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…..τὰ προφανῆ μὲν γὰρ κἂν ἐκ λογισμοῦ καὶ λόγου τις προέλοιτο,  
τὰ δ᾽ ἐξαίφνης κατὰ τὴν ἕξιν. 

 
…..στα πράγματα που είναι δυνατό να προβλεφθούν,  

μπορεί κανείς να κάνει την επιλογή και την προτίμησή του  
με τη βοήθεια υπολογισμών και σκέψης,  

τα ξαφνικά όμως πράγματα αντιμετωπίζονται κατά την έξη. 

 
Αριστοτέλης  

Ηθ ι κά  Ν ι κομά χει α  Γ ΄ .8 .   
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
Η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των πλημμυρικών προβλημάτων εντός του Υδατικού 

Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (EL10), απαιτεί την εκπόνηση επικαιροποιημένου 

Στρατηγικού Σχεδίου Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας (Μaster Plan), ώστε να καθορισθούν τα 

αναγκαία βασικά στοιχεία και οι προτάσεις για την ιεραρχημένη υλοποίηση του Σχεδιασμού 

Αντιπλημμυρικής Προστασίας ανά λεκάνη απορροής, σε συνδυασμό με τα συμπεράσματα της 1ης 

Αναθεώρησης Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος 

Κεντρικής Μακεδονίας (EL10) και του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 

Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας. 

 

Το 2003, συντάχθηκε το Γενικό Ρυθμιστικό Σχέδιο Αντιπλημμυρικής Προστασίας και Αποχέτευσης 

Ομβρίων Υδάτων (παλαιό Μaster Plan), περιοχών του Ν. Θεσσαλονίκης από το Γραφείο Μελετών 

«ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ», μέσω σύμβασης που υπέγραψε με 

την ΕΥΔΕ Θεσσαλονίκης, με σκοπό την καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, 

των σχετικών μελετών και έργων, καθώς και τον προγραμματισμό και τον καθορισμό των 

προτεραιοτήτων, για το σχεδιασμό και την εκτέλεση νέων. Λαμβάνοντας υπόψη:  

 το μεγάλο χρονικό διάστημα που παρήλθε από τη σύνταξη του παλαιού Master Plan που 

υλοποιήθηκε το 2003  

 τα εγνωσμένα ζητήματα αντιπλημμυρικής προστασίας στην ευρύτερη περιοχή της 

Θεσσαλονίκης και 

 την ανάγκη για έναν ενιαίο και επικαιροποιημένο Στρατηγικό Σχεδιασμό, όσον αφορά στην 

αντιπλημμυρική προστασία, που θα λαμβάνει υπόψη τα νέα Σχέδια Διαχείρισης, ήτοι την 1η 

Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος 

Κεντρικής Μακεδονίας (EL10)  και το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 

Απορροής Ποταμών, του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας,  

κρίθηκε επιτακτική η συνολική αναθεώρηση και επικαιροποίηση του παλαιού Master Plan, ώστε 

να επιτευχθεί η αποτελεσματική αντιπλημμυρική προστασία των περιοχών του Ν. Θεσσαλονίκης.  

 

Κατόπιν δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού που διεξήχθη το Μάιο του 2018 κατ’ εφαρμογή του Ν. 

4412/2016, ανατέθηκε από τη ΔΑΕΕ – Δ19 στην εταιρεία με την επωνυμία «ΥΕΤΟΣ Α.Ε.» (που 

εφεξής θα καλείται ως Ανάδοχος) με την από 07-08-2019 υπογραφείσα σύμβαση, η εκπόνηση της 

επικαιροποίησης του Master Plan Αντιπλημμυρικών Έργων των περιοχών Ν. Θεσσαλονίκης.  
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Το επικαιροποιημένο Master Plan, λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία και τις 

Ευρωπαϊκές Οδηγίες, έχει ως κύριο στόχο τον καθορισμό των αναγκαίων αντιπλημμυρικών 

έργων και δράσεων στην περιοχή μελέτης. Η συνολική πρόταση για τη Διαχείριση και 

Αντιμετώπιση του Πλημμυρικού Κινδύνου, εμπεριέχει μεταξύ άλλων, σύστημα ιεράρχησης των 

μελετών, έργων και δράσεων, καθώς και αξιολόγηση και αντίστοιχες προτάσεις, ως προς το 

ισχύον κανονιστικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων, λειτουργίας και διαχείρισης των έργων. 

 

Η παροχή υπηρεσίας διαρθρώθηκε σε δύο (2) Φάσεις, με τη Φάση Α΄ να επικεντρώνεται στις 

Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας και τη Φάση Β΄ να αφορά το υπόλοιπο του 

Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας, που χωροθετείται εντός της περιοχής 

επικαιροποίησης. 

 

Το αντικείμενο της Φάσης Α’ ολοκληρώθηκε και υποβλήθηκε το Σεπτέμβριο του 2020 και στη 

συνέχεια επικαιροποιήθηκε βάσει της διαδικασίας διαβούλευσης και των αντίστοιχων 

παρατηρήσεων που υποβλήθηκαν από ενδιαφερόμενους Φορείς (επικαιροποίηση βάσει 

διαβούλευσης, Ιανουάριος 2021). Στη συνέχεια, η Φάση Β΄, μαζί με την επικαιροποιημένη από τα 

αποτελέσματα της διαβούλευσης Φάση Α΄, παραδόθηκαν τον Μάιο του 2021 με τα αντίστοιχα 

περιεχόμενα (Τεύχος Master Plan, Tεύχη Παραρτημάτων και Φάκελος Χαρτών). Η παράδοση έγινε στα 

πλαίσια ενιαίας υποβολής των δύο Φάσεων του Master Plan, με στόχο την άρτια και 

ολοκληρωμένη παρουσίαση της υπηρεσίας που παρασχέθηκε, καθώς και τη διευκόλυνση της 

ΔΑΕΕ (Δ19) ως προς το συνολικό έλεγχο του παραδοτέου αντικειμένου και των υπόλοιπων 

ενδιαφερομένων ως προς την ενημέρωση αυτών για το σύνολο των προτάσεων του Master Plan. 

Τέλος, τον Ιούλιο το 2021 συντάχθηκε και υποβλήθηκε η Τελική Έκθεση Master Plan η οποία 

συνόψισε τους βασικούς άξονες της Παροχής Υπηρεσίας και τις τελικές Προτάσεις του Master 

Plan. 

 

Το παρόν Τεύχος αποτελεί την επικαιροποιημένη Τελική Έκθεση (έκδοση Β) του ενιαίου Master 

Plan (Φάση Α’ και Φαση Β’ - εντός κι εκτός ΖΔΥΚΠ), κατόπιν ολοκλήρωσης και της διαδικασίας 

διαβούλευσης της Φάσης Β’, τον Φεβρουάριο του 2022.  

 

Στην παρούσα Έκθεση, αφενός παρατίθενται τα κύρια σημεία της Παροχής Υπηρεσίας για τα 

εκπονηθέντα στάδια εργασιών, αφετέρου παρουσιάζονται οι τελικές Προτάσεις του Master Plan 

όσον αφορά Δράσεις, Μελέτες και Έργα που απαιτούνται στα πλαίσια της αντιπλημμυρικής 

προστασίας της περιοχής ενδιαφέροντος. Περαιτέρω, από το σύνολο των προτάσεων, 
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παρουσιάζονται διακριτά αυτές για τις οποίες κρίθηκε απαραίτητο να ενσωματωθούν στον 

Προγραμματισμό των αρμόδιων Φορέων με Άμεση Προτεραιότητα υλοποίησης.   
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1.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Το παρόν Master Plan των περιοχών Ν. Θεσσαλονίκης, έχει ως στόχο να εντοπίσει τις περιοχές με 

διαπιστωμένα πλημμυρικά φαινόμενα και τις περιοχές στις οποίες είναι πιθανή η εμφάνιση 

πλημμυρών, καθώς και να ιεραρχήσει τα απαιτούμενα Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας, σε 

επίπεδο του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (EL10) και Λεκανών Απορροής, για 

το μετριασμό των συνεπειών στις περιοχές που περιλαμβάνονται στους χάρτες πλημμυρικού 

κινδύνου με περίοδο επαναφοράς Τ=100 έτη. 

 

Η περιοχή ενδιαφέροντος εμπίπτει στις τρεις από τις τέσσερις Λεκάνες Απορροής Ποταμού (ΛΑΠ) 

του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα: 

 Αξιού (EL 1003),  

 Γαλλικού (EL 1004) και  

 Χαλκιδικής (EL 1005),  

όπως αυτές έχουν ορισθεί στο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού 

Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 182/31-01-2014) και στην 1η Αναθεώρηση Σχεδίου 

Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας, 

(EL10), (ΦΕΚ 4675/29-12-2017). 

 

Εντός της περιοχής ενδιαφέροντος εμπίπτουν οι παρακάτω Δήμοι ή τμήματα αυτών:  

 Δέλτα  

 Χαλκηδόνας 

 Ωραιοκάστρου 

 Κορδελιού - Ευόσμου 

 Αμπελοκήπων - Μενεμένης  

 Παύλου Μελά 

 Λαγκαδά 

 Νεάπολης - Συκεών 

 Θεσσαλονίκης  

 Καλαμαριάς  

 Πυλαίας - Χορτιάτη 

 Θέρμης και 

 Θερμαϊκού.  

 

Ειδικότερα, τα  όρια της περιοχής μελέτης είναι:  
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 Το δυτικό ανάχωμα του ποταμού Αξιού έως τη συμβολή του με το όριο του Δ. Χαλκηδόνας 

στην περιοχή του οικισμού Ακροποτάμου.  

 Το όριο του Δ. Χαλκηδόνας έως τη συμβολή του με τον π. Γαλλικό βόρεια του οικισμού 

Φιλαδέλφειας. 

 Ο υδροκρίτης των ρεμάτων που απορρέουν νότια προς το Θερμαϊκό κόλπο, από την 

ανωτέρω συμβολή του ορίου με π. Γαλλικό έως την περιοχή βόρεια του οικισμού Λακκιάς.  

 Η γραμμή που περικλείει την πεδινή περιοχή Βασιλικών έως το όριο του Δ. Θέρμης.  

 Το όριο του Δ. Θέρμης έως το όριο του υδροκρίτη του π. Ανθεμούντα.  

 Ο υδροκρίτης του π. Ανθεμούντα έως την περιοχή νότια του οικισμού Καρδίας.  

 Το όριο του Δ. Θερμαϊκού έως την ακτή δυτικά του οικισμού Ηράκλειας.  

 Η ακτογραμμή ως το δυτικό ανάχωμα του π. Αξιού. 

 

Στο Σχήμα 1.1 εμφαίνεται το όριο της περιοχής επικαιροποίησης, καθώς και το όριο του παλαιού 

Master Plan, που εκπονήθηκε το 2003. 

 

 
 Όρια περιοχής μελέτης παλαιού και παρόντος Master Plan Σχήμα 1.1.:
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Το γενικό αντικείμενο του Master Plan, διαμορφώνεται σε δύο άξονες και κάθε άξονας 

αποτελείται από διακριτά στάδια. Αναλυτικότερα, οι άξονες του Master Plan είναι οι κάτωθι: 

 ΦΑΣΗ Α΄ : Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας 

 ΦΑΣΗ Β΄ : Το υπόλοιπο του Υδατικού Διαμερίσματος. 

Επισημαίνεται ότι, τα επικαιροποιημένα όρια των Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου 

Πλημμύρας, λήφθηκαν από την 1η Αναθεώρηση Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων 

Πλημμύρας – Εφαρμογή Οδηγίας 2007/60/ΕΚ (Ειδική Γραμματεία Υδάτων, 2
η
 Έκδοση - Ιούνιος 2020). 

 

Κάθε ΦΑΣΗ αποτελείται από τα εξής διακριτά στάδια: 

 Καταγραφή και Οργάνωση της υπάρχουσας πληροφορίας - ΣΤΑΔΙΟ I 

1. Συλλογή και ψηφιοποίηση διαθέσιμων μελετών έργων αντιπλημμυρικής προστασίας 

(σε αστικές και εξωαστικές λεκάνες)  

2. Αξιολόγηση των σχεδίων διαχείρισης πλημμύρας, που συντάσσονται στο πλαίσιο του 

Προσχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του 

Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (Οδηγία 2007/60/ΕΚ)  

3. Καταγραφή και ψηφιοποίηση των θέσεων των υφιστάμενων και υπό μελέτη / 

κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων (συμπεριλαμβανομένων ορεινών και υδροδυναμικών 

έργων)  

4. Αξιολόγηση της δυνατότητας εφαρμογής των έργων, λαμβάνοντας υπόψη τις Οδηγίες 

2000/60 και 2007/60, την 1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής 

Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (EL10) και το Σχέδιο 

Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού 

Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και την υφιστάμενη περιβαλλοντική 

νομοθεσία  

5. Συλλογή πληροφοριών για ιστορικά πλημμυρικά γεγονότα (θέσεις, υδρομετεωρολογικά 

χαρακτηριστικά, ζημιές κ.α.) σε λεπτομερέστερη ανάλυση από αυτήν που υλοποιήθηκε 

στο πλαίσιο της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και της 1ης Αναθεώρησης Προσχεδίου Διαχείρισης 

Κινδύνου Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος 

Κεντρικής Μακεδονίας  

 

 Αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης - ΣΤΑΔΙΟ II 

1. Αξιολόγηση της επάρκειας και κατάστασης στην οποία βρίσκονται τα υφιστάμενα 

αντιπλημμυρικά έργα  

2. Αναγνώριση βασικών αποδεκτών ανά περιοχή και υπολεκάνη  
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3. Αξιολόγηση του κινδύνου των ευάλωτων σε πλημμύρα σημείων (όπως π.χ. υπόγειες 

διαβάσεις), με χρήση κατάλληλων κριτηρίων  

4. Αξιολόγηση των μέτρων που προτείνονται από τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων 

Πλημμύρας, που συντάσσονται στο πλαίσιο της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ  

5. Καταγραφή και περιοδική σύνοψη των απόψεων των τοπικών οργάνων που 

εμπλέκονται στην αντιπλημμυρική προστασία  

 

 Πρόταση διαχείρισης και αντιμετώπισης πλημμυρικού κινδύνου - ΣΤΑΔΙΟ III 

1. Καθορισμός αρχών και κριτηρίων για το σχεδιασμό προτεινόμενων έργων, σε 

συνδυασμό και με τις συνολικές δράσεις και μέτρα που έχουν προταθεί από τα Σχέδια 

Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας  

2. Διαμόρφωση εναλλακτικών σεναρίων δράσεων και έργων σε επίπεδο λεκάνης 

απορροής, διερεύνηση προτεραιότητας κατασκευής των έργων αντιπλημμυρικής 

προστασίας της λεκάνης με κριτήριο το συνδυασμό της λειτουργίας υπαρχόντων και 

προτεινόμενων έργων και τη  μείωση του κινδύνου στις ευάλωτες περιοχές  

3. Κωδικοποίηση και ιεράρχηση των δράσεων και μελετών κατασκευής έργων με βάση 

τεχνικά, οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια  

4. Δημιουργία διαδικτυακού συστήματος διαβούλευσης και διαβούλευση για τις 

προτεινόμενες δράσεις και έργα  

5. Προτάσεις για το καθεστώς λειτουργίας και διαχείρισης των έργων σε επίπεδο λεκάνης 

απορροής  

6. Κατάρτιση γενικού προγράμματος περιοδικής επιθεώρησης και συντήρησης των έργων 

και ρεμάτων  

7. Αξιολόγηση και προτάσεις ως προς τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων στις 

εμπλεκόμενες υπηρεσίες, σε επίπεδο λεκάνης απορροής  

8. Προτάσεις για δράσεις χρηματοδότησης νέων έργων και συντήρησης των υφιστάμενων  

 

 Σύνταξη μητρώων και δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων - ΣΤΑΔΙΟ IV  

 

Το νέο Master Plan, θα λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη από όλους τους φορείς, που μελετούν 

και κατασκευάζουν έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, ώστε τα έργα τους να είναι σύμφωνα με 

το γενικό αντιπλημμυρικό σχεδιασμό κάθε περιοχής. 
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2. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

2.1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
Στα πρώτα στάδια της παροχής υπηρεσίας, πραγματοποιήθηκε η καταγραφή και οργάνωση της 

υπάρχουσας πληροφορίας, με σκοπό την εν συνεχεία αξιολόγηση αυτής και τελικώς τις 

προτάσεις λήψης κατάλληλων μέτρων όσον αφορά την αντιπλημμυρική προστασία στην 

ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Τα παρακάτω επί μέρους αντικείμενα εργασιών, αφορούν 

τόσο την Α’, όσο και τη Β’ Φάση, σημειώνεται ωστόσο ότι εφόσον ορισμένα από αυτά αφορούν 

ενιαία το σύνολο της περιοχής ενδιαφέροντος, οι αντίστοιχες εργασίες εκπονήθηκαν ήδη κατά 

την εκπόνηση της Α’ Φάσης και επικαιροποιήθηκαν εν συνεχεία, όποτε και εφόσον απαιτήθηκε. 

 

 Καταγραφή νομοθετικού πλαισίου 

Αποτυπώθηκε το ισχύον βασικό νομοθετικό πλαίσιο όσον αφορά την αντιπλημμυρική προστασία 

στην περιοχή ενδιαφέροντος και σε εθνικό επίπεδο. Καταγράφηκε το ιστορικό των 

καταργούμενων και νέων διατάξεων, από το οποίο προκύπτει η υφιστάμενη κατανομή των 

σχετικών αρμοδιοτήτων, καθώς και εν δυνάμει κωλύματα ως προς την έγκαιρη προώθηση των 

απαραίτητων δράσεων.  

 

Το βασικό νομικό καθεστώς και το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων αντιπλημμυρικής προστασίας 

παρατίθεται συνοπτικά στην Ενότητα της Αξιολόγησης της Υπάρχουσας Κατάστασης, με σχετικές 

παρατηρήσεις ως προς την κατανομή των αρμοδιοτήτων για την υλοποίηση έργων και δράσεων 

από τους αρμόδιους Φορείς.  

 

 Ανασκόπηση παλαιού Master Plan 

Στα πρώτα στάδια των εργασιών, πραγματοποιήθηκε η ανασκόπηση του παλαιού Master Plan, το 

οποίο συντάχθηκε το 2003. Εντοπίστηκαν και καταγράφηκαν τα έργα, οι μελέτες και οι 

γενικότερες δράσεις που προτάθηκαν στο παλαιό Master Plan και εξετάστηκε ο βαθμός 

υλοποίησης αυτών έως σήμερα. Η πλειοψηφία των εν λόγω προτάσεων δεν έχει υλοποιηθεί. 

Ειδικότερα, έχουν υλοποιηθεί (ή βρίσκονται ακόμα σε διαδικασία μελέτης) ορισμένα από τα έργα 

διευθετήσεων ρεμάτων, δίκτυα ομβρίων σε αστικές περιοχές έχουν αποσπασματικά μόνο 

κατασκευαστεί, ιδιωτικά έργα ανάσχεσης ομβρίων ή συστήματα απορρύπανσης σε εκβολές 

δικτύων σε χειμάρρους έχουν μηδαμινή εφαρμογή, ενώ το δίκτυο των βροχομετρικών και 

υδρομετρικών σταθμών δεν έχει πυκνωθεί και αναπτυχθεί. 
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Λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες συνθήκες, τα παραμένοντα, καθώς και τα νέα προβλήματα 

που δημιουργήθηκαν, οι προτάσεις του παλαιού Master Plan, εξετάστηκαν εκ νέου και 

επικαιροποιήθηκαν στο παρόν Master Plan. 

  

 Αναγνώριση βασικών αποδεκτών περιοχής ενδιαφέροντος  

Εν συνεχεία, πραγματοποιήθηκε η αναγνώριση των βασικών αποδεκτών ανά περιοχή και 

υπολεκάνη της περιοχής ενδιαφέροντος. Ειδικότερα, αυτοί διαχωρίστηκαν σε επί μέρους 

κατηγορίες, όπως κύριοι, βασικοί, δευτερεύοντες και λοιποί αποδέκτες. Επιπλέον, για λόγους 

ευκολίας στη διαχείριση των δεδομένων του Master Plan, η περιοχή μελέτης, επιμερίστηκε σε 

επτά (7) ζώνες - ΖΩΝΗ Α έως ΖΩΝΗ Ζ, με κριτήρια κυρίως υδρολογικά, αλλά και ομοιογένειας των 

χαρακτηριστικών των περιοχών.  

 

 Υδρομετεωρολογικά στοιχεία  

Εξετάστηκε το υφιστάμενο δίκτυο των μετεωρολογικών σταθμών της ευρύτερης περιοχής 

μελέτης, εντοπίστηκαν οι θέσεις αυτών και συλλέχθηκαν βροχομετρικά δεδομένα, με σκοπό την 

αξιολόγηση της επάρκειας αυτών. Ακόμη, έγινε καταγραφή ομβρίων καμπυλών που 

χρησιμοποιήθηκαν σε προηγούμενες υδρολογικές μελέτες στην ευρύτερη περιοχή της 

Θεσσαλονίκης, όπως και των αντίστοιχων προτεινόμενων από το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων 

Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (ΥΔ EL10). Τα ανωτέρω 

συλλεχθέντα στοιχεία αξιολογήθηκαν ως προς την πληρότητα και αξιοπιστία αυτών για την 

αξιοποίηση τους σε υδραυλικές μελέτες. 

