. 

 

-Επιλογή έντασης βροχόπτωσης 

Ως ένταση βροχόπτωσης επιλέγεται η μέγιστη τιμή από τους βροχομετρικούς 

σταθμούς που υπάρχουν στην περιοχή και είναι ίση με 37,9 mm/h. 

Η συγκεκριμένη τιμή έχει προέλθει από το τεύχος των όμβριων καμπυλών 

που έχει καταρτίσει το ΥΠΕΚΑ. Στο συγκεκριμένο τεύχος καταρτίζονται όμβριες 

καμπύλες για το σύνολο της χώρας σύμφωνα με τους βροχομετρικούς σταθμούς 

που έχουν εγκατασταθεί, στα πλαισια της υπ’αριθμόν 2007/60/ΕΚ Κοινοτικής 

Οδηγίας για τη κατάρτιση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδυνων Πλημμύρας.  

Οι δύο σταθμοί που είναι κοντά στην εξεταζόμενη περιοχή είναι οι σταθμοί 

της Μπεζούλας και της Αργιθέας, όπως φαίνονται στο χάρτη του δικτύου των 

βροχομετρικών σταθμών , στο υδατικό διαμέρισμα της δυτικής Στερεάς Ελλάδας 

(GR04).  

Η μέγιστη ωριαία ένταση βροχόπτωσης στο σταθμό της Αργιθέας σύμφωνα 

με τον πίνακα 5.2 του τεύχους κατάρτισης όμβριων καμπυλών είναι ίση με 37,9 

mm/h, η οποία προέρχεται από στατιστικά δεδομένα. 

 Σύμφωνα με τη παράγραφο 7 του τεύχους κατάρτισης όμβριων καμπυλών 

σε επίπεδο χώρας πρέπει να ακολουθήσουμε μια συγκεκριμένη πορεία ώστε να 
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καταλήξουμε στην επιλεγμένη τιμή βροχόπτωσης, εκμεταλλευόμενοι τις μετρήσεις 

αυτές.  

Πιο αναλυτικά ακολουθούμε τα εξής βήματα: 

- Επιλογή βροχομετρικών σταθμών  

Από το επίπεδο των βροχομετρικών σταθμών ή τους Χάρτες του 

Παραρτήματος Ι, επιλέγονται οι σταθμοί που βρίσκονται μέσα ή κοντά στη λεκάνη 

ενδιαφέροντος.  

Έχει επιλεχθεί ο σταθμός της Αργιθέας. 

 

- Υπολογισμός (σημειακής) έντασης βροχόπτωσης στη λεκάνη   

Με βάση τους Πίνακες του Παραρτήματος ΙΙ, από τις πέντε παραμέτρους της 

έκφρασης 4.3 υπολογίζεται για κάθε επιλεγμένο σταθμό η ένταση της 

βροχόπτωσης (mm/h) για την επιλεγμένη περίοδο επαναφοράς (Τ) σε έτη και την 

επιλεγμένη διάρκεια (d) σε h.  

Οι παράμετροι για το σταθμό της Αργιθέας είναι οι εξής: 

Σταθμός Ζώνη θ η κ λ ψ λ’ ψ’ 

ΑΡΓΙΘΕΑ 1 0,334 0,627 0,036 13,58 3,492 378,20 0,875 

Έτσι η τιμή της βροχόπτωσης για περίοδο επαναφοράς 50 έτη και διάρκεια 

βροχής 1 ώρα ειναι: i=43,84mm 

 

- Επιφανειακή ολοκλήρωση της σημειακής έντασης της βροχόπτωσης στη 

λεκάνη   

Οι εντάσεις που υπολογίστηκαν στο προηγούμενο βήμα ολοκληρώνονται 

στην επιφάνεια της λεκάνης με κάποια μέθοδο επιφανειακής ολοκλήρωσης.  

 

- Αναγωγή της σημειακής έντασης βροχόπτωσης στη λεκάνη σε επιφανειακή 

Το σημειακό ύψος βροχής στη λεκάνη που υπολογίζεται στο προηγούμενο 

βήμα, απομειώνεται με την χρήση συντελεστή (φ) επιφανειακής απομείωσης 

(areal reduction factor). Προτείνεται η εφαρμογή της σχέσης (Κουτσογιάννης, 

Σχεδιασμός αστικών δικτύων αποχέτευσης, Αθήνα 2011): 

 
όπου: Α η έκταση της λεκάνης (σε km2) και d η διάρκεια βροχής (σε h). 
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Η απομείωση είναι 0,952 άρα η τελική τιμή της βροχόπτωσης είναι  

43,84-0,952=42,89mm 

 

Στη συνέχεια εξετάζουμε αν η επίλεγμένη ένταση βροχόπτωσης, είναι επαρκής 

και ως προς το χρόνο συγκέντρωσης της λέκανης. Πιο αναλυτικά έχουμε: 

Χρόνος συγκέντρωσης, tc, μιας λεκάνης απορροής ορίζεται ως ο χρόνος που 

χρειάζεται το νερό να διανύσει την απόσταση από το πιο απομακρυσμένο σημείο 

της λεκάνης (ακολουθώντας το υδρογραφικό δίκτυο) έως το σημείο εξόδου του 

κυρίου υδατορρεύματος. 