 

 Διαθέσιμες μελέτες  

Έπειτα από πλήθος επικοινωνιών και συσκέψεων του Αναδόχου με τους εμπλεκόμενους φορείς, 

έγινε συλλογή και καταγραφή των διαθέσιμων μελετών αντιπλημμυρικής προστασίας που 

αφορούν την περιοχή μελέτης. Επιπλέον, από τις εν λόγω μελέτες, καταγράφηκαν τα βασικά 

στοιχεία-παραδοχές σχεδιασμού προκειμένου να αξιολογηθεί εν συνεχεία η δυνατότητα 

εφαρμογής των προγραμματιζόμενων έργων.  

 

Οι συλλεχθείσες μελέτες χορηγήθηκαν στην ομάδα Παροχής Υπηρεσίας από τις αρμόδιες 

Υπηρεσίες, είτε εξαρχής σε ψηφιοποιημένη μορφή, είτε (στις περισσότερες περιπτώσεις) σε 

έντυπη έκδοση, οι οποίες και ψηφιοποιήθηκαν στο πλαίσιο εκπόνησης της παρούσας Σύμβασης. 
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 Καταγραφή υφιστάμενων, προγραμματιζόμενων και υπό κατασκευή έργων  

Συλλέχθηκαν στοιχεία για τα υφιστάμενα, προγραμματιζόμενα και υπό κατασκευή έργα στην 

περιοχή ενδιαφέροντος και καταγράφηκαν και ψηφιοποιήθηκαν οι θέσεις αυτών.  

 

Για το σκοπό αυτό, αξιοποιήθηκε αρχείο με αποτυπωμένα τεχνικά έργα για την περιοχή της 

Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο σύνταξης του Σχεδίου Διαχείρισης 

Κινδύνων Πλημμύρας του ΥΔ 10. Το σύνολο των υπόλοιπων θέσεων των έργων, εντοπίστηκε και 

ψηφιοποιήθηκε μέσω ορθοφωτοχαρτών του Κτηματολογίου (διασταυρώσεις του υδρογραφικού με 

το οδικό δίκτυο), από επιτόπου αυτοψίες και αποτυπώσεις υφιστάμενων τεχνικών έργων, καθώς 

και από υφιστάμενες τοπογραφικές αποτυπώσεις και μελέτες έργων. 

 

Επίσης, λήφθηκαν υπόψη στοιχεία που παρείχαν οι ενδιαφερόμενοι φορείς και αφορούν στα 

προγραμματιζόμενα έργα εντός των περιοχών αρμοδιότητάς τους. Όσον αφορά τα υφιστάμενα 

δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων υδάτων εντός των αστικών ιστών, παρουσιάζονται οι οδεύσεις 

δικτύων αποχέτευσης (χωριστικών και παντορροϊκών δικτύων συμπεριλαμβανομένων των 

Κεντρικών Αγωγών Αποχέτευσης) εντός της περιοχής ενδιαφέροντος, όπως αυτές χορηγήθηκαν 

στον Ανάδοχο από την ΕΥΑΘ ΑΕ. 

 

 Συλλογή πληροφοριών για ιστορικά πλημμυρικά γεγονότα  

Τέλος, συγκεντρώθηκαν πληροφορίες για ιστορικά πλημμυρικά γεγονότα που έχουν λάβει χώρα 

στην περιοχή μελέτης. Οι πηγές που αξιοποιήθηκαν για το σκοπό αυτόν είναι οι εξής: 

- Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 

2007/60/ΕΚ  

- 1η Αναθεώρηση Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας  (περίοδος 2012-2018) 

- Ιστορικά πλημμυρικά γεγονότα σύμφωνα με ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση βιβλιογραφία 

- Καταγραφή πλημμυρικών γεγονότων κατόπιν έρευνας και επαφών με αρμόδιους Φορείς 

(Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Π.Ε.Θεσ/νίκης, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, 

ΟΤΑ Α’ βαθμού, Δ/νση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ) Βορείου 

Ελλάδος, Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Πυροσβεστική 

Υπηρεσία Ν. Θεσσαλονίκης) 

- Έρευνα για δημοσιεύσεις στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο (συμπληρωματικά στα ανωτέρω)  

 

Στη συνέχεια, παρατίθενται τα βασικότερα εκ των στοιχείων που προέκυψαν από τις ανωτέρω 

εργασίες, οι οποίες παρατίθενται με λεπτομέρεια στο παραδοτέο Τεύχος Master Plan. 
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2.2. ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Ένας αποδέκτης στην γενική του μορφή, είναι μια φυσική ή τεχνητή επιφάνεια, που 

παραλαμβάνει ποσότητες ύδατος που απορρέουν επιφανειακά ή και υπόγεια από μία ή και 

περισσότερες υδρολογικές λεκάνες. Ως τελικοί αποδέκτες συνήθως αναφέρονται οι υδάτινες 

επιφάνειες που εκβάλλουν τα ύδατα στη θάλασσα (Κόλποι, Θάλασσες κλπ) ή σπανίως σε άλλους 

αποδέκτες. 

 

Σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών 

(ΣΔΛΑΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος (ΥΔ) Κεντρικής Μακεδονίας (EL10) (ΦΕΚ 4675 Β΄/29-12-2017) 

εντός της περιοχής ενδιαφέροντος, εντοπίζονται τα ποτάμια υδατικά συστήματα: 

- Αξιού (Βαρδάρης, EL1003R0F0205007N - EL1003R0F0209013N),  

- Γαλλικού (EL1004R0000201004N), Δενδροποτάμου και  

- Ανθεμούντα,  

καθώς και το εκβολικό σύστημα Αξιού (EL1003T0001N) που αποτελεί, μαζί με τη Λιμνοθάλασσα 

Αγγελοχωρίου (EL1005T0002N), μεταβατικά υδατικά συστήματα.  

 

Η περιοχή ενδιαφέροντος καλύπτει τμήματα τριών ΛΑΠ (Λεκανών Απορροής Ποταμών), οι οποίες 

είναι: η ΛΑΠ Αξιού (EL1003), η ΛΑΠ Γαλλικού (EL1004) και η ΛΑΠ Χαλκιδικής (EL1005). Επίσης, στην 

περιοχή καταγράφονται και οι τεχνητές λίμνες Θέρμης, Τριαδίου και Ωραιοκάστρου. 

 

Τα ποτάμια υδατικά συστήματα Αξιού, Γαλλικού, Δενδροποτάμου, Ανθεμούντα, καθώς και της 

Περιφερειακής Τάφρου, αποτελούν τους πέντε (5) κύριους αποδέκτες της περιοχής 

ενδιαφέροντος.  

 

Ο Θερμαϊκός κόλπος, που για την περιοχή ενδιαφέροντος, αποτελεί τον τελικό αποδέκτη, 

σύμφωνα και με την 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης ΣΔΛΑΠ του ΥΔ10, διαιρείται από:  

- τον Κόλπο της Θεσσαλονίκης (EL1005C001H),  

- τον εσωτερικό (έσω) Θερμαϊκό Κόλπο – Νέα Μηχανιώνα (EL1005C0010N) και  

- τον εξωτερικό (έξω) Θερμαϊκό Κόλπο – Καλλικράτεια (EL1005C0009N),  

τα όρια των οποίων απεικονίζονται στο Σχήμα 2.1, μαζί με τους κύριους αποδέκτες.  

 

Σημειώνεται ότι ως Έργα Εθνικού, Ειδικού και Σημαντικού επιπέδου έχουν χαρακτηριστεί τα έργα 

Αντιπλημμυρικής θωράκισης που περιλαμβάνουν Έργα Διευθέτησης (με αποφάσεις ΔΑΕΕ, Απρίλιος 

2019): 
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α. στον ποταμό Ανθεμούντα και τα ρέματα Θερμαϊκού και Θέρμης (ΑΔΑ: ΨΗΔΜ465ΧΘΞ-ΒΙΥ), 

β. στον ποταμό Δενδροπόταμο και τα συμβάλλοντα σε αυτόν ρέματα (ΑΔΑ: ΩΒΞ7465ΧΘΞ-ΓΕ7) 

και 

γ. στην Περιφερειακή Τάφρο και τα συμβάλλοντα σε αυτήν ρέματα (ΑΔΑ: Ω3Ω7465ΧΘΞ-53Μ). 

 

 
 Κύριοι αποδέκτες της περιοχής ενδιαφέροντος του υπό επικαιροποίηση Master Σχήμα 2.1.:

Plan Αντιπλημμυρικών Έργων περιοχών  Ν. Θεσσαλονίκης 
 

Βασικοί αποδέκτες, στο πλαίσιο του παρόντος έργου, νοούνται όλα τα σημαντικά ρέματα – 

αποδέκτες, οι οποίοι είτε συμβάλλουν στους κύριους αποδέκτες, είτε καταλήγουν απευθείας 

στους τελικούς. Ως τέτοιοι, νοούνται αποδέκτες που παροχετεύουν σημαντικού μεγέθους 
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λεκάνες/υπολεκάνες απορροής, ή/και ρέματα που διέρχονται από αστικές ευαίσθητες περιοχές 

και θεωρούνται κρίσιμοι για τον αντιπλημμυρικό σχεδιασμό της περιοχής μελέτης (ακόμα και αν 

είναι περιοδικής ροής, μικρού μήκους ή άνευ σημαντικής λεκάνης απορροής, καθώς και πλήρως 

υπογειοποιημένοι). 

 

Οι συμβάλλοντες στους βασικούς αποδέκτες, αποτελούν τους δευτερεύοντες αποδέκτες, για την 

περιοχή ενδιαφέροντος. Όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι του υδρογραφικού δικτύου, είτε έχουν κάποια 

ονομασία είτε όχι, κατατάσσονται στους λοιπούς αποδέκτες.  

 

Το συνολικό δίκτυο των ποταμών, χειμάρρων και ρεμάτων που υπάρχουν εντός των ορίων της 

περιοχής μελέτης καθώς και η θέση τους στο δίκτυο, φαίνεται στα διαγράμματα που 

ακολουθούν (Σχήμα 2.2 – 2.4). Στα διαγράμματα αυτά παρουσιάζεται η Σχηματοποίηση και 

Κατάταξη των αποδεκτών όπως αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο σύνταξης του παρόντος 

(παρατίθενται οι Τελικοί, οι Κύριοι και οι Βασικοί Αποδέκτες, ενώ οι Λοιποί εμφαίνονται στο τεύχος και 

χάρτες του Master Plan, καθώς και στη Γεωπύλη της σχετικής ιστοσελίδας του έργου), οι οποίοι 

διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες, Τελικοί (3 αποδέκτες), Κύριοι (5 αποδέκτες), Βασικοί (54 

αποδέκτες) και Λοιποί αποδέκτες (όλοι οι υπόλοιποι αποδέκτες στην περιοχή ενδιαφέροντος).  

 

Για λόγους ευκολίας στη διαχείριση των δεδομένων του Master Plan, η περιοχή μελέτης, 

διακρίθηκε σε επτά (7) ζώνες ΖΩΝΗ Α – ΖΩΝΗ Ζ (Σχήμα 2.5), με κριτήρια κυρίως υδρολογικά, αλλά 

και ομοιογένειας των χαρακτηριστικών των περιοχών. Ένας επιπλέον λόγος, για το διαχωρισμό 

σε ζώνες, ήταν ότι στην περιοχή μελέτης, υπήρχε τμήμα της (περιοχές Δήμου Θερμαϊκού), που δεν 

αντιστοιχούσε σε κάποια υδρολογική υπολεκάνη, σύμφωνα και με την 1η Αναθεώρηση του 

Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος (ΥΔ) 

Κεντρικής Μακεδονίας (EL10) (Σχήμα 2.6). Οι ζώνες αυτές, ονομάστηκαν λαμβάνοντας υπόψη την 

Λεκάνη απορροής που ανήκουν και αριθμήθηκαν από το Ζ01 έως το Ζ07, π.χ. η Ζώνη Α του 

ποταμού Αξιού (EL1003Z01). 
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 Σχηματοποίηση και κατάταξη αποδεκτών (Ζώνη Α, Β, Γ και Δ) Σχήμα 2.2.:
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 Σχηματοποίηση και κατάταξη αποδεκτών (Ζώνη Ε και ΣΤ) Σχήμα 2.3.:
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 Σχηματοποίηση και κατάταξη αποδεκτών (Ζώνη Ζ) Σχήμα 2.4.:
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Στο Σχήμα 2.5 διακρίνονται τα όρια των ζωνών, σε σχέση με τις υπολεκάνες που προέκυψαν από 

το αντίστοιχο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής, όπου φαίνεται στις περισσότερες 

περιπτώσεις η ταύτιση των ορίων των ζωνών, με όρια των υπολεκανών. Η όποια διαφοροποίηση, 

εντοπίζεται κυρίως στο πυκνό πολεοδομημένο τμήμα της Θεσσαλονίκης. Στις υπολεκάνες 

υπάρχει τροποποίηση σε σχέση με τις αντίστοιχες των ΣΔΛΑΠ αφού προστέθηκαν 3 υπολεκάνες 

σε περιοχή του Δ.  ΘερμαΪκού, όπου δηλαδή δεν υπήρχαν (Σχήμα 2.6). 

 

 
 Οι ζώνες της περιοχής μελέτης και οι υπολεκάνες της περιοχής (ξεχωρίζουν με Σχήμα 2.5.:

διαφορετικό χρώμα), όπως τροποποιήθηκαν 
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Οι ζώνες που δημιουργήθηκαν αντιστοιχούν, στις περιοχές: 

1. ΖΩΝΗ Α (EL1003Z01): Υπολεκάνη ποταμού Αξιού 

2. ΖΩΝΗ Β (EL1003Z02): Πεδιάδα Θεσσαλονίκης 

3. ΖΩΝΗ Γ (EL1004Z03): Υπολεκάνη απορροής Γαλλικού ποταμού  

4. ΖΩΝΗ Δ (EL1005Z04): Λεκάνη απορροής ποταμού Δεντροπόταμου 

5. ΖΩΝΗ Ε (EL 1005Z05): Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης (Δήμων. Θεσσαλλονίκης και 

Καλαμαριάς)  

6. ΖΩΝΗ ΣΤ (EL1005Z06): Λεκάνη απορροής Περιφερειακής Τάφρου Θεσσαλονίκης 

7. ΖΩΝΗ Ζ (EL1005Z07): Ευρύτερη περιοχή ποταμού Ανθεμούντα – Λεκάνες απορροής 

ρεμάτων Θέρμης και Δήμου Θερμαϊκού 

 

 

 Οι νέες υπολεκάνες, που προστέθηκαν σε αυτές των ΣΔΛΑΠ, για τις ανάγκες του Σχήμα 2.6.:
παρόντος έργου 

 

Στην υπολεκάνη με κωδική ονομασία EL1005FR0045 και περιγραφή «ρέμα οικισμού Λιβαδάκι», 

εντοπίστηκε ότι υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των ορίων της υπολεκάνης και του αντίστοιχου 

υδρογραφικού δικτύου, οπότε για το λόγο αυτό, προτείνεται η τροποποίηση των ορίων των 

υπολεκανών EL1005FR0045 και EL1005FR0014 (Ανθεμούντας), όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.7. 
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 Όρια υπολεκανών EL1005FR0045 και EL1005FR0014 πριν (αριστερά) και μετά Σχήμα 2.7.:
(δεξιά) τη διόρθωση των ορίων. 

 

Σημειώνεται ότι εκτός από τα ποτάμια υδατικά συστήματα που περιγράφηκαν στο Master Plan 

(ποταμός Αξιός, ποταμός Γαλλικός, ποταμός Ανθεμούντας, Περιφερειακή Τάφρος και Δενδροπόταμος), 

στην περιοχή ενδιαφέροντος εντοπίζονται επίσης α) λιμναία, β) μεταβατικά και γ) παράκτια 

υδατικά συστήματα (κατά τους αντίστοιχους ορισμούς αυτών από την Οδηγία 2000/60/ΕΚ) : 

 

α. Εντός της περιοχής ενδιαφέροντος εντοπίζονται ως τεχνητά υδατικά συστήματα οι μικρές 

λίμνες της Θέρμης, του Τριαδίου και του Ωραιοκάστρου. 

 

β. Εντοπίζονται το εκβολικό σύστημα Αξιού και η Λιμνοθάλασσα Αγγελοχωρίου, με μόνο το 

πρώτο μεταβατικό υδατικό σύστημα να χωροθετείται εντός Ζώνης Δυνητικά Υψηλού 

Κινδύνου Πλημμύρας.  

 

γ. Στην περιοχή ενδιαφέροντος εντοπίζονται τρία (3) παράκτια υδατικά συστήματα: Κόλπος 

Θεσσαλονίκης (EL1005C0011H), Έσω Θερμαϊκός Κόλπος (EL1005C0010N) και Έξω Θερμαϊκός 

Κόλπος – Καλλικράτεια (EL1005C0009N).  
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2.3.  ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 2.3.1.

Οι υφιστάμενοι εγκατεστημένοι σταθμοί της περιοχής μελέτης ανήκουν σήμερα σε διάφορες 

υπηρεσίες και είναι κυρίως υδρομετεωρολογικοί και σταθμημετρικοί. Οι θέσεις των σταθμών 

ελήφθησαν από τις ακόλουθες πηγές: 

1. Μητρώο Μετεωρολογικών - Βροχομετρικών Σταθμών της Χώρας του Υπουργείου 

Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας (ΥΒΕΤ, 1987), 

2. Μητρώο Δικτύου Μετεωρολογικών Σταθμών της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ),  

3. Μητρώο Μετεωρολογικών Σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (EAA), και 

4. Εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής 

Μακεδονίας (EL 10) ΦΕΚ 2638 Β/5.07.2018, 

αλλά και από ιδιωτικές εταιρείες που υποστηρίζουν τη συντήρηση και τη λειτουργία αυτών 

(ScientAct Α.Ε., κ.α.). Εν συνεχεία ενοποιήθηκαν για την παραγωγή του δικτύου της περιοχής 

ενδιαφέροντος, αφού επικαιροποιήθηκαν μέσω της Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και 

Μετεωρολογικής Πληροφορίας «Υδροσκόπιο». 

 

Εντοπίστηκαν 92 σταθμοί εκ των οποίων εντός ορίων της περιοχής μελέτης ανήκουν οι 49, ενώ οι 

υπόλοιποι εκτείνονται στην ευρύτερη περιοχή. Από αυτούς, 24 σταθμοί είναι σήμερα ενεργοί 

εντός της περιοχής μελέτης και 8 ανήκουν στην ευρύτερη περιοχή. Κατά τη συλλογή των 

στοιχείων των μετεωρολογικών σταθμών, εντοπίστηκαν 20 σταθμοί οι οποίοι καταγράφουν 

ένταση βροχόπτωσης με χρονικό βήμα υπολογισμού τα 5 και 10 min, τιμή η οποία θεωρείται 

κρίσιμη κατά το σχεδιασμό αντιπλημμυρικών έργων. 
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 Δίκτυο κατανομής Μετεωρολογικών Σταθμών ευρύτερης περιοχής Σχήμα 2.8.:

ενδιαφέροντος του Master Plan 
 

 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 2.3.2.

Πραγματοποιήθηκε συλλογή βροχομετρικών δεδομένων από την Εθνική Μετεωρολογική 

Υπηρεσία (ΕΜΥ), το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) κ.α.  Αξίζει να σημειωθεί ότι για την 

καταγραφή της ραγδαιότητας του φαινομένου στην αστική περιοχή, απαιτούνται πρωτογενή 

δεδομένα βροχοπτώσεων μικρής διάρκειας με χρονικό βήμα υπολογισμού τα 5 min. Κατά την 

αναζήτηση των διαθέσιμων στοιχείων διαπιστώθηκε ανεπάρκεια δεδομένων, καθώς επίσης και 

απουσία αρμόδιου ενιαίου φορέα διαχείρισης και διάθεσης των μετεωρολογικών δεδομένων. 

 ΟΜΒΡΙΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ 2.3.3.

2.3.3.1. ΟΜΒΡΙΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Από το 1960, ο υδραυλικός σχεδιασμός των έργων στην περιοχή της Θεσσαλονίκης έχει 

αποτελέσει αντικείμενο σημαντικού αριθμού μελετών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την εξαγωγή 

αντίστοιχα μεγάλου πλήθους ομβρίων καμπυλών με διαφοροποιήσεις στην προσέγγιση που 
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ακολουθήθηκε όσον αφορά την προέλευση και μεθοδολογία επεξεργασίας των πρωτογενών 

βροχομετρικών στοιχείων. Στο Τεύχος Παραρτημάτων του Master Plan, παρατίθενται συνοπτικά 

τα κυριότερα στοιχεία των ομβρίων καμπυλών βάσει των οποίων διαστασιολογήθηκαν τα 

υδραυλικά έργα της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης (αναγράφονται οι αντίστοιχες και οι 

εξισώσεις ομβρίων καμπυλών για περιόδους επαναφοράς Τ=2, Τ=5, Τ=10, Τ=20, Τ=50 και Τ=100 έτη). 

2.3.3.2. ΟΜΒΡΙΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

Οι όμβριες καμπύλες, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, θεωρούνται εφαρμόσιμες σε συγκεκριμένες 

εκτάσεις, καθώς για μεγαλύτερες στραγγιστικές επιφάνειες τα δεδομένα τείνουν να 

υπερεκτιμούν τη μέση βροχόπτωση και χρειάζονται διόρθωση προκειμένου να προσδιοριστεί το 

ύψος βροχόπτωσης της εκάστοτε περιοχής για κάθε επιθυμητή συχνότητα. 

 

Όσον αφορά την περιοχή ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Διαχείρισης 

Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής 

Μακεδονίας (EL10), παρήχθησαν οι τελικές όμβριες καμπύλες για τα βροχομετρικά δεδομένα 27 

σταθμών μέτρησης. Οι καμπύλες αυτές, καταρτίστηκαν μέσω της εφαρμογής της ΓΑΤ (Γενικευμένη 

Κατανομή Ακραίων Τιμών). Από αυτές, εντός της περιοχής ενδιαφέροντος του παρόντος Master 

Plan ανήκουν οι καμπύλες Χαλάστρας, Φράγματος Αξιού, Μίκρας, Ωραιοκάστρου και 

Βαθύλακκου, οι οποίες δύναται να  χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο αντιπλημμυρικών μελετών 

στην εν λόγω περιοχή, ως κατάλληλες για τον υπολογισμό της έντασης της βροχόπτωσης 

σχεδιασμού και κατ’ επέκταση των παροχών σχεδιασμού των έργων. 

2.3.3.3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΟΜΒΡΙΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Στο πλαίσιο εκπόνησης Προκαταρκτικής Τεχνικής Έκθεσης με τίτλο «Συγκριτική Ανάλυση και 

Επεξεργασία Ομβρίων Καμπυλών Ευρύτερης Περιοχής Θεσσαλονίκης», η οποία συντάχθηκε εκ 

του τότε Τεχνικού Συμβούλου της ΕΥΔΕ (ο οποίος είναι και ο Ανάδοχος εκπόνησης του παρόντος 

Master Plan, εταιρεία ΥΕΤΟΣ Α.Ε.), εξήχθησαν όμβριες καμπύλες προσαρμοσμένες στο στατιστικά 

επεξεργασμένο δείγμα των εντάσεων, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό των 

κυριότερων στατιστικών μεγεθών ανά δεδομένη διάρκεια και περίοδο επαναφοράς.  

 

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα: 

 Η πλειοψηφία των υδρολογικών μελετών βασίζονται σε βροχομετρικά δεδομένα που 

καταγράφηκαν μεταξύ των ετών 1954-1968, 1963-1985 και 1981-1992. Το πρόβλημα 

εντείνεται από τη γενικότερη έλλειψη επίκαιρων χρονοσειρών βροχομετρικών δεδομένων 

που διατίθενται από τους μετεωρολογικούς σταθμούς. Τίθεται επομένως το θέμα της 

επικαιροποίησης των βροχομετρικών στοιχείων που χρησιμοποιούνται.  



ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ MASTER PLAN ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ MASTER PLAN 

 

 

[CRC800B] ΥΕΤΟΣ Α.Ε. Σ ε λ ί δ α  | 2-16  

 Για την εξαγωγή των ομβρίων καμπυλών χρησιμοποιήθηκαν διάφορες κατανομές ακραίων 

τιμών, όπως η Gumbel, η Pearson Type III και η Γενική Κατανομή Ακραίων Τιμών (σε ορισμένες 

μελέτες εξετάσθηκαν πάνω από μία μέθοδοι). Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων προτιμήθηκε η 

κατανομή Gumbel. 

 Γενικά, χρησιμοποιήθηκαν ευρέως διαδεδομένες μέθοδοι, οι οποίες έχουν αποτελέσει 

αντικείμενο επιστημονικής έρευνας και τεκμηρίωσης. Ωστόσο, σύμφωνα με τη σχετική 

βιβλιογραφία, οι κατανομές ακραίων τιμών είναι επιρρεπείς σε στατιστικά σφάλματα εάν το 

εύρος του στατιστικού δείγματος δεν είναι επαρκές.  

 Παρατηρήθηκε σημαντική σύγκλιση των αποτελεσμάτων από όμβριες καμπύλες που 

προέρχονται από όμοιο δείγμα βροχοπτώσεων και παρόμοιες μεθόδους επεξεργασίας 

ακραίων τιμών. Επίσης, διαπιστώθηκε απόκλιση μεταξύ των εντάσεων ομβρίων καμπυλών 

που ενώ προέρχονται από όμοια δείγματα βροχοπτώσεων, προέκυψαν από διαφορετική 

μεθοδολογία. 

 Επιπροσθέτως, εκτιμήθηκε ο βαθμός κατά τον οποίο δύναται να επηρεαστεί ο ορθός 

υδραυλικός σχεδιασμός ενός δικτύου από την επιλογή μιας όμβριας καμπύλης. Για το σκοπό 

αυτό πραγματοποιήθηκαν υδραυλικές επιλύσεις σε τυπικό δίκτυο για κάθε μία από τις 

στατιστικές όμβριες καμπύλες. Ανάλογα με την εκάστοτε καμπύλη και τις κλίσεις του δικτύου, 

παρατηρήθηκαν κατά περίπτωση σημαντικές αποκλίσεις τόσο στην τάξη μεγέθους των 

υδραυλικών χαρακτηριστικών ενός δικτύου όσο και στο κόστος του. 

 

Λόγω της προέλευσής τους, οι στατιστικές όμβριες καμπύλες υπόκεινται στους ίδιους 

περιορισμούς και προβλήματα που ισχύουν για τις υφιστάμενες όμβριες καμπύλες. Παρόλα 

αυτά, δύναται να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο ομαδοποίησης-απλούστευσης του υφιστάμενου 

δείγματος των ομβρίων καμπυλών Θεσσαλονίκης.   
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2.4. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

Η ομάδα Παροχής Υπηρεσίας, πραγματοποίησε πλήθος επικοινωνιών και συσκέψεων με 

αρμόδιους Φορείς για να εντοπιστούν διαθέσιμες μελέτες σχετικές με την αντιπλημμυρική 

προστασία της περιοχής μελέτης. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι Φορείς, μέσω εγγράφου από τη 

ΔΑΕΕ – Δ19 του ΥΠΥΜΕ με θέμα: «Συλλογή στοιχείων στο πλαίσιο εκπόνησης της σύμβασης 

παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 

MASTER PLAN ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (επισυνάπτεται στο 

Παράρτημα «2.4.Α» του Τεύχους των Παραρτημάτων), κλήθηκαν, μεταξύ άλλων, να συνδράμουν στην 

εν λόγω εργασία, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.   

 

Οι συλλεχθείσες μελέτες χορηγήθηκαν στην ομάδα Παροχής Υπηρεσίας από τις αρμόδιες 

Υπηρεσίες, είτε εξαρχής σε ψηφιοποιημένη μορφή, είτε (στις περισσότερες περιπτώσεις) σε έντυπη 

έκδοση, οι οποίες και ψηφιοποιήθηκαν στο πλαίσιο εκπόνησης της παρούσας Σύμβασης.  

 

Συγκεντρώθηκαν συνολικά τριάντα έξι (36) ψηφιοποιημένοι φάκελοι μελετών. Πέραν της 

συλλογής και καταγραφής των μελετών, κρίθηκε σκόπιμη η συγκεντρωτική καταγραφή των 

βασικών παραδοχών σχεδιασμού των εν λόγω μελετών, οι οποίες εν συνεχεία αξιολογήθηκαν 

στο πλαίσιο της εργασίας αξιολόγησης της δυνατότητας εφαρμογής των έργων. 

 

Η πλειοψηφία των μελετηθέντων έργων δεν έχουν υλοποιηθεί. Επιπλέον, για ορισμένα από τα 

μελετηθέντα έργα, απαιτείται η εκπόνηση πρόσθετων μελετών, γεγονός που λαμβάνεται υπόψη 

στη μετέπειτα αξιολόγηση των αντιπλημμυρικών θεμάτων.  

 

Για τη συλλογή των μελετών απαιτήθηκε μεγάλο χρονικό διάστημα και επανειλημμένες επαφές 

με τους αρμόδιους Φορείς, ενώ δεν κατέστη δυνατό ορισμένοι από αυτούς να εντοπίσουν στο 

αρχείο τους σχετικές μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας. Συνολικά, παρατηρήθηκε η απουσία 

τήρησης ενός συγκεντρωτικού και επικαιροποιημένου αρχείου μελετών, με ψηφιοποιημένες (ή 

και έντυπες σε πολλές περιπτώσεις) εκδόσεις των τελικών εγκεκριμένων μελετών. Προκύπτει 

συνεπώς η ανάγκη για την οργάνωση, δημιουργία και συνεχή ενημέρωση ενός σχετικού αρχείου 

μελετών από τους ενδιαφερόμενους Φορείς, το οποίο σε συνδυασμό με ένα σύγχρονο σύστημα 

καταχώρισης – ηλεκτρονική βάση δεδομένων, θα συμβάλλει σημαντικά στην αποτελεσματική 

οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών και κατ’ επέκταση στον προγραμματισμό της 

υλοποίησης των απαιτούμενων μελετών και έργων.   
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2.5. ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
Στο πλαίσιο της Καταγραφής και Οργάνωσης της Υπάρχουσας Πληροφορίας, πραγματοποιήθηκε 

και η συλλογή πληροφοριών για ιστορικά πλημμυρικά γεγονότα στην περιοχή επικαιροποίησης 

του Master Plan. Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ, ως 

πλημμύρα νοείται η προσωρινή κάλυψη από νερό, εδάφους το οποίο υπό φυσιολογικές 

συνθήκες, δεν καλύπτεται από νερό. Αυτό περιλαμβάνει πλημμύρες από ποτάμια, ορεινούς 

χειμάρρους, εφήμερα ρεύματα της Μεσογείου και πλημμύρες από τη θάλασσα σε παράκτιες 

περιοχές, δύναται δε να εξαιρεί πλημμύρες από συστήματα αποχέτευσης. 

 

Συλλέχθηκαν πληροφορίες για πλημμυρικά συμβάντα από αρμόδιες Υπηρεσίες και τοπικούς 

Φορείς, ώστε να αποτυπωθεί εντός της περιοχής μελέτης όσο το δυνατόν  λεπτομερέστερα το 

ιστορικό των πλημμυρικών γεγονότων. Για τα ανωτέρω πλημμυρικά συμβάντα καταγράφηκαν 

όσα στοιχεία ήταν διαθέσιμα, όπως θέση, ζημιές κλπ. 

 

Η καταγραφή των σχετικών πληροφοριών οδηγεί στο συμπέρασμα πως έχει παρατηρηθεί 

διαχρονικά σημαντικό πλήθος πλημμυρικών γεγονότων στην περιοχή επικαιροποίησης, 

προκαλώντας οικονομικές επιπτώσεις, αλλά και την απώλεια ανθρώπινων ζωών, καθιστώντας 

αναγκαία την αντιπλημμυρική προστασία των περιοχών που χαρακτηρίζονται από υψηλή 

πλημμυρική επικινδυνότητα.  

 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ 2.5.1.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ 
ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ 

Κατά το στάδιο της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας που υλοποιήθηκε στο 

πλαίσιο εφαρμογής της Κοινοτικής Οδηγίας 2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και τη διαχείριση 

των κινδύνων πλημμύρας, καταγράφηκαν οι ιστορικές πλημμύρες με τα κύρια χαρακτηριστικά 

τους και εντοπίσθηκαν οι σημαντικές ιστορικές πλημμύρες με βάση τις συνέπειες τους.  

 

Εντός της Ζώνης Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) «Χαμηλή ζώνη λεκανών 

περιφερειακής τάφρου Τ66, ποταμών Λουδία, Αξιού, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής της 

πρώην λίμνης Αρτζάν, και Γαλλικού, παραλίμνιες εκτάσεις λίμνης Δοϊράνης, χαμηλή ζώνη 

λεκάνης λιμνών Κορώνειας-Βόλβης, χαμηλή ζώνη πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης 

και ρέματος Ανθεμούντα» (EL10RAK0008), έχουν καταγραφεί εικοσιεννέα (29) ιστορικές 

πλημμύρες σε δεκατρεις (13) τοποθεσίες, ενώ σημαντικές ιστορικές πλημμύρες έχουν εκδηλωθεί 

σε έξι (6) θέσεις. Eκτός της ανωτέρω Ζώνης (EL10RAK0008), έχουν καταγραφεί έντεκα (11) 
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ιστορικές πλημμύρες σε εννέα (09) τοποθεσίες, ενώ σημαντικές ιστορικές πλημμύρες δεν έχουν 

εκδηλωθεί στην περιοχή.   

 

Εντός της ΖΔΥΚΠ «Παραθαλάσσια Ζώνη Επανομής» (EL10RAK0005) δεν έχουν καταγραφεί 

ιστορικές πλημμύρες, σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) των 

Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΛΑΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος (ΥΔ) Κεντρικής Μακεδονίας 

(EL10) και τον διαδικτυακό ιστότοπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το σύνολο 

των ανωτέρω καταγραφών αναφέρεται χρονικά έως το 2012. 

 1Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ: 2.5.2.
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 2012 ΕΩΣ 2018  

Στη δεύτερη έκδοση της 1ης Αναθεώρησης της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων 

Πλημμύρας, λαμβάνονται υπόψη  τα πλημμυρικά συμβάντα από τις 22 Δεκεμβρίου του 2011 και 

μετά (έως το τέλος του 2018 και σε μερικές περιπτώσεις και συμβάντα εντός του 2019). Από την 

παραπάνω έκδοση, καταγράφονται συνολικά και σημαντικά πλημμυρικά συμβάντα, τηρουμένων 

των προδιαγραφών WISE (Water Information System for EUROPE), σύμφωνα με τα σχετικό 

καθοδηγητικό έγγραφο για τις πληροφορίες της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων 

Πλημμύρας (Floods Directive Reporting Guidance 2018 Version no: v.4.0 

http://cdr.eionet.europa.eu/help/Floods/Floods_2018/index.html). Σύμφωνα με τη μορφή καταγραφής 

WISE, ένα πλημμυρικό φαινόμενο που εμφανίζεται σε συγκεκριμένη ημερομηνία και αφορά σε 

πάνω από μία τοποθεσία καταχωρείται τόσες φορές όσες και οι τοποθεσίες που επηρεάστηκαν. 

Κάθε καταχώριση θεωρείται ένα συμβάν. Έτσι π.χ. για ένα φαινόμενο που πλήττει πέντε 

τοποθεσίες (οικισμούς, κοινότητες κλπ) καταχωρούνται πέντε θέσεις, δηλαδή πέντε συμβάντα. 

 

Στην έκδοση αυτή, εντός της Ζώνης Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) «Χαμηλή 

ζώνη λεκανών περιφερειακής τάφρου Τ66, ποταμών Λουδία, Αξιού, συμπεριλαμβανομένης της 

περιοχής της πρώην λίμνης Αρτζάν, και Γαλλικού, παραλίμνιες εκτάσεις λίμνης Δοϊράνης, χαμηλή 

ζώνη λεκάνης λιμνών Κορώνειας-Βόλβης, χαμηλή ζώνη πολεοδομικού συγκροτήματος 

Θεσσαλονίκης και ρέματος Ανθεμούντα» (EL10RAK0008), έχουν καταγραφεί εικοσιπέντε (25)  

πλημμύρες σε δεκαπέντε (15) τοποθεσίες, ενώ σημαντικές  πλημμύρες έχουν εκδηλωθεί σε 

δώδεκα (12) θέσεις. Eκτός της ανωτέρω Ζώνης (EL10RAK0008), έχουν καταγραφεί δεκαπέντε (15) 

πλημμύρες σε οκτώ (08) τοποθεσίες, ενώ έχουν εκδηλωθεί δέκα (10) σημαντικές πλημμύρες.   

 

Εντός της ΖΔΥΚΠ «Παραθαλάσσια Ζώνη Επανομής» (EL10RAK0005) έχουν καταγραφεί δύο (2) 

σημαντικές πλημμύρες σε δύο (2) τοποθεσίες, σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων 

http://cdr.eionet.europa.eu/help/Floods/Floods_2018/index.html
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Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) των Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΛΑΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος (ΥΔ) 

Κεντρικής Μακεδονίας (EL10) και τον διαδικτυακό ιστότοπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας. Οι συγκεκριμένες καταγραφές αναφέρονται χρονικά από το 2012 έως και το 2018. 

 

Πίνακας 2.1. Πλημμυρικά Συμβάντα περιόδου 2012-2018 από 1η Αναθεώρηση 
Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ 

ΣΥΜΒΑΝΤΑ 

 (Συνολικά) 

ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ 

ΣΥΜΒΑΝΤΑ 

 (Σημαντικά) 

Υδατικό Διαμέρισμα περιοχής ενδιαφέροντος 208 176 

ΕΝΤΟΣ περιοχής ενδιαφέροντος 40 22 

ΕΝΤΟΣ περιοχής ενδιαφέροντος  και ΕΝΤΟΣ Ζώνης 

Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) 
25 12 

ΕΝΤΟΣ περιοχής ενδιαφέροντος  και ΕΚΤΟΣ Ζώνης 

Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) 
15 10 
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 Πλημμυρικά Συμβάντα περιόδου 2012-2018 από 1η Αναθεώρηση Σχήμα 2.9.:
Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας 
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 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΚΑΙ 2.5.3.
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: ΔΗΜΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΔΕΛΤΑ, ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ: 17/09/2004 

Την 17η Σεπτεμβρίου 2004 εκδηλώθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα στις περιοχές των 

Καποδιστριακών Δήμων Θεσσαλονίκης, Χαλάστρας,  Αμπελοκήπων, Ωραιοκάστρου και Εχεδώρου 

(νυν Δήμοι Θεσσαλονίκης, Δέλτα, Αμπελοκήπων - Μενεμένης και Ωραιοκάστρου, σύμφωνα με το 

πρόγραμμα τοπικής αυτοδιοίκησης Καλλικράτης). Επιπλέον, παρατηρήθηκε και υπερχείλιση αστικών 

λυμάτων στον κόλπο της Θεσσαλονίκης.  

 

Το ύψος βροχόπτωσης που καταγράφηκε τη συγκεκριμένη αυτή ημέρα από το Μετεωρολογικό 

Σταθμό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ήταν ίσο με 47,30mm, το οποίο είναι 

περίπου ίσο με το μέσο συνολικό ύψος βροχόπτωσης του μήνα Σεπτεμβρίου στην περιοχή για 

την περίοδο 1995-2016.  

 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΦΩΝ ΜΕ 2.5.4.
ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

Στο πλαίσιο έρευνας για την εκπόνηση του παρόντος Master Plan, ελήφθησαν στοιχεία και 

έγγραφα για πλημμυρικά συμβάντα, από αρμόδιους Φορείς - Υπηρεσίες, όπως η Δ/νση Τεχνικών 

Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η Υποδ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 

Θεσσαλονίκης και υπηρεσίες Δήμων που εμπίπτουν στην περιοχή ενδιαφέροντος. Επίσης, 

πραγματοποιήθηκαν συσκέψεις – επικοινωνίες και λήφθηκαν σχετικά στοιχεία από τη Δ/νση 

Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και την Αυτοτελή 

Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

 

Επιπλέον, από τη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βορείου 

Ελλάδος/ΓΓΥ/ΥΠΥΜΕ, καταγράφηκαν στοιχεία εγγράφων – αλληλογραφίας μεταξύ 

εμπλεκόμενων Φορέων σχετικά με καταγραφές πλημμυρικών συμβάντων και ιδίως αιτήματα 

κήρυξης έκτακτης ανάγκης, αποτελέσματα αυτοψιών και εισηγήσεις της πρώην Υπηρεσίας 

Αποκατάστασης Σεισμόπληκτων Β. Ελλάδος (ΥΑΣΒΕ) για οριοθέτηση των περιοχών προς 

αποκατάσταση των ζημιών από πλημμύρες. 

 

Τα σπουδαιότερα συμβάντα που καταγράφηκαν από τους φορείς, υπάρχουν ήδη στους πίνακες 

της 1ης Αναθεώρησης. Ωστόσο υπάρχουν και συμβάντα μικρότερης σημασίας, για τα οποία 

αναφέρονται τα βασικά στοιχεία που καταγράφηκαν (ημερομηνία και περιοχή, Απόφαση κήρυξης 

έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, περιγραφή των ζημιών που προκλήθηκαν, εκτελεθείσες εργασίες 

αποκατάστασης από Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της ΠΚΜ).  
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 ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ 2.5.5.

Πέραν των ανωτέρω καταγραφών, η ομάδα Παροχής Υπηρεσίας πραγματοποίησε έρευνα και σε 

άλλες πηγές, ιδίως αρχεία από δημοσιεύσεις στον Τύπο και διαδικτυακούς τόπους, από τις 

οποίες επιβεβαιώθηκαν τα ανωτέρω πλημμυρικά συμβάντα και αντλήθηκαν πληροφορίες για 

τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα και σε άλλα σημεία της περιοχής ενδιαφέροντος, καθώς λήφθηκε 

αρχείο με καταγραφές από τη Διοίκηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομού Θεσσαλονίκης, με 

θέσεις, ημερομηνίες και στοιχεία όπως καταγραφές στάθμης και αντλούμενες ποσότητες 

υδάτων, από τις επεμβάσεις του Πυροσβεστικού Σώματος κατόπιν σχετικών κλήσεων. Στο εν 

λόγω αρχείο, διαπιστώθηκαν καταγραφές επεμβάσεων σε ημερομηνίες που έχουν συμβεί 

έντονα φαινόμενα βροχόπτωσης και πλημμυρικά συμβάντα που έχουν ήδη αναφερθεί ανωτέρω. 