Για τον Ελλαδικό χώρο, για τον υπολογισμό του χρόνου συγκέντρωσης ο 

τύπος του Giandotti (Τσακίρης, 1995) χρησιμοποιείται όπως ορίζει το Π.Δ. 696/74 

(αρθ. 187, § 3) για απλές υδρολογικές λεκάνες με φυσική κοίτη ακανόνιστης 

διατομής. 

 

Εξίσωση Giandotti:  

 
όπου:  

tc = ο χρόνος συγκέντρωσης της λεκάνης απορροής σε ώρες (h)  

Α = η έκταση της λεκάνης σε km2  

L = το μέγιστο μήκος του υδατορρεύματος της λεκάνης σε km  

Hmref = το μέσο υψόμετρο της λεκάνης ανάντη του σημείου αναφοράς σε m 

Href = το υψόμετρο πυθμένα στην εξεταζόμενη περιοχή σε m  

tc =[4(0,978^(1/2))+1,5Χ1,7]/[0,8((1431,43-892,85)^(1/2))]= 

=0,35h=21 min 

 

Από τις καμπύλες του σχήματος 2.4-1 των «ΟΜΟΕ-ΑΣΥΕΟ» η ένταση 

βροχόπτωσης για διάρκεια 21 min και 50-ετή περίοδο επαναφοράς είναι περίπου 

125 mm/h, η οποία είναι μεγαλύτερη με την αρχικώς επιλεγμένη ένταση 

i=42.89 mm/h για τον υπολογισμό του tc. Αυτή η διαφορά έχει να κάνει με το 

γεγονός ότι εξετάζουμε μια μικρή λεκάνη απορροής, η οποία όμως έχει έντονες 

κλίσεις και άρα έχει μικρό χρόνο συγκέντρωσης. 
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Η υπολογιζόμενη παροχή, από όλη την επιφάνεια των 978042 m2, στο 

σημείο εξόδου του ρέματος θα υπολογισθεί με τη τιμή που εξάγεται από το 

διάγραμμα, η οποία είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από τις καταγεγραμμένες τιμές 

και ο υπολογισμός μ αυτή τη τιμή θα λειτουργήσει υπέρ της ασφάλειας του 

αποτελέσματος.  

Έτσι η παροχή σχεδιασμού θα είναι ίση με: 

 

Q=0,62*125*0.978/3,6=21,05 m3/sec 
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ΤΕΥΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

6.1. Γενικά 

Σκοπός των υδραυλικών υπολογισμών είναι η επάρκεια ή μη των διατομών του 

υδατορέματος και ο προσδιορισμός των γραμμών πλημμύρας για την παροχή 

σχεδιασμού. 

Για τους υπολογισμούς θα ληφθούν υπ όψιν στοιχεία της υδρολογικής μελέτης 

και τα τοπογραφικά στοιχεία αποτύπωσης της κοίτης του ρέματος.  

6.2. Παραδοχές 

Από τα στοιχεία της τοπογραφικής αποτύπωσης, την επιτόπια παρατήρηση του 

ρέματος και τους υδρολογικούς υπολογισμούς έχουμε: 

- Παροχή σχεδιασμού: 21,05 m3/sec 

- Η κοίτη του ρέματος είναι τριγωνικής διατομής και τα γεωμετρικά στοιχεία 

αυτών αποτυπώνονται από το τοπογραφικό υπόβαθρο και εμφανίζεται στις 

διατομές. 

- Η κλίση του ρέματος και η διατομή του δεν είναι σταθερή κατά μήκος αυτού. 

Άρα η ροή του νερού θεωρείται μη σταθερή. Για τον έλεγχο της κάθε 

διατομής λαμβάνουμε το μέσο όρο κλίσης της προηγούμενης διατομής και 

ως κλίση πρανών λαμβάνεται ο μέσος όρος της κλίσης της δεξιάς και 

αριστερής όχθης. 