 

Στην καταγραφή πλημμυρικών συμβάντων στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, 

προστίθεται και το πρόσφατο συμβάν, της 12ης Ιουνίου 2021, κατά το οποίο παρατηρήθηκαν 

έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και σημειώθηκε το τραγικό γεγονός απώλειας ανθρώπινης ζωής 

(διερχομένου από το ρέμα του Ξηροποτάμου), στην περιοχή της Πολίχνης. Το συμβάν αυτό έρχεται 

να καταδείξει την αναγκαιότητα επεμβάσεων στον τομέα της αντιπλημμυρικής προστασίας, οι 

οποίες είχαν ήδη προταθεί από την Α’ Φάση του παρόντος Master Plan, όπως προτάσεις για την 

ενημέρωση του κοινού όσον αφορά τους κινδύνους σε τεχνικά έργα ιρλανδικών διαβάσεων και 

για την ολοκλήρωση μελέτης σχετικής με το εν λόγω ρέμα (Μελέτη: ‘’Διευθέτηση – Οριοθέτηση 

Ρεμάτων Δήμων Πευκών και Πολίχνης’’).  

 

Οι έντονες βροχοπτώσεις του Ιουνίου του 2021, δημιούργησαν πλημμυρικά φαινόμενα σε όλη 

την ευρύτερη περιοχή και σε όμορους Δήμους του Δήμου Παύλου Μελά, όπως στο Δήμο 

Ωραιοκάστρου, περιοχές του οποίου κηρύχθηκαν εν προκειμένω σε κατάσταση έκτακτης 

ανάγκης πολιτικής προστασίας (Απόφαση Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με αρ.πρωτ.5295 

– 18/06/2021: ‘’Κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Κοινότητας Νέας 

Φιλαδέλφειας της Δημοτικής Ενότητα Καλλιθέας και της Δημοτικής Ενότητας Ωραιοκάστρου, του Δήμου 

Ωραιοκάστρου, της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας’’). 
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2.6. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ, 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ  

Στα προς καταγραφή έργα συμπεριλήφθηκαν υφιστάμενα, μελλοντικά-προγραμματιζόμενα, 

καθώς και υπό κατασκευή αντιπλημμυρικά έργα έργα όπως αστικά δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων 

υδάτων (χωριστικά και παντορροϊκά), γέφυρες, οχετοί, ιρλανδικές διαβάσεις, πεζογέφυρες, 

φράγματα, έργα ορεινής υδρονομίας, καθώς και διευθετημένα τμήματα ρεμάτων. 

 

Αρχικά πραγματοποιήθηκε καταγραφή των θέσεων των υφιστάμενων έργων αντιπλημμυρικής 

προστασίας στην περιοχή ενδιαφέροντος. Για το σκοπό αυτό, αξιοποιήθηκε αρχείο με 

αποτυπωμένα τεχνικά έργα για την περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο υλοποιήθηκε 

στο πλαίσιο σύνταξης του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας του ΥΔ 10. Το σύνολο των 

υπόλοιπων θέσεων των έργων, εντοπίστηκε και ψηφιοποιήθηκε μέσω ορθοφωτοχαρτών του 

Κτηματολογίου (διασταυρώσεις του υδρογραφικού με το οδικό δίκτυο), από επιτόπου αυτοψίες και 

αποτυπώσεις υφιστάμενων έργων, καθώς και από τοπογραφικές αποτυπώσεις και μελέτες 

έργων που συλλέχθηκαν και καταγράφηκαν στο πλαίσιο του παρόντος Master Plan.  

 

Ειδικότερα, όσον αφορά τα υφιστάμενα δίκτυα αποχέτευσης των ομβρίων εντός των αστικών 

ιστών, παρουσιάζονται σε παραδοτέο χάρτη οι οδεύσεις δικτύων αποχέτευσης (χωριστικών και 

παντορροϊκών δικτύων συμπεριλαμβανομένων των Κεντρικών Αγωγών Αποχέτευσης) εντός της περιοχής 

ενδιαφέροντος, όπως αυτές χορηγήθηκαν στον Ανάδοχο από την ΕΥΑΘ ΑΕ.  

 

Επίσης, λήφθηκαν υπόψη στοιχεία που παρείχαν οι ενδιαφερόμενοι φορείς και αφορούν στα 

υφιστάμενα, προγραμματιζόμενα και υπό κατασκευή έργα εντός των περιοχών αρμοδιότητάς 

τους. Ως προγραμματιζόμενα έργα στην καταγραφή αυτή, έχουν συμπεριληφθεί τα υπό μελέτη 

(ή υπό διαδικασία ανάθεσης μελέτης), καθώς και τα μελετηθέντα έργα, δηλαδή αντιπλημμυρικά 

έργα που έχουν μελετηθεί στο παρελθόν και συμπεριλήφθηκαν στον προγραμματισμό των 

Φορέων. Για αρκετά από αυτά τα έργα υπάρχουν περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις ή έχουν 

ολοκληρωθεί και οι σχετικές μελέτες, αλλά δεν προχώρησαν οι διαδικασίες δημοπράτησης για 

την ανάθεση της κατασκευής τους.  

 

Ιδιαίτερα για τα προγραμματιζόμενα αντιπλημμυρικά έργα, παρατίθεται ακολούθως σχετικός 

πίνακας με την καταγραφή αυτών, για την οποία αξιοποιήθηκαν έγγραφα των τοπικών Φορέων, 

καθώς και το αρχείο των διαθέσιμων μελετών που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο εκπόνησης του 

παρόντος Master Plan.  
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Πίνακας 2.2. Προγραμματιζόμενα  – υπό κατασκευή έργα περιοχής ενδιαφέροντος   

α/α 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ –  ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΕΡΓΑ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΑΦΡΟΥ 

ΒΑΡΔΑΡΟΒΑΣΗ 

Προγραμματιζόμενη προς ανάθεση: 

Μελέτη συμπλήρωσης - ενίσχυσης έργων αντιπλημμυρικής 

προστασίας τάφρου Βαρδαρόβαση με ΜΠΕ και οριοθέτηση 

2 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΞΙΟΥ 

Προγραμματιζόμενη προς ανάθεση: 

Μελέτη συμπλήρωσης - ενίσχυσης έργων αντιπλημμυρικής 

προστασίας ποταμού Αξιού με ΜΠΕ και οριοθέτηση  

3 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΒΟΛΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΥ 

ΠΟΤΑΜΟΥ 

Έχει ανατεθεί η μελέτη από την Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας. 

4 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ 

ΚΟΙΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΧΙΑΛΟΥ 

Μελέτη υπό εκπόνηση. 

Αφορά τη διάνοιξη του ρέματος που διασχίζει τον οικισμό, 

στην αρχική του διατομή, μήκους 370m περίπου, το οποίο 

αντικαταστάθηκε από κλειστό οχετό ανεπαρκούς διατομής, 

προκαλώντας συχνά πλημμυρικές καταστροφές. 

5 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 

ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΗ 

Δ.Κ. ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΕΧΕΔΩΡΟΥ 

Υπάρχει οριστική μελέτη. 

6 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ 

ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ - ΓΑΛΛΙΚΟΥ - ΑΞΙΟΥ - ΛΟΥΔΙΑ 

Προγραμματιζόμενη προς ανάθεση: 

Μελέτη συμπλήρωσης - ενίσχυσης έργων αντιπλημμυρικής 

προστασίας παράκτιου αναχώματος Καλοχωρίου - Γαλλικού 

- Αξιού - Λουδία 

7 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ 

Προγραμματιζόμενη προς ανάθεση: 

Μελέτη συμπλήρωσης - ενίσχυσης έργων αντιπλημμυρικής 

προστασίας ποταμού Γαλλικού με ΜΠΕ και οριοθέτηση 

8 

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ - ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ 

ΔΙΑΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΤΑΝΤΗ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 

Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 

ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΟΥ Δ.Δ.ΙΩΝΙΑΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΧΕΔΩΡΟΥ 

Προς έγκριση η μελέτη. 

 Για το έργο υπάρχει ΑΕΠΟ. 
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α/α 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ –  ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΕΡΓΑ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

9 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ 
Το έργο βρίσκεται σε διαγωνιστική διαδικασία. 

10 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΕΠ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ 

ΠΟΤΑΜΟΥ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ 

Μελέτη προς ανάθεση. 

Θα μελετηθεί η διευθέτηση των π. Δενδροποτάμου (τμήμα 

1,5km κατάντη εξωτερικής Περιφερειακής Οδού), ρ. 

Μπάρμπα και Παππά, ρ. Κορδελιού, κλάδων ρ. Διαβατών, ρ. 

Δημαρχείου και Αριστοτέλους, καθώς και ρ. Χάρμπαλη. 

Συμπεριλαμβάνονται μελέτες αγωγών ομβρίων, τεχνικών 

διέλευσης οδών, αντλιοστασίου τάφρου Χάρμπαλη και 

φυτοτεχνικές διαμορφώσεις. 

11 

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ - ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΟΜΒΡΙΩΝ 

Αφορά τις μελέτες των ρεμάτων Δενδροποτάμου (τμήμα 

μήκος 1,8km ανάντη Ες. Περιφερειακής), χειμάρρων 

Ασημάκη, Ανατολικά Ωραιοκάστρου και Ανατολικά Γαλήνης 

και τη μελέτη του δικτύου ομβρίων της Νικόπολης. Οι 

οριστικές υδραυλικές μελέτες έχουν εγκριθεί.  

Υπάρχει ΑΕΠΟ για τα ρέματα. 

12 

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ «ΡΕΜΑ ΜΥΛΟΣ» 

ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΑ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ 

ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ:  ΟΡΙΣΤΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 

ΑΒ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ        

Ολοκληρωμένη μελέτη ορεινής υδρονομικής από το 

Δασαρχείο Θεσσαλονίκης. Έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020) του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Μέτρο 8). 

13 ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ - ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΠΕΥΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 

Χείμαρροι Ξηροποτάμου, Φιλύρου και Πεύκων.  

Προς έγκριση η μελέτη. 

Υπάρχει ΑΕΠΟ. 

14 
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ - ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ 

ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ, 

ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Έχουν εκπονηθεί οι Οριστικές Μελέτες.  

Υπάρχουν περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις. 

15 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΕΠ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΚΑΙ 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ 

Μελέτη υπό εκπόνηση. 

- Μελέτη έργων διευθέτησης τμήματος της ΠΤ και  

συμβολών των ρεμάτων Σταγειρίτη και Ελαιορέματος 

 - Μελέτη για τα τεχνικά έργα, τις πεζογέφυρες και τις 

γέφυρες στις θέσεις διασταυρώσεων με οδούς 

-  Αποκαταστάσεις πρανών κατά μήκος της ΠΤ. 

- Μελέτη διευθέτησης της εκβολής στη θάλασσα  

- Μελέτη διευθέτησης ρέματος Χαλίλ - Ντερέ μήκους 200m 

- Οδικά έργα σε θέσεις συμβολών ρεμάτων και 

προσβάσεων. 

- Φυτοτεχνικές διαμορφώσεις 
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α/α 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ –  ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΕΡΓΑ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

16 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ 

ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΑΙΟΡΕΜΑ ΚΑΙ  

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΙΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΟΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Μελετηθέντα έργα από το Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη. Οι 

μελέτες χρήζουν επικαιροποίησης.  

17 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. 

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ:  ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ-ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ 

ΡΕΜΑΤΟΣ ‘’1167’’                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Μελετηθέν έργο διευθέτησης (με πρόταση οριοθέτησης) 

του ρέματος ‘’1167’’ στη Δ.Ε.Πανοράματος ανάντη της οδού 

Ελευθερίας (όρια Δήμου Θέρμης με Δήμο Πυλαίας-

Χορτιάτη). Απαιτούνται ωστόσο επιπλέον μελέτες για να 

ωριμάσει το έργο (όπως τεχνικών έργων). 

18 ΕΡΓΑ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

‘’ΛΟΥΣΤΡΑ’’ ΣΤΟ Τ.Δ. ΧΟΡΤΙΑΤΗ 

Μελετηθέν έργο διευθέτησης ρέματος στην περιοχή 

‘’Λούστρα’’ της Δ.Ε.Χορτιάτη του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη. 

Απαιτείται επικαιροποιημένη μελέτη. 

19 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ –  

ΦΑΣΗ Β΄ 

Το έργο βρίσκεται σε διαγωνιστική διαδικασία. 

20 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 

Υποβλήθηκε πρόταση ένταξης μελέτης σε χρηματοδοτικό 

πρόγραμμα (‘’Αντώνης Τρίτσης΄΄)  

21 
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΘΕΡΜΗΣ 

ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΘΕΡΜΗΣ ΕΩΣ ΓΗΠΕΔΟ 

ΤΡΙΑΔΙΟΥ 

Υπάρχει εγκεκριμένη οριστική μελέτη. Έχει ενταχθεί στο 

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020) του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Μέτρο 8).από το 

Δασαρχείο Θεσσαλονίκης 

22 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ 

ΡΕΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΗΣ 

Αφορά συμπληρωματικές εργασίες τεχνικών έργων και 

ασφάλισης στα ρέματα της Θέρμης. Περιλαμβάνονται έργα 

αποκατάστασης ολισθαίνοντος πρανούς της οδού 

πρόσβασης στο Τριάδι. Υπάρχει μελέτη, απαιτείται 

επικαιροποίηση τευχών δημοπράτησης. 

23 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ 

ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ 

Μελετηθέν έργο διευθέτησης του Ανθεμούντα κατάντη του 

οικισμού των Βασιλικών σε μήκος περί τα 2,7km και 

διευθετήσεις στις συμβολές τοπικών ρεμάτων στον 

Ανθεμούντα. (Υπάρχει εγκεκριμένη οριστική μελέτη και 

ΑΕΠΟ) 

24 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ Ε.Π. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 

ΠΟΤΑΜΟ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ 

ΘΕΡΜΑΊΚΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΗΣ ΚΑΙ 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ 

Προγραμματιζόμενη προς ανάθεση: 

Μελέτη από ΥΠΥΜΕ, για έργα διευθέτησης στον 

Ανθεμούντα και στην ευρύτερη περιοχή 
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α/α 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ –  ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΕΡΓΑ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

25 
ΓΕΦΥΡΑ ΕΠΙ ΤΗΣ 8ης ΟΔΟΥ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ ΣΤΗ 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΧΕΙΜΑΡΡΟ 

ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ 

Υπάρχουν οι μελέτες ολοκληρωμένες (Τοπογραφία, 

Υδραυλική, Στατική, Οδοποιίας, ΜΠΕ). Ανάγκη 

επικαιροποίησης. 

26 ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ 
Υπάρχει οριστική Υδραυλική Μελέτη της ΔΕΥΑ Θέρμης. 

27 
ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ 

ΕΠ.Ο.27 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ) 

Προγραμματιζόμενη προς ανάθεση: 

Μελέτη έργων αντιπλημμυρικής προστασίας της ΕΠ.Ο. 

Θεσσαλονίκης-Νέας Μηχανιώνας 

28 ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ Δ.Δ. Ν.ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 
Υπάρχει εγκεκριμένη οριστική μελέτη και ΑΕΠΟ 

29 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ 

ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 
Υπάρχει εγκεκριμένη οριστική μελέτη  

30 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ  

ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 

Έχει εκπονηθεί Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης από τη 

Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και υποβλήθηκε πρόταση ένταξης μελέτης 

σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα (‘’Αντώνης Τρίτσης΄΄) 

31 
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 

Απαιτούνται έργα διευθέτησης των ρεμάτων Σ2, Σ3, Σ4, Σ5 

και Σ7 που διέρχονται από τους παραλιακούς οικισμούς του 

Δήμου Θερμαϊκού (Περαία-Νέοι Επιβάτες-Αγία Τριάδα). 

Υπάρχει επικαιροποιημένη υδραυλική μελέτη και ΑΕΠΟ. 

32 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 

(ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ) ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΙΚΡΑΣ 

ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ  

Απαιτούνται έργα αποκατάστασης της οδού Περικλέους, η 

οποία συνδέει τους οικισμούς Πλαγιαρίου και Τριλόφου, 

έπειτα από τις καταστροφικές επιπτώσεις της πλημμύρας 

τον Μάιο του 2020. Από το Δήμο Θέρμης, έχουν γίνει οι 

αναθέσεις για την εκπόνηση των σχετικών απαιτούμενων 

μελετών (υδρολογίας, γεωτεχνική, στατική, υδραυλική, 

οδοποιίας). 

33 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2
ΟΥ

 ΚΛΑΔΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ (ΚΑΑ) 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΦΡΕΑΤΙΟ 50Ν ΕΩΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΕΛΘ)  

Υπό κατασκευή έργο (για την αποχέτευση ακαθάρτων 

υδάτων στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και ποσοτήτων 

ομβρίων υδάτων). 
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3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
Η αξιολόγηση της πληροφορίας που συλλέχθηκε και καταγράφηκε, αφορά τα κάτωθι 

αντικείμενα: 

 
 Σε πρώτη φάση, πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνου 

Πλημμύρας του ΥΔ Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και των μέτρων που προτείνει 

(κατασκευαστικά και μη κατασκευαστικά) για την αντιμετώπιση του πλημμυρικού κινδύνου. 

 
 Εν συνεχεία, πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση της δυνατότητας εφαρμογής των 

προγραμματιζόμενων έργων (ήτοι τα υπό μελέτη και τα μελετηθέντα έργα), λαμβάνοντας 

υπόψη τις υφιστάμενες συνθήκες, την κείμενη νομοθεσία, τις παραδοχές σχεδιασμού των 

έργων, καθώς και τα όσα προτείνονται στο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας. Όσον 

αφορά τα μελετηθέντα έργα, εξετάστηκε η ανάγκη επικαιροποίησης αυτών, προκειμένου να 

μπορέσουν να δημοπρατηθούν για κατασκευή.  

 
 Αναφορικά με το υφιστάμενο δίκτυο των μετεωρολογικών σταθμών, αξιολογήθηκαν τα 

βροχομετρικά στοιχεία που συλλέχθηκαν και προτάθηκαν μέτρα – δράσεις για την επέκταση 

του εν λόγω δικτύου, προκειμένου να λαμβάνονται στο μέλλον μεγαλύτερης ακρίβειας 

δεδομένα προς χρήση στις νέες - προγραμματιζόμενες υδραυλικές μελέτες.  

 
 Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση του κινδύνου των ευάλωτων σε πλημμύρα 

σημείων. 

 
 Πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση της επάρκειας και κατάστασης των υφιστάμενων 

αντιπλημμυρικών έργων και των σημαντικών υδάτινων αποδεκτών, όπως αυτή προέκυψε 

από τη συλλογή των στοιχείων της προηγούμενης ενότητας, από την καταγραφή των 

απόψεων των εμπλεκόμενων φορέων, αλλά και από τις αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν 

από την ομάδα εκπόνησης του παρόντος Master Plan στην περιοχή ενδιαφέροντος.  

 
 Από το σύνολο των συλλεχθέντων στοιχείων και των ανωτέρω αξιολογήσεων, προέκυψε η 

συνολική αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης όσον αφορά αφενός το θεσμικό πλαίσιο 

στην αντιπλημμυρική προστασία και αφετέρου τα προβλήματα που εμφανίζονται στην 

περιοχή ενδιαφέροντος και για τα οποία επιβάλλεται η υλοποίηση είτε αντιπλημμυρικών 

έργων είτε κατάλληλων δράσεων (μη κατασκευαστικά μέτρα) από τους αρμόδιους Φορείς. 
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3.1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε εφαρμογή της 

Οδηγίας 2007/60/ΕΚ, είναι αρμόδια για την αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου των 

πλημμυρών, σύμφωνα με την ΚΥΑ HΠ 31822/1542/Ε130/21.07.2010 (ΦΕΚ 1108 Β’/21.07.2010) 

«Αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 

Οδηγίας 2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας», του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007», όπως τροποιήθηκε 

και ισχύει. 

 

Ειδικότερα και σε εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ η Ειδική Γραμματεία Υδάτων έχει 

ολοκληρώσει για το σύνολο των δεκατεσσάρων (14) Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας και τα 

τρία (3) στάδια της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ, ήτοι την Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων 

Πλημμύρας για κάθε λεκάνη απορροής ποταμών και τον προσδιορισμό των Ζωνών Δυνητικά 

Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ), την κατάρτιση των Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

και των Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας καθώς και την κατάρτιση των Σχεδίων Διαχείρισης 

Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) για τις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας. Επίσης, έχει 

ολοκληρώσει την κατάρτιση της 1ης Αναθεώρησης της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων 

Πλημμύρας, και τον προσδιορισμό των αναθεωρημένων Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου 

(ΖΔΥΚΠ), σε εφαρμογή της προαναφερόμενης κείμενης νομοθεσίας. 

 

Όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες που αφορούν στα τρία (3) στάδια του 1ου κύκλου 

εφαρμογής της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ καθώς στην 1η Αναθεώρηση της Προκαταρκτικής 

Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας έχουν αναρτηθεί στον σχετικό ιστότοπο του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας https://floods.ypeka.gr/ και στη βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής (European Environment Information and Observation Network) 

https://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/).   

 

Τα ΣΔΚΠ, περιλαμβανομένων των Χαρτών Επικινδυνότητας και Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας, 

αποτελούν το στρατηγικό εργαλείο για την εφαρμογή της πολιτικής για την αξιολόγηση και 

διαχείριση του κινδύνου πλημμύρας στο σύνολο της χώρας. Τα ΣΔΚΠ περιλαμβάνουν ένα 

Πρόγραμμα Μέτρων για την ορθή διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας σε όλες τις φάσεις 

διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας που θέτει η Οδηγία 2007/60/ΕΚ (Πρόληψη, Προστασία, 

Ετοιμότητα, Αποκατάσταση). Ως εκ τούτου, δεν συνιστούν τεχνικές μελέτες για την κατασκευή 
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έργων, αλλά εργαλεία για την άσκηση πολιτικής και για τον προγραμματισμό ενεργειών, τα 

οποία αναπτύσσονται για πρώτη φορά στη χώρα μας. Συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση 

των κινδύνων πλημμύρας και τον εντοπισμό περιοχών με υψηλότερο κίνδυνο πλημμύρας, 

χρησιμοποιώντας για πρώτη φορά ενιαία μεθοδολογία και επιστημονική τεκμηρίωση σε επίπεδο 

χώρας, σύμφωνη με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ. Χρησιμεύουν στις αρμόδιες 

υπηρεσίες σαν ένα πρώτο εργαλείο αξιολόγησης των αρνητικών συνεπειών από τις πλημμύρες, 

με στόχο τον καθορισμό αποτελεσματικής στρατηγικής για την διαχείριση των κινδύνων 

πλημμύρας, αλλά και το σχεδιασμό των κατάλληλων μέτρων προστασίας.   

 

Επίσης, στο πλαίσιο των ΣΔΚΠ έχουν πραγματοποιηθεί αναλύσεις επικινδυνότητας και κινδύνων 

πλημμύρας, με στόχο την τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων για τον καθορισμό προτεραιοτήτων. 

Οι αναλύσεις αυτές, πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψιν από τους αρμόδιους φορείς κατά τον 

λεπτομερή τεχνικό σχεδιασμό των υποδομών/ έργων για την λήψη μέτρων αντιπλημμυρικής 

προστασίας, εφ' όσον προκύπτει τέτοια ανάγκη. 

 

Συνεπώς, τα αποτελέσματα των Χαρτών Επικινδυνότητας, των Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας και 

τα περιγραφόμενα στο Πρόγραμμα Μέτρων των ΣΔΚΠ θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψη από 

τον κάθε φορέα που προγραμματίζει, αναπτύσσει και υλοποιεί έργα και δραστηριότητες  που 

χωροθετούνται εντός των ζωνών κατάκλυσης πλημμύρας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, κάθε φορέας 

οφείλει να προσδιορίζει, κατά τη διαδικασία αδειοδότησης των έργων / υποδομών 

/δραστηριοτήτων, με μεγαλύτερη ανάλυση τον κίνδυνο πλημμύρας εντός των ορίων ανάπτυξης 

της δραστηριότητας ή των υποδομών που προγραμματίζει να υλοποιήσει ώστε να λαμβάνει 

τυχόν πρόσθετα μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας για τη μείωση των αρνητικών συνεπειών 

στις δραστηριότητες / υποδομές του από την εκδήλωση ενός πλημμυρικού συμβάντος. 

 

Ειδικότερα, για το Υδατικό Διαμέρισμα Κεντρικής Μακεδονίας (EL10) έχει ολοκληρωθεί και 

εγκριθεί με την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41389/332/29-6-2018 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής 

Υδάτων και δημοσιευθεί στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 2638/Β΄/5-7-2018) το Σχέδιο 

Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος 

Κεντρικής Μακεδονίας (EL10) και η αντίστοιχη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

Το ΣΔΚΠ ΥΔ Κεντρικής Μακεδονίας (EL10) περιλαμβάνει ένα Πρόγραμμα 26 Μέτρων, μεταξύ των 

οποίων και το Μέτρο «Σύνταξη Στρατηγικών (Master Plan) Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας» 

(κωδ. EL_10_35_15), στο οποίο εντάσσεται και το Επικαιροποιημένο Στρατηγικό Σχέδιο (Master 

Plan) αντιπλημμυρικών έργων περιοχών Ν. Θεσσαλονίκης. 
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Η αξιολόγηση που παρατίθεται παρακάτω αφορά σε σημεία των ΣΔΚΠ, τα οποία απαιτούν 

περαιτέρω διευρεύνηση στο πλαίσιο σχεδιασμού κα υλοποίησης των τεχνικών έργων που 

προτείνονται στο παρόν Master Plan, λαμβάνοντας υπόψη και τις ισχύουσες προδιαγραφές 

σχεδιασμού και υλοποίησης τεχνικών έργων. 

 

Το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού 

Διαμερίσματος (ΥΔ) Κεντρικής Μακεδονίας (EL10) (ΦΕΚ Β’ 2638/5.07.2018) αποτελεί την πρώτη 

ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχείρισης του πλημμυρικού κινδύνου στην περιοχή μελέτης.  

 

Η αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε, αφορούσε τόσο την ποιότητα των δεδομένων που 

χρησιμοποιήθηκαν από το ΣΔΚΠ, όσο και τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε αναφορικά με την 

εκτίμηση της έντασης της βροχόπτωσης και της παροχής των υδατορεμάτων, την υδραυλική 

προσομοίωση που πραγματοποιήθηκε, την εκτίμηση της επικινδυνότητας και του κινδύνου 

πλημμύρας, καθώς και τη συμπερίληψη της κλιματικής αλλαγής στις προσομοίωσεις του ΣΔΚΠ. 

Τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν είναι τα εξής: 

 Με σκοπό την ακριβέστερη καταγραφή της επιφάνειας κατάκλυσης και των λοιπών 

χαρακτηριστικών των ιστορικών πλημμυρικών γεγονότων, προτείνεται η περαιτέρω 

αξιοποίηση της ενεργητικής και της παθητικής τηλεπισκόπησης, που παρέχει ακριβή 

αποτύπωση υπό διάφορες συνθήκες κάλυψης της επιφάνειας του εδάφους.  

 Η παθητική τηλεπισκόπηση προτείνεται να χρησιμοποιηθεί και για την ασφαλέστερη 

εκτίμηση της κάλυψης του εδάφους, μέσω της εκτίμησης του δείκτη βλάστησης, που 

αποτελεί μία από τις κρισιμότερες παραμέτρους εκτίμησης της πλημμυρικής απορροής.  

 Η εκτίμηση της βροχόπτωσης πραγματοποιήθηκε μέσω της αξιοποίησης των διαθέσιμων 

καταγραφών των βροχομέτρων και βροχογράφων που χωροθετούνται στο Υδατικό 

Διαμέρισμα Κεντρικής Μακεδονίας και αφορούν στη χρονική περίοδο που μελετήθηκε στο 

πλαίσιο του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής 

Μακεδονίας, ήτοι 1960-2013. Κατά την υλοποίηση των τεχνικών μελετών των έργων που 

περιλαμβάνονται στο Master Plan προτείνεται η συμπλήρωση της ανωτέρω πληροφορίας με 

τα νέα δεδομένα, στα οποία μπορεί να προστεθεί και η χρήση τηλεμετρικών συστημάτων. 

 Κατά την εκπόνηση του παρόντος Master Plan, εξετάστηκαν τα όρια των λεκανών απορροής 

της περιοχής μελέτης, επιβεβαιώνοντας εν πολλοίς τη χάραξη αυτών από το ΣΔΚΠ του ΥΔ EL 

10. Οι παρατηρήσεις ωστόσο που προέκυψαν κατά την ειδικότερη εξέταση της περιοχής 

μελέτης του ΥΔ EL 10, παρουσιάζονται στην αντίστοιχη ενότητα (‘’Αναγνώριση βασικών 

αποδεκτών ανά περιοχή και υπολεκάνη’’).  
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 Με σκοπό την υδραυλική προσομοίωση ενός εκτεταμένου συνόλου συνθηκών εκδήλωσης 

και διάδοσης των πλημμυρικών κυμάτων, εφαρμόσθηκε ορθώς, στις μεγάλες λεκάνες 

απορροής, ένα ευρύ πλήθος υδρογραφημάτων, που αντιστοιχούν τόσο στις μέσες όσο και 

στις δυσμενείς και ευμενείς συνθήκες εδαφικής υγρασίας. 

 Αναφορικά με τα τεχνικά έργα που συμπεριλήφθηκαν στο στάδιο της υδραυλικής 

προσομοίωσης, πραγματοποιήθηκε καταγραφή αντιπλημμυρικών έργων και έργων που 

δύναται να επιδράσουν στα γενεσιουργά αίτια και στους μηχανισμούς των πλημμυρών. 

Ύστερα από τη διενέργεια αυτοψιών, διαπιστώθηκε σύμπνοια των καταγεγραμμένων 

χαρακτηριστικών των έργων του ΣΔΚΠ με την υφιστάμενη κατάσταση, εντούτοις, 

εντοπίσθηκαν επιπλέον τεχνικά έργα, τα οποία και παρουσιάζονται στο παρόν Master Plan. 

 Η χωρική και χρονική διακριτοποίηση του υδραυλικού μοντέλου προσομοίωσης της 

διάδοσης του πλημμυρικού κύματος, μπορεί να χαρακτηρισθεί ως μερικώς ικανοποιητική 

και προτείνεται στο πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης των τεχνικών έργων που 

προτείνονται στο παρόν Master Plan η χρησιμοποίηση αρκετά υψηλότερης χωρικής και 

χρονικής ανάλυσης, με σκοπό την ακριβέστερη χωροχρονική προσομοίωση της εξέλιξης της 

πλημμυρικής απορροής, λαμβάνοντας υπόψη και τις ισχύουσες προδιαγραφές σχεδιασμού 

και υλοποίησης τεχνικών έργων. 

 Σχετικά με την εκτίμηση του κινδύνου πλημύρας, συλλέχθηκε και αξιοποιήθηκε ένα πολύ 

μεγάλο εύρος επιπτώσεων από πλημμύρα, που περιλαμβάνει τις επιπτώσεις στον 

πληθυσμό, στην οικονομία, στο περιβάλλον και στην πολιτιστική κληρονομιά. 

 Τέλος, προτείνεται η προσομοίωση των ποτάμιων πλημμυρών, υπό ένα σημαντικό πλήθος 

κλιματικών μοντέλων και Αντιπροσωπευτικών Διαδρομών Συγκέντρωσης κατά τον 2ο κύκλο 

εφαρμογής της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ, με σκοπό τη διερεύνηση των επιπτώσεων ενός εύρους 

αλλαγών του κλίματος στις εκτάσεις και τα χαρακτηριστικά των πλημμυρών. 

 

Πραγματοποιήθηκε επιπλέον αξιολόγηση των προτεινόμενων μέτρων του ΣΔΚΠ των Λεκανών 

Απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας, τα οποία αφορούν 

τόσο κατασκευαστικά, όσο και μη-κατασκευαστικά μέτρα.  

 

Στο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής 

Μακεδονίας, προτείνεται ένα σύνολο είκοσι έξι (26) κατασκευαστικών και μη-κατασκευαστικών 

μέτρων, με σκοπό τη διαχείριση και τη μείωση του πλημμυρικού κινδύνου. Η συνδυαστική 

εφαρμογή κατασκευαστικών και μη-κατασκευαστικών μέτρων για την αντιπλημμυρική 

προστασία περιοχών έχει χρησιμοποιηθεί σε πληθώρα ερευνών (Intergovernmental Panel on 
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Climate Change (IPCC), 2014; Thieken et al., 2016; Bignami et al., 2019; Rahman and Islam, 2019). Η 

γεωγραφική επίδραση των μέτρων εκτείνεται από την επιφάνεια πλημμυρικής κατάκλυσης με 

περίοδο επαναφοράς 100 ετών έως την επιφάνεια των Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου 

Πλημμύρας, για την περίπτωση των κατασκευαστικών μέτρων και έως τη συνολική επιφάνεια 

του Υδατικού Διαμερίσματος, για την περίπτωση των μη-κατασκευαστικών μέτρων.   

 

Οι επιπτώσεις των πλημμυρικών φαινομένων επηρεάζουν άμεσα τις κοινωνικο-οικονομικές 

πτυχές των πληγέντων περιοχών. Η αύξηση των δυσμενών επιπτώσεων των πλημμυρών που 

παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, καθιστά αναγκαία τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων, με 

σκοπό το μετριασμό του πλημμυρικού κινδύνου και την αύξηση της προσαρμοστικότητας 

(resilience) της κοινωνίας, έτσι ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει αποτελεσματικότερα σε ένα 

δυσμενές πλημμυρικό γεγονός. 

 

Σύμφωνα με το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών 

(United Nations Office for Disaster Risk Reduction) (UNISDR, 2009), ως προσαρμοστικότητα νοείται «η 

ικανότητα ενός συστήματος, κοινότητας ή κοινωνίας που εκτίθεται σε κινδύνους, να 

αντιστέκεται, να απορροφά, να προσαρμόζεται και να ανακάμπτει από τις επιπτώσεις του 

κινδύνου, κατά τρόπο έγκαιρο και αποτελεσματικό, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης και 

αποκατάστασης των βασικών δομών και λειτουργιών». Η προσαρμοστικότητα των συστημάτων 

έναντι φυσικών κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων των πλημμυρών, εξαρτάται από ένα πλήθος 

χαρακτηριστικών τους, όπως είναι η «ποικιλότητα», η «μνήμη», η «ικανότητα μάθησης», η 

«εφεδρικότητα», η «αυτο-οργάνωση», η «ικανότητα μετασχηματισμού» και η «αφθονία των 

πόρων» των συστημάτων (Σαπουντζάκη και Δανδουλάκη, 2015).  

 

Τα μέτρα που προτείνονται στο ΣΔΚΠ, διαπιστώνεται πως σχετίζονται με το σύνολο των 

επιμέρους χαρακτηριστικών των συστημάτων και αναμένεται έτσι, να συμβάλλουν στην αύξηση 

της προσαρμοστικότητας των περιοχών έναντι των πλημμυρικών κινδύνων και στην 

αποτελεσματικότερη προσαρμογή τους σε μελλοντικά δυσμενή πλημμυρικά γεγονότα. 

 

Το σύνολο των κατασκευαστικών και μη – κατασκευαστικών μέτρων διαχείρισης που 

προτείνονται στο ΣΔΚΠ περιλαμβάνουν μέτρα που στηρίζονται και στους τέσσερις (4) βασικούς 

άξονες διαχείρισης του πλημμυρικού κινδύνου, ήτοι Πρόληψη, Προστασία, Ετοιμότητα και 

Αποκατάσταση. Η υλοποίηση συνεπώς των προτεινόμενων μέτρων αναμένεται να συμβάλλει 
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καθοριστικά στο μετριασμό και την προσαρμογή των ευάλωτων  περιοχών στον πλημμυρικό 

κίνδυνο. 
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3.2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 ΓΕΝΙΚΑ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  3.2.1.

Για την αξιολόγηση της δυνατότητας εφαρμογής προγραμματιζόμενων έργων, πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη οι υφιστάμενες συνθήκες (κλιματολογικές – υδρολογικές, ενδεχόμενες 

μεταβολές στο δομημένο -ή μη- περιβάλλον της περιοχής του έργου), υπό το πρίσμα των Οδηγιών 

2000/60/ΕΚ και 2007/60/ΕΚ και της εφαρμογής των Οδηγιών αυτών στον ελλαδικό χώρο και η 

ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία.  

 

Ως προγραμματιζόμενα έργα, νοούνται τόσο τα υπό μελέτη (ή υπό διαδικασία ανάθεσης μελέτης) 

όσο και τα μελετηθέντα έργα. Τα περισσότερα από τα έργα των μελετών που συλλέχθηκαν-

καταγράφηκαν, δεν έχουν κατασκευαστεί.   

 

Από τις συλλεχθείσες μελέτες, καταγράφηκαν οι αντίστοιχες παραδοχές σχεδιασμού των έργων, 

οι οποίες και αξιολογήθηκαν ως προς το κανονιστικό πλαίσιο εκπόνησης μελετών, καθώς και σε 

σχέση με τις υφιστάμενες συνθήκες στις περιοχές μελέτης αυτών. Ειδικότερα, καταγράφηκαν οι 

προδιαγραφές εκπόνησης των μελετών που εξετάστηκαν, καθώς και οι παράμετροι σχεδιασμού 

των εν λόγω μελετών, όπως οι όμβριες καμπύλες που αξιοποιήθηκαν, η περίοδος επαναφοράς, 

καθώς και οι συνθήκες της απορροής των ομβρίων υδάτων (συντελεστές απορροής) που λήφθηκαν 

υπόψη στις εν λόγω μελέτες.  

 

Τα ανωτέρω αρχικά εξετάστηκαν ως προς τις ισχύουσες οδηγίες-προδιαγραφές την περίοδο 

σύνταξης των μελετών, ενώ σημειώθηκαν και οι νέες προδιαγραφές που πρέπει να λαμβάνονται 

πλέον υπόψη. Επιπλέον, οι παραδοχές σχεδιασμού των μελετών εξετάστηκαν ως προς τις 

υφιστάμενες υδρολογικές συνθήκες στις αντίστοιχες περιοχές, λαμβάνοντας υπόψη ενδεχόμενες 

αλλαγές συνθηκών κάλυψης εδάφους, αλλαγές σε χρήσεις γης, καθώς και σημαντικές υποδομές 

οι οποίες υλοποιήθηκαν πρόσφατα ή πρόκειται να κατασκευαστούν και ενδέχεται να 

επηρεάζουν τα μελετηθέντα έργα. 

 

Περαιτέρω, τα προγραμματιζόμενα έργα διαχωρίστηκαν ανά κατηγορία (έργα διευθετήσεων, 

ορεινής υδρονομίας, δικτύων αποχέτευσης και τεχνικά έργα σε διασταυρώσεις ρεμάτων με το οδικό 

δίκτυο) και ελέγχθηκε η συμβατότητα με τα μέτρα αντιμετώπισης πλημμυρικού κινδύνου που 

προτείνονται από το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας και την 1η Αναθεώρηση του 

Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής 

Μακεδονίας. 
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 ΣΥΝΟΨΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 3.2.2.

 Από την ανάλυση των μελετών των προγραμματιζόμενων έργων αντιπλημμυρικής 

προστασίας, διαπιστώθηκε πως οι προδιαγραφές εκπόνησης των μελετών ευρίσκονται σε 

συμφωνία με τις ισχύουσες προδιαγραφές της περιόδου σύνταξής τους.  

 

 Όσον αφορά την επιλογή της όμβριας καμπύλης, για την εκτίμηση της παροχής σχεδιασμού 

των αντιπλημμυρικών έργων, ως επί το πλείστον, αξιοποιήθηκαν δεδομένα από 

προγενέστερες υδρολογικές μελέτες. Ωστόσο, βάσει της αξιολόγησης των δεδομένων 

αυτών, κρίνεται σκόπιμη η εφαρμογή των μελετηθέντων έργων. Δύναται ωστόσο, να γίνει 

διερεύνηση για να εξακριβωθεί εάν και κατά πόσο, οι σημερινές συνθήκες έντασης 

βροχόπτωσης στις περιοχές μελέτης διαφοροποιούνται σημαντικά από αυτές που λήφθηκαν 

υπόψη, ειδικά για τις παλαιότερες μελέτες 

 

 Η περίοδος επαναφοράς σχεδιασμού των έργων κρίνεται ικανοποιητική καθώς σε αρκετές 

περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν μεγαλύτερες περίοδοι επαναφοράς, συγκριτικά με τις 

προβλεπόμενες.  

 

 Η εκτίμηση του συντελεστή απορροής στις μελέτες που εξετάστηκαν, στηρίζεται στις 

συνθήκες κάλυψης του εδάφους που ίσχυαν την περίοδο εκπόνησης της μελέτης, οι οποίες 

δεν παρουσιάζουν σημαντικής κλίμακας αλλαγές.  

 

 Επιπροσθέτως, τα προγραμματιζόμενα έργα ευρίσκονται σε συμφωνία με πλήθος μέτρων 

που προτείνονται στο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας και στην 1η Αναθεώρηση του 

Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής 

Μακεδονίας.  

 

Συμπερασματικά, η εφαρμογή των μελετηθέντων έργων κρίνεται ως επί το πλείστον εφικτή, ενώ 

σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις παλαιότερων μελετών, είναι σκόπιμη η επικαιροποίηση αυτών, 

για την προσαρμογή των υδρολογικών, εδαφολογικών και λοιπών παραμέτρων σχεδιασμού, 

αλλά και της εφαρμογής κατά την κατασκευή, των αντιπλημμυρικών έργων στις συνθήκες που 

έχουν διαμορφωθεί. Για τις τελικές προτάσεις των προς υλοποίηση μελετών και έργων, 

λήφθηκαν υπόψη συνδυαστικά με άλλα κριτήρια ιεράρχησης, το επίπεδο ωριμότητας και η 

ανάγκη εκπόνησης πρόσθετων μελετών. 
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3.3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ & ΟΜΒΡΙΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ) 

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 3.3.1.

Η αξιολόγηση ενός δικτύου μετεωρολογικών σταθμών πραγματοποιείται με βάση το πλήθος και 

τη χωρική κατανομή των σταθμών (αξιολόγηση χώρου), καθώς και με βάση το χρονικό διάστημα 

(διάστημα δειγματοληψίας) και βήμα καταγραφής (αξιολόγηση χρόνου). Συνεπώς, η πυκνότητα και η 

κατανομή ενός δικτύου μετεωρολογικών σταθμών θα πρέπει να είναι σωστά δομημένη, ώστε να 

επιτρέπεται η συλλογή ακριβέστερων πληροφοριών, οι οποίες με τη σειρά τους 

αντικατοπτρίζουν τις χωρικές και χρονικές διακυμάνσεις του πεδίου βροχής σε μία λεκάνη 

απορροής. Ως αποτέλεσμα, ο σωστός σχεδιασμός ενός δικτύου μετεωρολογικών σταθμών 

αποτελεί ζήτημα πρωτίστης σημασίας για μία μελέτη όπως η παρούσα, η οποία έχει ως στόχο 

τον ορθό αντιπλημμυρικό σχεδιασμό της περιοχής μελέτης.  