- Η κοίτη του ρέματος, όπως προαναφέρθηκε, είναι τριγωνικής διατομής και τα 

πρανή της είναι καλυμμένα με αρκετή δενδρώδη βλάστηση. Ο πυθμένας 

του ρέματος είναι καλυμμένος με κροκάλες και άμμο. Γι αυτό το λόγο 

λαμβάνουμε συντελεστή τριβής n=0,066 

6.3. Υδραυλικοί υπολογισμοί 

Η επάρκεια των διατομών θα διαπιστωθεί με τη μέθοδο των δοκιμών και θα 

αποφασισθεί για το αν απαιτείται η κατασκευή ή μη,  έργων διευθέτησης. 

  Για τους υπολογισμούς αυτούς θα καταγράψουμε τα γεωμετρικά στοιχεία της 

κάθε διατομής και με γνωστή πλέον τη παροχή σχεδιασμού , θα βρούμε το 

απαιτητό ύψος σε κάθε διατομή ώστε να μπορεί να παροχετευτεί η συγκεκριμένη 

ποσότητα νερού. 
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Θα χρησιμοποιήσουμε τους εξής τύπους του Manning: 

 

 
όπου 

U= η μέση ταχύτητα στη διατομή (m/s) 

n=ο συντελεστής τριβής του υλικού του ρέματος 

R=η υδραυλική ακτίνα (εμβαδό διατομής / βρεχόμενη περίμετρος) 

S=η κλίση κατά μήκος του ρέματος (αδιάστατη) 

 

Q=EU 

 

όπου 

U= η μέση ταχύτητα στη διατομή (m/s) 

E=εμβαδόν βρεχόμενης επιφάνειας  

 

Στοιχεία τριγωνικών διατομών ανοιχτών αγωγών:  

-Εμβαδόν βρεχόμενης επιφάνειας 

E=mh 2  

-Βρεχόμενη περίμετρος 

Π=2h ( 1+m 2 ) 1 / 2  

-Πλάτος επιφάνειας 

B=2mh 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για όλες τις διατομές του ρέματος, οι 

οποίες πραγματοποιήθηκαν με τη μέθοδο των δοκιμών. 
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ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΚΛΙΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ 

A/A 
ΟΝΟΜΑ 

ΔΙΑΤΟΜΗΣ Χ.Θ. L Hπυθμ ΔΗ J 
1 1 0 34.12 1109.5 17.25 0.506 
2 A1 34.12 30.9 1092.25 17.23 0.558 
3 A2 65.02 37 1075.02 20.47 0.553 
4 A3 102.02 34.28 1054.55 16.57 0.483 
5 A4 136.3 24.4 1037.98 15.52 0.636 
6 A5 160.7 46.91 1022.46 25.87 0.551 
7 A6 207.61 30 996.59 18.29 0.610 
8 A7 237.61 50.25 978.3 27.07 0.539 
9 A8 287.86 29.73 951.23 16.9 0.568 

10 A9 317.59 11.18 934.33 8.99 0.804 
11 A10 328.77 47.68 925.34 25.62 0.537 
12 A11 376.45 20.01 899.72 5.46 0.273 
13 A12 396.46 23.76 894.26 1.41 0.059 
14 A13 420.22 24.3 892.85 4.17 0.172 

    444.52   888.68     
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ΚΛΙΣΗ ΠΡΑΝΩΝ 