 

 

 Πυκνότητα Δικτύου Ενεργών Μετεωρολογικών Σταθμών σε κάναβο 10x10 km Σχήμα 3.1.:
 

Στην ευρύτερη περιοχή εντοπίστηκαν 92 σταθμοί εκ των οποίων οι 49 ανήκουν εντός της 

περιοχής μελέτης του παρόντος Αντιπλημμυρικού Master Plan. Από αυτούς μόνο οι 32 σταθμοί 

είναι σήμερα ενεργοί και χωροθετούνται τόσο εντός, όσο και στην ευρύτερη περιοχή μελέτης 

(εντοπίστηκαν κυρίως υδρομετεωρολογικοί σταθμοί, οι οποίοι ανήκουν σε διάφορους φορείς, 

όπως η ΕΜΥ, το ΕΑΑ, το ΥΠΑΑΤ, το ΥΠΥΜΕ, κ.α.).  
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Από την ανωτέρω καταγραφή προκύπτει ότι, η εγκατάσταση των μετεωρολογικών σταθμών από 

διαφορετικούς φορείς, έχει ως συνέπεια τη χωρική ανισοκατανομή των υφιστάμενων σταθμών, 

με άμεσο αποτέλεσμα την εμφάνιση περιοχών συσσώρευσης σταθμών, εν αντιθέσει με άλλες, οι 

οποίες παραμένουν σχεδόν ακάλυπτες. Για την οπτικοποίηση της διαπίστωσης αυτής και βάσει 

της σχετικής προαναφερθείσας βιβλιογραφίας, υλοποιήθηκε υπολογισμός της πυκνότητας των 

ενεργών σταθμών με χρήση κανάβου 10x10 km και 5x5 km (Σχήμα 3.1 και 3.2, αντίστοιχα). 

 

 

 Πυκνότητα Δικτύου Ενεργών Μετεωρολογικών Σταθμών σε κάναβο 5x5 km Σχήμα 3.2.:
 

Από την ανωτέρω επεξεργασία διαπιστώνεται ότι, παρόλο που υπάρχει ένα πλήθος ενεργών 

μετεωρολογικών σταθμών, αυτό δεν καλύπτει επαρκώς την περιοχή ενδιαφέροντος του 

παρόντος Master Plan. Εκτιμάται λοιπόν ότι, για την επαρκή κάλυψη της ευρύτερης περιοχής 

μελέτης και την παροχή αξιόπιστων μετεωρολογικών δεδομένων, απαιτείται πύκνωση των 

μετεωρολογικών σταθμών.  

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΜΠΥΛΩΝ 3.3.2.

Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων, ως αρμόδιο όργανο, ανέθεσε την εκπόνηση μελετών που αφορούν 

στην κατάρτιση «Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών» στα 

14 Υδατικά Διαμερίσματα της Χώρας, στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ.  
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Στο Υδατικό Διαμέρισμα της Κεντρικής Μακεδονίας καταρτίστηκαν όμβριες καμπύλες 

λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα από 27 θέσεις τόσο βροχομέτρων, όσο και βροχογράφων. Από 

τις θέσεις αυτές εντός της περιοχής ενδιαφέροντος του παρόντος Master Plan ανήκουν μόνο 

πέντε (5) και περιλαμβάνουν αυτές της Χαλάστρας, του Φράγματος Αξιού, της Μίκρας, του 

Ωραιοκάστρου και του Βαθύλακκου. Σύμφωνα με το ΣΔΚΠ, έπειτα από σύγκριση αυτών με τα 

ιστορικά μέγιστα για βροχόπτωση 24 hr παρατηρήθηκε ότι οι παραχθείσες όμβριες καμπύλες 

εμφανίζουν γενικά μικρή απόκλιση (<15%) από τα ιστορικά δεδομένα, και συνεπώς θεωρούνται 

ικανοποιητικές. Επιπλέον, τα ιστορικά δεδομένα σύμφωνα με τη μέση παρατηρούμενη τάση, 

δίνουν ελαφρώς μεγαλύτερες τιμές από την όμβρια καμπύλη, γεγονός το οποίο οφείλεται στο 

περιορισμένο μήκος των χρονοσειρών σε σχέση με τα ακραία γεγονότα. 

 

Στο πλαίσιο της 1ης Αναθεώρησης της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας, έπειτα 

από την εφαρμογή του άρθρου 4.2.δ της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ, προστέθηκε η επίδραση της 

κλιματικής αλλαγής, μέσω εκτίμησης της έντασης βροχόπτωσης για δύο βασικά σενάρια 

εκπομπών αέριων ρύπων. Τα σενάρια αυτά αφορούν μέσες εκπομπές RCP45 και υψηλές RCP85 

για τα έτη 2050 και 2080, όπως είναι διαθέσιμα στο Copernicus Climate Change Service της ΕΕ. 

Από τα αποτελέσματα της αναθεώρησης, προέκυψε ότι για το Υδατικό Διαμέρισμα της Κεντρικής 

Μακεδονίας τόσο για το σενάριο των μέσων εκπομπών, όσο και για αυτό των υψηλών για τα έτη 

2050 και 2080, τα όρια πλημμύρας των ΖΔΥΚΠ του 1ου ΣΔΚΠ όπως είχαν οριστεί για το σενάριο 

των Τ1000 καλύπτουν και τις τυχόν εκτιμώμενες μεταβολές στην ένταση της βροχόπτωσης λόγω 

κλιματικής αλλαγής.  

 

Οι τιμές που καταγράφηκαν για τις στατιστικές όμβριες καμπύλες στην περιοχή της 

Θεσσαλονίκης (Προκαταρκτική Τεχνική Έκθεση για την ΕΥΔΕ Θεσσαλονίηκς με τίτλο «Συγκριτική Ανάλυση 

και Επεξεργασία Ομβρίων Καμπυλών Ευρύτερης Περιοχής Θεσσαλονίκης») συγκρίθηκαν ποσοτικά με 

τις αντίστοιχες τιμές των καταγεγραμμένων τιμών ανά σταθμό που παρήχθησαν από τα ΣΔΚΠ. Η 

υψηλή τιμή του συντελεστή συσχέτισης για κάθε σταθμό σε σχέση με τις στατιστικές καμπύλες 

και μάλιστα η σχεδόν ταύτιση των τιμών του συντελεστή για τους διάφορους σταθμούς, 

πιστοποιεί ότι οι στατιστικές όμβριες καμπύλες που παρήχθησαν το 2011, επαληθεύονται και 

καλύπτουν πλήρως τις μερικές μετρήσεις των σταθμών.  
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3.4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 ΓΕΝΙΚΑ 3.4.1.

Τα ζητήματα της επάρκειας και της κατάστασης των αντιπλημμυρικών έργων και των αποδεκτών, 

αφορούν, λιγότερο ή περισσότερο, εκτάσεις και θέσεις, στις οποίες εντοπίζονται ανθρωπογενείς 

παρεμβάσεις. Αυτές σχετίζονται κυρίως με το δομημένο περιβάλλον των αστικών - περιαστικών 

περιοχών (συμπεριλαμβανομένων βιομηχανικών και εμπορικών ζωνών) και οικισμών, γεωργικές 

χρήσεις, συγκοινωνιακές υποδομές, θέσεις σημαντικών έργων – υποδομών (πχ. ταμιευτήρες, 

φράγματα) και έργων ορεινής υδρονομίας, καθώς και λοιπές περιοχές που χρήζουν 

αντιπλημμυρικής προστασίας (πχ. τουριστικού, αρχαιολογικού ενδιαφέροντος). 

 

Για την αξιολόγηση της επάρκειας και κατάστασης των αντιπλημμυρικών έργων και αποδεκτών 

στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, αφενός λήφθηκαν υπόψη καταγραφές προβλημάτων 

από αρμόδιους Φορείς και αφετέρου πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες και αποτυπώσεις σε ρέματα 

και υφιστάμενα αντιπλημμυρικά έργα. Οι αυτοψίες είχαν ως στόχο την απόκτηση 

ολοκληρωμένης εικόνας της περιοχής επικαιροποίησης του Master Plan και των κρίσιμων 

ζητημάτων αντιπλημμυρικής προστασίας αυτής.  

 

Για την οργάνωση του συνόλου των καταγραφών από τις αυτοψίες, συντάχθηκαν συνολικά 

τριακόσια  τριάντα επτά (337) τεχνικά δελτία αυτοψιών, τα οποία ταξινομήθηκαν ανά υπο-

περιοχή, αντίστοιχα με τον επιμερισμό της περιοχής ενδιαφέροντος σε επτά (7) Ζώνες, που έγινε 

για την ομαδοποίηση της αντιμετώπισης των πλημμυρικών ζητημάτων στο παρόν Master Plan 

(Ενότητα 2.2: Αναγνώριση Βασικών Αποδεκτών ανά περιοχή και Υπολεκάνη). Οι θέσεις των αυτοψιών 

εμφαίνονται και στο σχήμα που ακολουθεί. 
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 Θέσεις αυτοψιών Master Plan Σχήμα 3.3.:
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 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  3.4.2.

Για την αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε, λήφθηκαν αρχικά υπόψη τα σχετικά στοιχεία που 

συλλέχθηκαν στο Στάδιο Καταγραφής και Οργάνωσης της Υπάρχουσας Πληροφορίας και τα οποία 

καταγράφηκαν και επεξεργάστηκαν σε Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (G.I.S). Επιπλέον, 

λήφθηκαν υπόψη οι καταγραφές των προβλημάτων από τους αρμόδιους Φορείς και 

πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες και αποτυπώσεις σε ρέματα και υφιστάμενα αντιπλημμυρικά 

έργα στην περιοχή. 

 

Όσον αφορά τα ρέματα στην περιοχή ενδιαφέροντος, σημειώνονται τα εξής: 

- Υπερχειλίσεις και πλημμυρικά φαινόμενα εμφανίζονται σε θέσεις που οι κοίτες των 

ρεμάτων παρουσιάζουν πυκνή αυτοφυή βλάστηση και φερτά υλικά, καθώς και σε τμήματα 

σε σημεία που οι κοίτες των ρεμάτων είναι μη διευθετημένες. Οι θέσεις υδρογραφικού 

δικτύου στις οποίες έγιναν αυτοψίες, χωροθετούνται στον παραδοτέο Χάρτη Αποτύπωσης 

Αυτοψιών Περιοχής Master Plan, ενώ στο Στάδιο ΙV-Πρόταση Διαχείρισης και Αντιμετώπισης 

Πλημμυρικού Κινδύνου, γίνονται προτάσεις για τον προγραμματισμό μελετών και έργων 

διευθέτησης ρεμάτων, καθώς και για την εκτέλεση σχετικής εργολαβίας για τον καθαρισμό 

και συντήρηση ρεμάτων και τεχνικών έργων στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. 

- Εντοπίζονται θέσεις τεχνικών έργων οδικών διαβάσεων (ιδίως τεχνικών τύπου ιρλανδικής 

διάβασης) που χρήζουν ανακατασκευής, ώστε να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη υδραυλική 

παροχετευτικότητα στα τεχνικά των διαβάσεων και να αποκατασταθούν οι απαιτούμενες 

συνθήκες οδικής ασφάλειας. Όσον αφορά τα τεχνικά έργα που χρήζουν επισκευών – 

συντήρησης και ενδεχομένως λεπτομερών ελέγχων δομικής και υδραυλικής επάρκειας, στο 

υπό επικαιροποίηση Master Plan περιέχεται πρόταση για την κατάρτιση Γενικού 

Προγράμματος Επιθεώρησης και Συντήρησης των Έργων και Ρεμάτων, ενώ στις 

προτεινόμενες προς προγραμματισμό Μελέτες του Σταδίου ΙV (Διαχείριση και Αντιμετώπιση 

Πλημμυρικού Κινδύνου) εμπεριέχεται πρόταση για τη σύνταξη Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης 

για τη Μελέτη Αποκαταστάσεων Τεχνικών Έργων στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης.  

- Επίσης, παρατηρήθηκε κατάληψη από κτίσματα και επιχωματώσεις σε τμήματα της ευρείας 

κοίτης των ρεμάτων, ιδίως αυτών που διέρχονται από τον αστικό ιστό του Δήμου 

Θεσσαλονίκης και σε Δήμους προς τα δυτικά της περιοχής μελέτης. 

 

Όσον αφορά τα υφιστάμενα δίκτυα αποχέτευσης: 

- Υφίστανται αρκετά προβλήματα στην απορροή των ομβρίων υδάτων εντός του 

πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, λόγω του κατά τόπους ανεπαρκούς και 
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παλαιωμένου συστήματος αποχέτευσης, το οποίο άλλωστε στο μεγαλύτερο τμήμα του είναι 

παντορροϊκό και δεν δύναται σε αρκετά σημεία να εξυπηρετήσει την αυξημένη (λόγω 

έντονων φαινομένων βροχόπτωσης και κυρίως του μεγάλου βαθμού κάλυψης του εδάφους από 

αδιαπέρατες επιφάνειες) απορροή ομβρίων υδάτων. Εντοπίζονται επίσης σε αρκετές θέσεις 

στο αστικό οδικό δίκτυο, φρεάτια υδροσυλλογής με συσσώρευση φυτικής ύλης και γενικά 

φερτών υλικών, με αποτέλεσμα να μειώνεται σημαντικά η λειτουργικότητα τους.  

- Ενδείξεις για την παρουσία λυμάτων σε διάφορες θέσεις των δικτύων ομβρίων των αστικών 

περιοχών και σε τοπικούς αποδέκτες, δεικνύουν και την παρουσία παράνομων συνδέσεων - 

εκβολών από ιδιωτικά δίκτυα αποχέτευσης που περιέχουν και ακάθαρτα ύδατα, με ότι αυτό 

συνεπάγεται για την επιβάρυνση των κεντρικών συλλεκτήρων και κατ’ επέκταση των 

τελικών αποδεκτών. 

- Οι κύριοι συλλεκτήρες ομβρίων παροχετεύουν σε ορισμένες περιπτώσεις και τα ύδατα από 

ρέματα προερχόμενα από εξωαστικές λεκάνες που έχουν υπογειοποιηθεί. Απαιτείται 

επομένως έλεγχος της επάρκειας αυτών, δεδομένων των πρόσθετων παροχών ομβρίων και 

κατ’ επέκταση η μελέτη και κατασκευή ενδεχόμενων κατάλληλων έργων εκτόνωσης της 

περίσσειας (σε σχέση με την παροχετευτικότητα των συλλεκτήρων) ποσότητας υδάτων. 

- Εντός του Δήμου Θεσσαλονίκης, είναι ολοένα και συχνότερη η εμφάνιση πλημμυρικών 

φαινομένων σε θέσεις όπως ενδεικτικά στις οδούς Εθνικής Αμύνης, Μεγάλου Αλεξάνδρου, 

Αναγεννήσεως, στα Κοιμητήρια Ευαγγελίστριας, στην περιοχή Δικαστηρίων, στο σταθμό 

ΚΤΕΛ Μακεδονία και σε άλλες περιοχές του Κέντρου και γενικά του αστικού ιστού της πόλης 

και είναι απαραίτητη η διενέργεια ελέγχων επάρκειας στο δίκτυο των κλειστών αγωγών 

παροχέτευσης των ομβρίων υδάτων. 

- Στο σύνολο των αστικών περιοχών εκτός του Δήμου Θεσσαλονίκης, καταγράφηκαν από τους 

τοπικούς Φορείς προβλήματα στις υποδομές αποχέτευσης ομβρίων υδάτων όπως 

ανεπάρκεια ή πλήρης απουσία έργων δικτύων αποχέτευσης, λιμνάζοντα ύδατα και 

φραγμένα φρεάτια υδροσυλλογής, τα οποία και επιβεβαιώθηκαν από τις αυτοψίες, εντός 

των λοιπών Δήμων της περιοχής ενδιαφέροντος (Δέλτα, Ωραιοκάστρου, Παύλου Μελά, 

Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Κορδελιού – Ευόσμου, Νεάπολης – Συκεών, Πυλαίας – Χορτιάτη, 

Καλαμαριάς, Θέρμης και Θερμαϊκού).  
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3.5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΣΕ ΠΛΗΜΜΥΡΑ 
ΣΗΜΕΙΩΝ  

Οι παράμετροι που συνθέτουν την έννοια του πλημμυρικού κινδύνου μιας περιοχής είναι η 

τρωτότητα της περιοχής και η ένταση της πλημμύρας. Ειδικότερα, η τρωτότητα μιας περιοχής 

προκύπτει από την αξιολόγηση των ειδικών χαρακτηριστικών της περιοχής που θίγονται, ενώ η 

ένταση της πλημμύρας προκύπτει με την αξιολόγηση των συνθηκών της πλημμύρας ως 

συνδυασμός της ταχύτητας και τους βάθους ροής. 

 

Όλες οι περιοχές θεωρούνται ευάλωτες σε πλημμυρικά φαινόμενα, κάτω από διαφορετικές 

συνθήκες και περιπτώσεις, το οποίο συμβάλλει και στην αναγνώριση της μοναδικότητάς τους. 

Γίνεται εύληπτη η διακριτοποίηση μεταξύ τους, γεγονός που συμβάλλει στον μελλοντικό  

σχεδιασμό και στην παροχή πολιτικών βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων. 

 

Για να πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση του κινδύνου των ευάλωτων σε πλημμύρα σημείων, 

αρχικά ορίστηκαν τα κριτήρια που χαρακτηρίζουν ένα σημείο ή μία περιοχή, ως ευάλωτη.  

Ενδεικτικά αυτά αποτελούνται από σημεία όπου εντοπίζονται ευαίσθητες χρήσεις γης (όπως 

δομές υγείας, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας κ.α., δημόσιες υπηρεσίες, μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις 

κλπ), ιρλανδικές διαβάσεις, υπόγειες διαβάσεις, σημεία γεωλισθήσεων, θέσεις υπογειοποίησης 

ρεμάτων κ.α. 

 

Σε δεύτερο επίπεδο εκτιμήθηκε ο συντελεστής κινδύνου των ευάλωτων σημείων-περιοχών 

(Σχήμα 3.4.).  

 

Σε επόμενο επίπεδο της διαδικασίας,  δημιουργήθηκαν τα επιμέρους ψηφιδωτά δεδομένα (raster 

datasets), με τους συντελεστές επικινδυνότητας, δηλαδή ένα αρχείο ψηφιδωτό για κάθε κριτήριο. 

Το τελευταίο επίπεδο της ανάλυσης αυτής ήταν να συνδυαστούν όλα τα ψηφιδωτά δεδομένα (με 

θεματικό περιεχόμενο τον συντελεστή επικινδυνότητας του κάθε ψηφιωτού αρχείου-κριτηρίου) 

και να προκύψει ο Χάρτης Κινδύνου των Ευάλωτων σε Πλημμύρα σημείων (Χάρτης Α-10, Φακέλου 

Χαρτών).    
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  Κριτήρια και συντελεστές αξιολόγησης του κινδύνου των ευάλωτων σε πλημμύρα Σχήμα 3.4.:
σημείων-περιοχών (με ανοιχτό γαλάζιο διακρίνονται αυτά που αξιολογούνται με χαμηλό 

συντελεστή κινδύνου, με γαλάζιο εκείνα που έχουν μέσο συντελεστή και με σκούρο μπλε 
διακρίνονται όσα έχουν υψηλό συντελεστή κινδύνου) 

 

 

Συνοψίζοντας περιγραφικά το αποτέλεσμα της αξιολόγησης του κινδύνου των ευάλωτων σε 

πλημμύρα σημείων, περιοχές με μεγαλύτερο βαθμό κινδύνου τρωτότητας από  πλημμυρικά 

φαινόμενα, εντοπίζονται:  

 Ζώνη Α (EL1003Z01): Οι εκβολές του Αξιού και η περιοχή ανάμεσα στα χωριά Γέφυρα και 

Άγιο Αθανάσιο, κι ένα τμήμα ανάντη του οικισμού Βαθύλακκου, αξιολογείται ως υψηλού 

κινδύνου, ως μέσου κινδύνου το ανατολικό ανάχωμα του Αξιού και η περιοχή κατά μήκος 

της παράκτιας τάφρου, ενώ ως χαμηλού, κυρίως η πεδινή περιοχή της ΛΑΠ του Αξιού. 

 Ζώνη Β (EL1003Z02): Η πεδινή περιοχή κατάντη του Μεγάλου Βαρδάρη και στο ύψος του 

οικισμού της Χαλάστρας, όπως επίσης ενδιάμεσα στις μισγάγγειες του Μικρού Βαρδάρη και 

της Τάφρου Σίνδου ως την εκβολή τους, αλλά και κατά μήκος της Τάφρου Σίνδου 

αξιολογούνται ως υψηλού κινδύνου για τα ευάλωτα σε πλημμύρα σημεία. Ως μέσου 
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κινδύνου αξιολογείται το τμήμα κατάντη του Μεγάλου Βαρδάρη και ως την παράκτια 

τάφρου, ενώ μέσου κινδύνου η πεδινή περιοχή από τον Άγιο Αθανάσιο ως τη Χαλάστρα. 

 Ζώνη Γ (EL1003Z03): Η περιοχή εκατέρωθεν του Γαλλικού ποταμού σε όλο το μήκος της και 

ιδιαίτερα από το σημείο του Πεντάλοφου και προς τις εκβολές του, αξιολογείται ως μέσου 

κινδύνου με υψηλό συντελεστή στον οικισμό του Καλοχωρίου και κατάντη. 

 Ζώνη Δ (EL1003Z04): Σχεδόν ολόκληρο το Πολεοδομικό Συγκρότημα των Δήμων Ευόσμου 

Κορδελιού, Αμπελοκήπων-Μενεμένης και Δήμου Παύλου Μελά εκατέρωθεν του 

Δενδροποτάμου αντιμετωπίζει υψηλό κίνδυνο, και μέσο κίνδυνο κατάντη του Χ. Ασημάκη 

και ανάντη της Πολίχνης εκατέρωθεν του Χ. Ξηροποτάμου. 

 Ζώνη Ε (EL1003Z05): Όπως ήταν και αναμενόμενο ο συμπαγής αστικός ιστός του ΠΣΘ 

αξιολογείται ως υψηλού κινδύνου, ενώ ως μέσου σχεδόν όλη η υπόλοιπη ζώνη. 

 Ζώνη Ζ (EL1003Z06): Υψηλός κίνδυνος φαίνεται να εμφανίζεται στην περιοχή ακριβώς ανάντη 

της Περιφερειακής Τάφρου, όπου φυσικά απορρέει και όλη η επάνω περιοχή της λεκάνης 

και δημιουργούνται τα περισσότερα προβλήματα. 

 Ζώνη ΣΤ (EL1003Z07): Σε αυτή τη ζώνη εντοπίζεται υψηλός κίνδυνος ανάντη και κατά μήκος 

του Χ. Θέρμης, του Ρ. Τριαδίου και του Ρ. Ανθεμούντα, στον οικισμό των Βασιλικών, στην 

περιοχή Λιβαδάκι, κατά μήκος των οικισμών Περαίας, Ν. Επιβατών, Αγίας Τριάδας (και 

σποραδικά πολύ υψηλός κίνδυνος), καθώς και στην εκβολή του Ρ. Κεραμίδα της Ν. 

Μηχανιώνας, κατά μήκος του ρέματος της Επανομής από τον οικισμό και κάτω, αλλά και στο 

Ρ. Πατρόλη και Ρ. Ρεματάκι. 

 

Από τα παραπάνω συμπεράσματα που προκύπτουν από το χάρτη αξιολόγησης κινδύνου των 

ευάλωτων σε πλημμύρα περιοχών, διαφαίνεται η αναγκαιότητα της αντιπλημμυρικής θωράκισης 

της περιοχής ενδιαφέροντος και ιδιαίτερα των περιοχών εκείνων που αποτελούν πόλους 

κινδύνου. 

 
Όλες οι ανωτέρω περιοχές που αναδεικνύονται ως κρίσιμες, συνιστούν δυνητικά προβληματικές 

περιοχές σε σχέση με πλημμυρικά συμβάντα και έχουν ληφθεί υπόψη στις προτάσεις 

αντιπλημμυρικής θωράκισης που συντάχθηκαν στα πλαίσια της παρούσας παροχής υπηρεσίας, 

ώστε να μετριαστούν ή αποφευχθούν οι σοβαρές επιπτώσεις των εν λόγω συμβάντων. 
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 Χάρτης αξιολόγησης κινδύνου ευάλωτων σε πλημμύρα σημείων  Σχήμα 3.5.:
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3.6. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
Για την αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης, ήταν απαραίτητη η καταγραφή των απόψεων 

των τοπικών Φορέων, που εμπλέκονται στην αντιπλημμυρική προστασία, οι οποίοι κλήθηκαν (με 

σχετικό έγγραφο αίτημα της ΔΑΕΕ-Δ19 του ΥΠΥΜΕ) να καταθέσουν τις απόψεις τους για 

παρατηρηθέντα προβλήματα, καθώς και σχετικές προτάσεις για έργα και δράσεις προς 

υλοποίηση στην περιοχή αρμοδιότητας τους. Οι απόψεις των τοπικών οργάνων αποτυπώθηκαν 

αφενός στις σχετικές επίσημες απαντήσεις αυτών και στην υπόλοιπη αλληλογραφία αυτών που 

συλλέχθηκε κατόπιν αντίστοιχης έρευνας και λήψης στοιχείων από τους ίδιους τους Φορείς.  

 

Οι καταγεγραμμένες απόψεις των τοπικών οργάνων, αφορούν παρατηρηθέντα προβλήματα στις 

περιοχές αρμοδιότητας τους, τις ανάγκες επεμβάσεων και προτάσεις επίλυσης των 

προβλημάτων. Σε αυτές, έχουν ενσωματωθεί οι παρατηρήσεις Φορέων στα πλαίσια της 

δημόσιας διαβούλευσης που υλοποιήθηκε για τη Φάση Α. Επιπλέον, σε αντίστοιχο παραδοτέο 

Παράρτημα, επισυνάπτεται αποδελτιωμένη σε πίνακα, αλληλογραφία των ενδιαφερόμενων 

φορέων, σχετικά με θέματα αντιπλημμυρικής προστασίας. Η συγκεκριμένη αποδελτίωση 

αποτελεί το τελικό αποτέλεσμα της εξέτασης πλήθους εγγράφων που χορηγήθηκαν στον 

Ανάδοχο από αρμόδιες Υπηρεσίες. Τα ψηφιακά αρχεία των αντίστοιχων εγγράφων, καθώς και ο 

γεωεντοπισμός των περιοχών αναφοράς (σε μορφή .kml), παραδόθηκαν στη ΔΑΕΕ-Δ19.  

 

Χρήζει επισήμανσης το γεγονός ότι πέραν των αναφορών σε πλημμυρικά προβλήματα και 

λοιπών πληροφοριών που περιέχονται στην εν λόγω αλληλογραφία, είναι ιδιαίτερα εμφανές ότι 

υφίσταται σημαντικό ζήτημα ως προς την κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των 

ενδιαφερόμενων φορέων, σχετικά με τις απαιτούμενες ενέργειες για την αντιπλημμυρική 

προστασία περιοχών, καθώς και ειδικότερα ως προς τον καθαρισμό και αστυνόμευση των 

ρεμάτων. Δεδομένων των ελλείψεων σε πόρους και προσωπικό που παρατηρούνται στις 

Υπηρεσίες, το ανωτέρω ζήτημα έχει γίνει εντονότερο τα τελευταία χρόνια, κατόπιν του 

Ν.3852/2010 - «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-10), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ειδικότερα 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 224 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018) «Πρόγραμμα 

Κλεισθένης Ι», καθώς και κατόπιν σχετικών εγκυκλίων που εκδόθηκαν (αρ. πρωτ. 5776/17-08-2018 

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Ενημέρωση σχετικά με την αρμοδιότητα καθαρισμού και 

αστυνόμευσης ρεμάτων σύμφωνα με το άρθρο 224 του Ν. 4555/2018» και Αρ. πρωτ. 9354/18-12-2018 

Εγκύκλιος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με θέμα «Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για 

την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων»). 
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3.7. ΣΥΝΟΨΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ, ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 3.7.1.

3.7.1.1. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Το ισχύον νομικό καθεστώς όσον αφορά το πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων (Ν. 4412/2016 ως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, μετά και από τον Ν.4782/2021) καλύπτει μεταξύ άλλων και τις Συμβάσεις 

που αφορούν μελέτες, προμήθειες, παροχή υπηρεσίας και έργα σχετικά με την αντιπλημμυρική 

προστασία.  

 

Ειδικά περί υδατορεμάτων, είναι γεγονός ότι έως σήμερα, υφίσταται ένα πλήθος νομοθετικών 

διατάξεων, το οποίο διαμορφώνει ένα σύνθετο και δαιδαλώδες νομοθετικό πλαίσιο. Ιδιαίτερα 

σημαντική ωστόσο ήταν η θέσπιση του Ν. 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014), ο οποίος ρυθμίζει σωρεία 

θεμάτων που αφορούν τη μελέτη, ανάθεση και εκτέλεση έργων διευθέτησης και 

αντιπλημμυρικής προστασίας. Παράλληλα, με  τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) 

και του Ν. 4258/2014 καθορίζονται τα σχετικά με τις οριοθετήσεις και τις περιβαλλοντικές 

αδειοδοτήσεις, που αφορούν τα έργα διευθέτησης και αντιπλημμυρικής προστασίας.  

 

Με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Προστασίας & Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος και τη 

συνεργασία και νομική υποστήριξη της Διεύθυνσης Διεθνών και Ευρωπαϊκών Δραστηριοτήτων 

(ως αρμόδιας υπηρεσίας για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού δικαίου) 

προωθείται σχέδιο Νόμου αντικατάστασης του 4258/2014 με στόχο: 

 τη δημιουργία ενιαίων κανόνων και συντονισμένων μέτρων και διαδικασιών, μία δηλαδή 

εθνική στρατηγική για τα υδατορέματα σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης ώστε να 

αντιμετωπιστεί η υφιστάμενη σήμερα πολυδιάσπαση, αποσπασματικότητα και επικαλύψεις 

-αν όχι εμπλοκή- των αρμοδιοτήτων των δημόσιων φορέων σε βάρος α) του ελέγχου των 

επεμβάσεων, β) της προστασίας και της βιώσιμης διαχείρισης των υδατορεμάτων και γ) της 

αποτροπής πλημμυρικών φαινομένων. 

 την αλλαγή της αντίληψης ότι η οριοθέτηση των υδατορεμάτων είναι πολεοδομικό εργαλείο 

και μέσο διευκόλυνσης της οικοδόμησης, καθώς προτάσσεται η προστασία τους ως 

οικοσυστήματα που συμβάλλουν στην ισορροπία του περιβάλλοντος και η διασφάλιση της 

αντιπλημμυρικής τους ικανότητας. 

 στο πλαίσιο της αειφορικής διαχείρισης των υδάτων να προτάσσεται η κατά προτεραιότητα 

ανασύσταση και αποκατάσταση των υδατορεμάτων και δευτερευόντως η διευθέτησή τους 

με έργα διευθέτησης – αντιπλημμυρικής  προστασίας. 
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 την ενιαία καταγραφή της θέσης και των χαρακτηριστικών των υδατορεμάτων (δημιουργία 

Μητρώου Υδατορεμάτων) με βάση τους χάρτες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού και του 

Εθνικού Κτηματολογίου και η εξεύρεση των αναγκαίων προς τούτο χρηματοδοτικών πόρων. 

 

Η διαχείριση κινδύνων πλημμύρας των λεκανών απορροής ποταμών του Υδατικού 

Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (EL10) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων πραγματώνεται με την απόφαση ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41389/332/29-06-

2018 (ΦΕΚ 2638/Β/05-07-2018), σε εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 «για την αξιολόγηση και τη 

διαχείριση των  κινδύνων  πλημμύρας»  (EEL  288/27/06-11-2007).  

 

Όσον αφορά τις προδιαγραφές εκπόνησης των μελετών έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, 

υφίσταται ως ισχύει το Π.Δ. 696/74 «Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξη μελετών, επίβλεψιν, 

παραλαβήν κ.λπ. Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Έργων, ως και Τοπογραφικών, 

Κτηματογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών 

Μελετών». Όπου αυτό δεν δύναται να καλύψει το αντικείμενο μελέτης, ακολουθούνται 

προδιαγραφές όπως οι Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων: Αποχέτευση – Αποστράγγιση – 

Υδραυλικά Έργα Οδών (Τεύχος 8) του πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ και οι Οδηγίες Σύνταξης Μελετών Έργων 

Οδοποιίας: Κεφάλαιο 8 – Μελέτη Υδραυλικών Έργων Οδοποιίας της Εγνατία Οδός Α.Ε. Ωστόσο, 

είναι πλέον απαραίτητη η συνολική και ενιαία επικαιροποίηση των προδιαγραφών σύνταξης 

μελετών αντιπλημμυρικής προστασίας. Στο πλαίσιο αυτό, συντάσσεται νέος οδηγός εκπόνησης 

μελετών, ο οποίος πρόκειται να τεθεί σε ισχύ έπειτα από την οριστική έγκρισή του (ήδη τμήματα 

αυτού βρίσκονται σε διαδικασία διαβούλευσης), γεγονός που συνάδει με το μέτρο «Σύνταξη νέων 

κανονισμών μελέτης έργων αποχέτευσης ομβρίων και αντιπλημμυρικής προστασίας» (κωδικός: 

EL_10_35_14), που προτείνεται στο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού 

Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας.  

 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί η πρόσφατη Απόφαση υπ. αριθμ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466 (ΦΕΚ Β 

1047/29.3.2019) με θέμα: «Εξειδίκευση του είδους των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά 

κατηγορία μελέτης σε ότι αφορά τα συγκοινωνιακά (οδικά) έργα, τα υδραυλικά, τα λιμενικά και 

τα κτιριακά έργα», με την οποία καθορίζονται τα εν λόγω προβλεπόμενα παραδοτέα μελετών 

που θα πρέπει να ακολουθούνται από τις νέες μελέτες αντιπλημμυρικών έργων.  
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Ειδικότερα ως προς τις μελέτες οριοθέτησης – διευθέτησης ρεμάτων, πλέον πρέπει να 

ακολουθούνται οι ισχύουσες προδιαγραφές σύνταξης μελετών, όπως καθορίστηκαν με την υπ’ 

αριθ. οικ.140055/13.01.2017 ΚΥΑ των Υπουργών Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Υποδομών & 

Μεταφορών (ΦΕΚ Β’ 428/15.02.2017) «Τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης του περιεχομένου του 

φακέλου οριοθέτησης κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Ν.4258/2014 – 

Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της διαδικασίας οριοθέτησης» και οι  οποίες καθορίζουν με 

σαφήνεια τα περιεχόμενα των υποβαλλόμενων φακέλων οριοθέτησης. 

3.7.1.2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

Το θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά τις αρμοδιότητες αντιπλημμυρικής προστασίας στην 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, και ιδιαίτερα την περιοχή της Θεσσαλονίκης, έχει υποστεί 

μεταβολές κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, ενώ συμπληρώνεται και από ερμηνευτικές 

εγκυκλίους και αποφάσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τους εμπλεκόμενους στην 

αντιπλημμυρική προστασία. Στη συνέχεια παρουσιάζονται βασικά σημεία όσον αφορά το 

ιστορικό και το ισχύον πλαίσιο όσον αφορά τις αρμοδιότητες για την αντιπλημμυρική προστασία, 

τα οποία παρατέθηκαν εκτενέστερα στο παραδοτέο τεύχος Master Plan. 

 

 Όσον αφορά τα ρέματα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, η ιδιοκτησία αυτών, 

μεταβιβάστηκε το 2003 από την ΕΥΑΘ Α.Ε. στην ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ (υπ’ αριθμ. 13565/ ΔΕΚΟ 

236/25-2-2003 απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών).  

 Με το Π.Δ 30/2007 η αρμοδιότητα της αντιπλημμυρικής προστασίας της πόλης 

μεταβιβάστηκε στην ΕΥΔΕ Θεσσαλονίκης, η οποία όμως καταργήθηκε το 2014. 

 Το έτος 2010 και με το Ν.3852/2010, η αρμοδιότητα για τον σχεδιασμό, τη μελέτη, την 

κατασκευή και συντήρηση, αντιπλημμυρικών έργων μεταφέρεται στις Περιφέρειες της 

χώρας (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – Άρθρο 186 Αρμοδιότητες Περιφερειών - παρ. ΣΤ 

εδάφιο 3). 

 Σύμφωνα με το  άρθρο 7 του Ν. 4258/2014: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας: 1. Οι 

Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καθώς 

επίσης και οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και οι 

αρμόδιες Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή της Περιφέρειας, μπορεί να 

μελετούν και να εκτελούν έργα διευθέτησης / αντιπλημμυρικής προστασίας και εργασίες 

συντήρησης σε υδατορέματα ή να τα αναθέτουν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις…».  

 Κατόπιν της κατάργησης της ΕΥΔΕ Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το Π.Δ.123/2017 

(‘’Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών’’) συστήνεται η  Ειδική Υπηρεσία 

Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ και ΘΡΑΚΗΣ, η οποία ασκεί καθήκοντα 

https://segm.gr/wp-content/uploads/2017/02/FEK428B-15-02-2017.pdf
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Διευθύνουσας Υπηρεσίας για όλα τα έργα αρμοδιότητας της Γενικής Δ/σης 

Συγκοινωνιακών Υποδομών (πλην των έργων που εκτελούνται στο πλαίσιο συμβάσεων 

παραχώρησης) και της Γενικής Δ/σης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών της 

Γενικής Γραμματείας Υποδομών, τα οποία ανήκουν χωρικά στις Περιφέρειες Κεντρικής 

και Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.  

 Στις αρμοδιότητες της Δ/νσης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19) της 

Γενικής Γραμματείας Υποδομών του ΥΠΥΜΕ, εμπίπτει η μελέτη και κατασκευή έργων 

αντιπλημμυρικής προστασίας (χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η συντήρηση, ο καθαρισμός και η 

αστυνόμευση υδατορεμάτων) για τα έργα που χαρακτηρίζονται ως ειδικά και σημαντικά 

Εθνικού Επιπέδου με απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, όπως 

διευκρινίζεται στο 7767/30-10-2019 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 

Προστασίας (΄΄Σχέδιο Δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την ανιμετώπιση κινδύνων από 

την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων΄΄), σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.679/1977 

(ΦΕΚ 245 Α') και όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του Ν.4258/2014. 

 

Επιπλέον, σε πολλές περιοχές όπου υπήρχαν ή υφίστανται ακόμα ρέματα, με την ιδιότητα του 

κοινόχρηστου, αυτά περιέρχονται αυτοδικαίως στους Δήμους χωρίς να απαιτείται άλλη ενέργεια 

της Διοίκησης και για τη μετάσταση της κυριότητας τέτοιας έκτασης σε δήμο ή κοινότητα δεν 

είναι αναγκαία η έκδοση πράξης τακτοποίησης εφόσον από το διάταγμα ρυμοτομίας η έκταση 

αυτή χαρακτηρίζεται οριστικά κοινόχρηστη (άρ. 9 παρ. 2 ΝΔ 787/70 όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 3 του Ν.59/75, σε συνδ. με άρ. 23 παρ.2 του Ν.2937/2001, ΦΕΚ 169/Α/2001).  

 

Παράλληλα, με τη σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου για τις περιοχές του Πολεοδομικού 

Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, εμφανίζονται στις εγγραφές ως ιδιοκτήτες στα ανοικτά ρέματα η 

ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ (τόσο στο σύνολο κτηματογράφησής τους ή όσο και κατά τμήματα), ο οικείος Δήμος 

κατά τμήματά τους ανάλογα με τη θεώρηση της χρήσης ως κοινόχρηστης, και όμοροι ιδιοκτήτες, 

των οποίων κτίσματα ή οικόπεδα, ενδέχεται να εμπίπτουν εντός της ευρείας κοίτης τους. Η 

απουσία οριοθέτησης των ρεμάτων στις περιπτώσεις αυτές επιτείνει το πρόβλημα. 

 

Στα προβλήματα που εμφανίζονται στα ρέματα, συγκαταλέγεται σε κάποιες περιπτώσεις το 

γεγονός ότι πρόκειται για παλαιές κοίτες ρεμάτων που επί της ουσίας έχουν καταργηθεί, αφού η 

λειτουργικότητα τους αντικαταστάθηκε από υπόγειους αγωγούς ή/και δίκτυα ομβρίων. Η 

απαίτηση οριοθέτησης στην περίπτωση αυτή, παρόλο που αφορά σε πολλές περιπτώσεις 
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κατηργημένα ρέματα, εμποδίζει την εφαρμογή του σχεδίου πόλεως και αντίστοιχα την έκδοση 

αδειών δόμησης.  

 

Η συνεργασία μεταξύ των Φορέων και η εφαρμογή κοινών πρακτικών αποτελεί σε κάθε 

περίπτωση τη βάση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και ορθή πρόληψη κατά των 

πλημμυρών. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη φαινόμενα κατακερματισμού του νομικού πλαισίου, 

λόγω του πλήθους των καταργούμενων και νέων διατάξεων, είναι γεγονός ότι το ισχύον θεσμικό 

πλαίσιο, δεν είναι εύκολο να συμβάλλει στην έγκαιρη επίλυση των ζητημάτων που προκύπτουν 

για την αντιμετώπιση του πλημμυρικού κινδύνου.  

 

Βάσει των ανωτέρω δεδομένων και της εμπειρίας στη χώρα μας για τις δυσκολίες που 

συναντώνται στη διευθέτηση δημόσιων ζητημάτων στα οποία εμπλέκονται αρκετοί Φορείς, 

διαφαίνεται η ανάγκη για τη θέσπιση ενός Ενιαίου Φορέα για τη Διαχείριση της Αντιπλημμυρικής 

Προστασίας στην περιοχή ενδιαφέροντος. Ο Φορέας αυτός θα πρέπει να έχει εν προκειμένω την 

αρμοδιότητα για την εφαρμογή των προτάσεων του Master Plan και γενικότερα των Στρατηγικών 

Σχεδίων Αντιπλημμυρικής Προστασίας, με παρακολούθηση και επίβλεψη της υλοποίησης αυτών 

από τους τοπικούς Φορείς.  

 

Σε κάθε περίπτωση (ανεξάρτητα της πρότασης για τη σύσταση ειδικού Φορέα), οι ενέργειες που 

προτείνονται από το Master Plan (μελέτες, έργα, δράσεις), βάσει των Αντιπλημμυρικών Θεμάτων 

που προέκυψαν, θα πρέπει να ενταχθούν στον προγραμματισμό των Φορέων και να 

υλοποιηθούν από τον εκάστοτε αρμόδιο Φορέα, σύμφωνα με την ισχύουσα κατανομή 

αρμοδιοτήτων στον τομέα της αντιπλημμυρικής προστασίας. Σημειώνεται, ότι κατά την 

αξιολόγηση του συνόλου των προτάσεων του Master Plan (Παράρτημα «4.2.Γ» Τεύχους 

Παραρτημάτων), μεταξύ των κριτηρίων που εισήχθησαν, είναι και το επίπεδο διαχείρισης έκαστου 

Αντιπλημμυρικού Θέματος (Διεθνές, Εθνικό, Περιφερειακό, ΟΤΑ Α’ βαθμού).  