A/A 
ΟΝΟΜΑ 

ΔΙΑΤΟΜΗΣ 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

ΑΠΟ ΑΞΟΝΑ Ησημείου Hπυθμ ΔΗ m b 
1 1 2.85 1114.51 1109.5 5.01 0.6   

    3.05 1115.45   5.95 0.5 0 
2 A1 3.54 1099.18 1092.25 6.93 0.5   

    3.87 1100.15   7.9 0.5 0 
3 A2 2.59 1079.18 1075.02 4.16 0.6   

    2.66 1080.23   5.21 0.5 0 
4 A3 3.13 1060.56 1054.55 6.01 0.5   

    2.77 1060.27   5.72 0.5 0 
5 A4 2.51 1041.22 1037.98 3.24 0.8   

    2.61 1043.25   5.27 0.5 0 
6 A5 2.74 1027.12 1022.46 4.66 0.6   

    3.59 1029.47   7.01 0.5 0 
7 A6 3.49 1002.45 996.59 5.86 0.6   

    3.7 1003.4   6.81 0.5 0 
8 A7 3.9 988.68 978.3 10.38 0.4   

    3.95 989.15   10.85 0.4 0 
9 A8 3.47 958.58 951.23 7.35 0.5   

    3.63 960.44   9.21 0.4 0 
10 A9 3.7 937.53 934.33 3.2 1.2   

    2.97 936.33   2 1.5 0 
11 A10 3.76 932.16 925.34 6.82 0.6   

    3.18 928.79   3.45 0.9 0 
12 A11 3.32 911.38 899.72 11.66 0.3   

    3.76 908.8   9.08 0.4 0 
13 A12 3.55 902.61 894.26 8.35 0.4   

    3.9 902.76   8.5 0.5 0 
14 A13 3.66 898.38 892.85 5.53 0.7   

    3.94 896.34   3.49 1.1 0 



 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 

A/A ΟΝΟΜΑ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Ηmax J m1 m2 m b E π R n C u Q 
1 1 2.32 0.505569 0.6 0.5 0.54 0 2.91 5.27 0.55 0.066 13.72 7.24 21.05 
2 A1 2.38 0.557605 0.5 0.5 0.50 0 2.83 5.32 0.53 0.066 13.64 7.43 21.05 
3 A2 2.22 0.553243 0.6 0.5 0.57 0 2.79 5.10 0.55 0.066 13.70 7.54 21.05 
4 A3 2.44 0.483372 0.5 0.5 0.50 0 2.99 5.46 0.55 0.066 13.70 7.05 21.05 
5 A4 2.03 0.636066 0.8 0.5 0.63 0 2.61 4.81 0.54 0.066 13.69 8.05 21.05 
6 A5 2.26 0.551482 0.6 0.5 0.55 0 2.81 5.16 0.54 0.066 13.69 7.50 21.05 
7 A6 2.17 0.609667 0.6 0.5 0.57 0 2.69 5.00 0.54 0.066 13.66 7.82 21.05 
8 A7 2.86 0.538706 0.4 0.4 0.37 0 3.02 6.09 0.50 0.066 13.48 6.97 21.05 
9 A8 2.58 0.568449 0.5 0.4 0.43 0 2.88 5.62 0.51 0.066 13.55 7.31 21.05 

10 A9 1.34 0.804114 1.2 1.5 1.32 0 2.36 4.43 0.53 0.066 13.64 8.93 21.05 
11 A10 1.93 0.537332 0.6 0.9 0.74 0 2.75 4.80 0.57 0.066 13.81 7.66 21.05 
12 A11 3.36 0.272864 0.3 0.4 0.35 0 3.94 7.12 0.55 0.066 13.73 5.34 21.05 
13 A12 3.89 0.059343 0.4 0.5 0.44 0 6.69 8.51 0.79 0.066 14.56 3.15 21.05 
14 A13 2.16 0.171605 0.7 1.1 0.90 0 4.17 5.80 0.72 0.066 14.34 5.04 21.05 



 

6.4. Αποτελέσματα 

Το τμήμα του ρέματος, όπως αναφέρθηκε βρίσκεται εκτός οικισμού και  

εκτιμάται ότι δεν πρόκειται να επηρεαστεί από άλλους παράγοντες και ούτε έχει 

κάποιους περιορισμούς και δεσμεύσεις από οικεία Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών 

Απορροής Ποταμών , όσο και από τους Χάρτες Κινδύνου Πλημμύρας και τα Σχέδια 

Διαχείρισης Πλημμύρας. 

Η παροχή που έχει υπολογιστεί είναι αρκετά μεγαλύτερη από αυτήν που θα 

υπολογιζόταν με τις πραγματικές τιμές της βροχόπτωσης. Παρ’ όλα αυτά μπορεί 

να παραληφθεί από το ρέμα όπως είναι σήμερα διαμορφωμένο. Έτσι διατηρείται η 

υφιστάμενη κατάσταση και σύμφωνα με τη μορφολογία του εδάφους εκτιμάται ότι 

το ρέμα μπορεί να παραλάβει και μεγαλύτερη ένταση βροχόπτωσης.  

Τα αποτελέσματα απεικονίζονται στα επισυναπτόμενα σχέδια της μελέτης. 

Στην οριζοντιογραφία απεικονίζονται με κόκκινο χρώμα, οι γραμμές πλημμύρας 

και με μπλε χρώμα, οι προτεινόμενες γραμμές οριοθέτησης. 

 

 

 

 

 

Η μηχανικός 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙKH ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 

 
Εικ.1:Ανάντη ρέματος 
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Εικ.2 
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Εικ.3 
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Εικ.4:Θέση εγκατάστασης σταθμού 

 
Εικ.5:Ρέμα ανάντη δρόμου 
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Εικ.6:Ρέμα κατάντη δρόμου 

 

 

 

 

 

 