 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 3.7.2.

Όσον αφορά τα ρέματα στην περιοχή ενδιαφέροντος, πλημμυρικά φαινόμενα εμφανίζονται σε 

θέσεις που οι κοίτες των ρεμάτων παρουσιάζουν πυκνή βλάστηση και φερτά υλικά, ιδίως σε 

τμήματα που οι κοίτες των ρεμάτων είναι μη διευθετημένες. Επιπλέον, κατά τόπους σε θέσεις 

ρεμάτων, εντοπίζονται συγκεντρώσεις απορριμμάτων στα πρανή και στον πυθμένα της κοίτης. 

Επίσης, σε αρκετές περιπτώσεις, παρατηρείται δόμηση στις ζώνες διέλευσης των ρεμάτων, 

εγείροντας προβλήματα στην ανεμπόδιστη ροή των υδάτων και το ενδιαίτημα του ρέματος και 
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προφανείς κινδύνους για εκτεταμένες ζημίες - απώλειες περιουσιών, ακόμα και ζωών σε 

έκτακτες περιπτώσεις.  

 

Στο οδικό δίκτυο, εντοπίζεται κατά τόπους αδυναμία απομάκρυνσης των ομβρίων υδάτων από 

το οδόστρωμα, καθώς και τεχνικά έργα οδικών διαβάσεων σε ρέματα που χρήζουν επισκευών-

συντήρησης ή και αντικατάστασης, για να επιτευχθεί η απαιτούμενη παροχετευτικότητα αυτών 

και η οδική ασφάλεια στις θέσεις αυτές. Ειδικότερα για τις θέσεις ιρλανδικών διαβάσεων, 

εφόσον δεν υλοποιηθούν έργα αντικατάστασης τους με νέους οχετούς-γέφυρες, συστήνεται 

τουλάχιστον η εφαρμογή κατάλληλης σήμανσης προειδοποίησης και λήψη μέτρων ενημέρωσης 

του κοινού ώστε να αποφεύγεται η διέλευση σε περίπτωση πλημμυρικών φαινομένων. 

 

Όσον αφορά τα υφιστάμενα δίκτυα αποχέτευσης, παρατηρούνται σημαντικές ελλείψεις έργων 

και ανεπάρκεια σε αρκετές περιπτώσεις των υφιστάμενων δικτύων για την έγκαιρη αντιμετώπιση 

της αστικής πλημμύρας, καθώς και η ανάγκη συχνότερης συντήρησης-καθαρισμών. Σε πολλές 

περιπτώσεις απαιτείται η διενέργεια ελέγχων επάρκειας του δικτύου των κλειστών αγωγών 

ομβρίων υδάτων, για να εντοπιστούν οι αδυναμίες αυτού και οι ανάγκες επεμβάσεων.  

 

Εκτός από την απαίτηση συμπληρωματικών έργων στις υφιστάμενες υποδομές ή και 

αντικατάστασης των υφιστάμενων, είναι επιτακτική η ανάγκη αφενός για τον τακτικό καθαρισμό 

των ρεμάτων και αντιπλημμυρικών υποδομών (λαμβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσματα των 

αυτοψιών που πραγματοποιήθηκαν) και αφετέρου για την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού 

Προγράμματος Επιθεώρησης και Συντήρησης των Έργων και Ρεμάτων από τους αρμόδιους 

Φορείς στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.  

 

Επιπλέον, διερευνήθηκε η αλλαγή των χρήσεων γης στην περιοχή ενδιαφέροντος, ώστε να 

αποκτηθεί εικόνα των αντίστοιχων μεταβολών στις συνθήκες κάλυψης του εδάφους. Ο 

σημαντικότερος παράγοντας που μετέβαλλε τα τελευταία είκοσι (20) έτη τις συνθήκες απορροής 

σε βάθος χρόνου στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης είναι το φαινόμενο της 

αστικοποίησης. Το γεγονός αυτό, αφενός επιδρά και ασκεί πιέσεις στους υδάτινους αποδέκτες 

στο αστικό περιβάλλον και αφετέρου επιβαρύνει τα υφιστάμενα δίκτυα αποχέτευσης των 

ομβρίων υδάτων, με συγκέντρωση μεγαλύτερου όγκου απορροής, σε μικρότερο χρονικό 

διάστημα (λόγω της μείωσης της διαπερατότητας των επιφανειών). Απαιτούνται στην κατεύθυνση 

αυτή κατάλληλες δράσεις και θεσμικά μέτρα, για την ευαισθητοποίηση του κοινού και την 

εφαρμογή μέτρων προς αποφυγή της στεγανοποίησης των εδαφών αντίστοιχα. Ως βάση στην 
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κατεύθυνση αυτή, δύναται να χρησιμοποιηθεί ο Οδηγός προστασίας των εδαφών από τη 

στεγανοποίηση, που συντάχθηκε το 2012, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αειφορική διαχείριση 

εδάφους στην Υδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή θεματική στρατηγική 

για το έδαφος» (LIFΕ 07 ENV/GR/000278 – Soil Sustainability (So.S.) και ο οποίος επισυνάπτεται στο 

Παράρτημα της παρούσας ενότητας (Παράρτημα «3.8Α»). 

 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ 3.7.3.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

3.7.3.1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 

Λαμβάνοντας υπόψη χρόνια προβλήματα πλημμυρών, έχουν ήδη προγραμματιστεί έργα 

αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιοχή, των οποίων όμως σε αρκετές περιπτώσεις η 

υλοποίηση παρουσιάζει σημαντικές καθυστερήσεις. Βάσει της ωριμότητας αυτών, σε συνδυασμό 

με νέες προτάσεις μελετών καθώς και προτάσεις για μη δομικά μέτρα-δράσεις αντιπλημμυρικής 

προστασίας, στο υπό επικαιροποίηση Master Plan προτείνεται ένα σύνολο δράσεων, μελετών 

και έργων προς υλοποίηση.  

 

Οι μελέτες που έχουν εκπονηθεί, αφορούν έργα δικτύων, διευθετήσεις ρεμάτων, έργα ορεινής 

υδρονομίας-αντιδιαβωτικής προστασίας και τεχνικά έργα στο οδικό δίκτυο. Η δυνατότητα 

εφαρμογής των έργων αυτών διερευνήθηκε βάσει των υφιστάμενων συνθηκών όσον αφορά τις 

ισχύουσες παραμέτρους σχεδιασμού, καθώς και τις υφιστάμενες συνθήκες που ισχύουν πλέον 

στις περιοχές μελέτης. Η πλειοψηφία των μελετηθέντων έργων δύναται να εφαρμοστεί, ενώ για 

ορισμένες παλαιότερες μελέτες, συνίσταται η επικαιροποίηση τους.  

 

Όσον αφορά τον προγραμματισμό και υλοποίηση μελετών – έργων αντιπλημμυρικής προστασίας 

από τους αρμόδιους φορείς, επισημαίνεται (σύμφωνα και με σχετική παρατήρηση της Δ/νσης Υδάτων 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης) ότι: 

α) στα πλαίσια της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης νέων αντιπλημμυρικών έργων θα 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, όπου απαιτείται, και οι προβλέψεις του ΣΔΛΑΠ (Κεφ. 8, 

Περιβαλλοντικοί Στόχοι – Εξαιρέσεις) αναφορικά με τις νέες τροποποιήσεις σε υδατικά συστήματα 

(Άρθρο 4.7 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τα Ύδατα). 

β) κατά την επικαιροποίηση παλιών μελετών και την εκπόνηση νέων για αντιπλημμυρικά έργα θα 

πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η επίδραση της κλιματικής αλλαγής.  

3.7.3.2. ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

Για τον εντοπισμό των προβλημάτων από πλημμυρικά φαινόμενα, αλλά και γενικότερα των 

ζητημάτων αντιπλημμυρικής προστασίας, λήφθηκαν υπόψη: 
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 Το σύνολο της αλληλογραφίας και οι επίσημες καταγραφές και απόψεις των ενδιαφερόμενων 

Φορέων όσον αφορά την περιοχή μελέτης, συμπεριλαμβανομένων παρατηρήσεων στα 

πλαίσια της διαδιακασίας διαβούλευσης επί των παραδοτέων των Φάσεων Α’ και Β’. 

 Η καταγραφή των πλημμυρικών συμβάντων, που έγινε στα πλαίσια εκπόνησης του Σταδίου 

Καταγραφής και Οργάνωσης της Υπάρχουσας Πληροφορίας (Στάδιο Ι). 

 Το αρχείο των διαθέσιμων μελετών αντιπλημμυρικής προστασίας που δημιουργήθηκε επίσης 

στα πλαίσια του ανωτέρω Σταδίου Ι.  

 Οι καταγραφές και τα συμπεράσματα από τις επαφές (πλήθος συσκέψεων και επικοινωνιών) με 

τοπικούς Φορείς. 

 Η αξιολόγηση διαθέσιμων υδρομετεωρολογικών στοιχείων στην περιοχή ενδιαφέροντος.   

 Τα συμπεράσματα από την Αξιολόγηση Κινδύνου των Ευάλωτων σε Πλημμύρα Σημείων. 

 Τα συμπεράσματα από το σύνολο των αυτοψιών που πραγματοποιήθηκαν.  

 

Από το σύνολο των ανωτέρω στοιχείων, προέκυψε η συγκεντρωτική καταγραφή εκατόν είκοσι 

τριών (123) αντιπλημμυρικών θεμάτων προς αντιμετώπιση για τα οποία κρίνεται απαραίτητη η 

λήψη μέτρων με εφαρμογή δράσεων και υλοποίηση μελετών και έργων. Στην καταγραφή αυτή, 

έχουν συμπεριληφθεί και μελέτες-έργα για τα οποία υφίσταται ήδη σχετικός προγραμματισμός 

από τους Φορείς, με αντίστοιχο σχολιασμό για την ωριμότητα τους. Για έκαστο αντιπλημμυρικό 

θέμα προέκυψε η αντίστοιχη απαιτούμενη ενέργεια που αφορά είτε κατασκευαστικά (εκπόνηση 

νέας μελέτης ή είτε υλοποίηση μελετηθέντος εργου) είτε μη-κατασκευαστικά μέτρα-δράσεις. Οι εν 

λόγω προτάσεις παρατίθενται στο σύνολο τους στην Ενότητα της Πρότασης Αντιμετώπισης και 

Διαχείρισης Πλημμυρικού Κινδύνου. 
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4. ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Η παρούσα ενότητα έχει ως στόχο την εξαγωγή των προτάσεων για την ολοκληρωμένη 

διαχείριση και αντιμετώπιση του πλημμυρικού κινδύνου.  

  

 Σε πρώτη φάση, ορίστηκαν οι βασικές αρχές και τα κριτήρια σχεδιασμού των 

προγραμματιζόμενων έργων, τα οποία αναφέρθηκαν στην προηγούμενη ενότητα. Οι αρχές 

και τα κριτήρια, σε συνδυασμό με τις συνολικές δράσεις και τα μέτρα που έχουν προταθεί 

από τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ), αποτελούν τον κορμό του γενικού 

σχεδιασμού – προγραμματισμού των Αντιπλημμυρικών Έργων της ευρύτερης περιοχής της 

Θεσσαλονίκης. 

 

 Ιεραρχήθηκαν οι προτεινόμενες δράσεις, μελέτες και έργα του παρόντος Master Plan, με 

χρήση κατάλληλων κριτηρίων με τη βοήθεια ενός συστήματος υποστήριξης λήψης 

αποφάσεων, το οποίο δημιουργήθηκε με σκοπό την αντιμετώπιση και ορθή διαχείριση των 

πλημμυρικών θεμάτων, που εντοπίζονται στην περιοχή μελέτης, όπως αυτά καταγράφηκαν 

και αξιολογήθηκαν σε προηγούμενες ενότητες του παρόντος. Στο ανωτέρω πρόγραμμα, 

εισήχθησαν προς αξιολόγηση τα αντιπλημμυρικά θέματα τα οποία εντοπίστηκαν στην 

περιοχή ενδιαφέροντος και τα αναλυτικά αποτελέσματα από την αξιολόγησή τους 

παρατίθενται σε σχετικό παράρτημα (Καρτέλες Αξιολόγησης προτεινόμενων Μελετών, Έργων, 

Δράσεων στο Παράρτημα «4.2.Γ» του Τεύχους των Παραρτημάτων). 

 

 Επίσης, γίνεται αναφορά στη διαδικασία της διαβούλευσης, η οποία έχει ως στόχο την 

καταγραφή των απόψεων – παρατηρήσεων των εμπλεκόμενων φορέων και του κοινωνικού 

συνόλου, ώστε η ολοκλήρωση του παρόντος Master Plan, να συνάδει με τις ορθές πρακτικές 

ενός Στρατηγικού Σχεδίου. 

 

 Παρουσιάζεται η γενική ιδέα (concept) του αντιπλημμυρικού Master Plan, όπου αναφέρονται 

οι βασικοί άξονες των προτάσεων του Master Plan και προτείνεται επιπλέον η σύσταση ενός 

ενιαίου Φορέα Διαχείρισης του συνόλου των αντιπλημμυρικών θεμάτων της περιοχής 

μελέτης. Επισημαίνεται επίσης, η ανάγκη συνεχούς επιτήρησης – επιθεώρησης των 

αντιπλημμυρικών έργων, με σκοπό τον έλεγχο της ορθής υδραυλικής τους λειτουργίας και 

κατ’ επέκταση, την αποφυγή έντονων πλημμυρικών συμβάντων στην περιοχή μελέτης.  
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4.1. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Τα αντιπλημμυρικά έργα έχουν κύριο σκοπό τη μείωση των ζημιών που προκαλούνται από την 

εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και όχι την απόλυτη προστασία από αυτά, καθώς στη 

δεύτερη περίπτωση, θα απαιτούνταν έργα πολύ μεγάλου κόστους, που πιθανώς να 

συνοδεύονταν και από σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.   

 

Ο αειφορικός σχεδιασμός των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας οφείλει να περιλαμβάνει το 

σύνολο τόσο των υφιστάμενων, όσο και των προτεινόμενων δράσεων και μέτρων που 

προβλέπεται να υλοποιηθούν σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο χρονικό 

ορίζοντα, με σκοπό τη συμπερίληψη της συνεργατικότητας των ωφελειών του συνόλου των 

έργων.  

 

Τα αντιπλημμυρικά έργα αποτελούν μια πολυσύνθετη διαδικασία, όσον αφορά το πλαίσιο 

σχεδιασμού και κατασκευής τους, ενώ η πολυπλοκότητα ασφαλούς εκτίμησης του πλημμυρικού 

κινδύνου απαιτεί την κατανόηση της δομής και των χαρακτηριστικών των επιμέρους συνιστωσών 

του και την υιοθέτηση ενός συγκεκριμένου πλαισίου σχεδιασμού των αντιπλημμυρικών έργων. 

 

Οι βασικές αρχές και τα κριτήρια, για το σχεδιασμό των προτεινόμενων έργων, που σε 

συνδυασμό με τις συνολικές δράσεις και τα μέτρα που έχουν προταθεί από τα Σχέδια 

Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) αποτελούν τον κορμό του γενικού σχεδιασμού – 

προγραμματισμού των Αντιπλημμυρικών Έργων της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης, 

δίδονται κάτωθι: 

1. Σχεδιασμός των νέων έργων υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής λόγω της εμφανιζόμενης 

τάσης αύξησης της ραγδαιότητας των βροχοπτώσεων και της συχνότητας εμφάνισης 

ξαφνικών πλημμυρών (flash floods).  

2. Μείωση της τρωτότητας των ευάλωτων περιοχών σε πλημμύρα, με παράλληλη εξάλειψη ή 

μείωση του καταγεγραμμένου πλημμυρικού κινδύνου. 

3. Μείωση της τρωτότητας εδαφών σε φαινόμενα διάβρωσης και στεγανοποίησης αυτών. 

4. Σχεδιασμός των νέων αντιπλημμυρικών έργων, με παράλληλο σεβασμό στο περιβάλλον. 

5. Διασφάλιση της  οικονομικής βιωσιμότητας των προτεινόμενων έργων. 

6. Εναρμόνιση των νέων έργων στα χαρακτηριστικά των επιμέρους κοινωνιών των περιοχών 

κατασκευής τους και ένταξη των έργων στο εκάστοτε περιβάλλον (οικιστικό, αγροτικό, κ.α.), με 

αμφίδρομη σχέση εφαρμογής – ελέγχου των λοιπών Σχεδίων που υφίστανται στην περιοχή. 
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7. Στόχος το τρίπτυχο ασφάλεια – ποιότητα – λειτουργικότητα των προτεινόμενων έργων να 

αποτελέσει το κλειδί ανοίγματος της αντιπλημμυρικής θωράκισης της περιοχής μελέτης.  

8. Μείωση της διακινδύνευσης από πλημμυρικά φαινόμενα. 

9. Προστασία των ανθρωπίνων ζωών, των περιοχών εθνικής σημασίας και των περιοχών με 

έντονο κοινωνικό πρόβλημα, που θα πρέπει η πολιτεία να ενσκήψει επ΄ αυτών.  

10. Διαχρονικός σχεδιασμός των έργων που θα βασίζεται σε ιεράρχηση των προτεινόμενων 

νέων έργων, με βάση την κωδικοποίηση και ιεράρχηση των δράσεων και μελετών 

κατασκευής αυτών με κριτήρια (τεχνικά, οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά). 

 

Κατά το σχεδιασμό των αντιπλημμυρικών έργων, πρέπει επίσης να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα 

στα κάτωθι: 

 Στο βαθμό αλλαγής του καθεστώτος ροής των υδατορεμάτων, τόσο κατά το στάδιο 

κατασκευής όσο και κατά το στάδιο λειτουργίας των αντιπλημμυρικών έργων. 

 Στις περιοχές διασταύρωσης των οδικών αξόνων με υδατορέματα, με σκοπό τη διασφάλιση 

της απρόσκοπτης και ασφαλούς διέλευσης των οχημάτων και την αποφυγή διαταραχής των 

παραγωγικών δραστηριοτήτων. 

 Τα εκτιμώμενα ποσοστά πλήρωσης των φυσικών και τεχνητών αγωγών δεν πρέπει να 

λαμβάνονται ως απόλυτα μέτρα, ιδιαίτερα στην περίπτωση μεγάλων αγωγών, αλλά πρέπει 

να πραγματοποιείται και συνεκτίμηση των επιπτώσεων της πιθανής υπερπλήρωσής τους. 

 

Η αποτελεσματική ενσωμάτωση των λειτουργικών – τεχνικών – οικονομικών – περιβαλλοντικών 

– κοινωνικών χαρακτηριστικών των αντιπλημμυρικών έργων στο στάδιο του σχεδιασμού τους, 

προϋποθέτει την πλήρη κατανόηση των φυσικών διεργασιών και της υδραυλικής λειτουργίας 

των έργων, καθώς επίσης και των δυσμενών επιπτώσεων σε περίπτωση πιθανής αστοχίας των 

έργων. Ο ρόλος των αντιπλημμυρικών έργων, ως έργων υποδομής που είναι κρίσιμα για την 

προστασία του κοινωνικού συνόλου και των δραστηριοτήτων του, οφείλει να 

επαναπροσδιορισθεί μέσω της υιοθέτησης ενός καθορισμένου πλαισίου αρχών και κριτηρίων 

σχεδιασμού, όπως αυτό που παρουσιάζεται ανωτέρω, το οποίο θα διασφαλίζει τη 

λειτουργικότητα των έργων, υπό το πρίσμα των συνεχώς μεταβαλλόμενων συνθηκών εξαιτίας 

της αλλαγής του κλίματος. Παράλληλα, τα αντιπλημμυρικά έργα συνδέονται με την παραδοχή 

πως δεν είναι δυνατή η προστασία ενός χώρου μέσω της κατασκευής έργων, χωρίς την πρόκληση 

επιπτώσεων σε αυτόν, και για το λόγο αυτό θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλα τα 

απαραίτητα μέτρα για το μετριασμό των προκαλούμενων επιπτώσεων.  
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4.2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ - ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ  

 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 4.2.1.

Βασικό στόχο του παρόντος Master Plan, αποτελεί η αντιμετώπιση του συνόλου των 

αντιπλημμυρικών θεμάτων που εντοπίστηκαν για τις περιοχές του Ν. Θεσσαλονίκης. Ο 

αντιπλημμυρικός σχεδιασμός αποτελεί μία περίπλοκη διαδικασία, για την επίτευξη της οποίας 

πρέπει να ληφθεί υπόψη συνδυασμός πολλαπλών αρχών και κριτηρίων. Η πολυπλοκότητα των 

αρχών και κριτηρίων και ο ορθός συνδυασμός τους, οδηγούν στην ανάγκη δημιουργίας ενός 

συστήματος υποστήριξης λήψης αποφάσεων για την ορθότερη διαχείριση αυτών.  

 

Τα συστήματα υποστήριξης λήψης αποφάσεων (Decision Support Systems, DSS) αποτελούν μια 

κατηγορία πληροφοριακών συστημάτων βασισμένη στα υπολογιστικά συστήματα τα οποία 

συμπεριλαμβάνουν και τα συστήματα γνώσεων (knowledge-based systems) που υποστηρίζουν τις 

δραστηριότητες λήψης αποφάσεων. 

 

Τα DSS εξυπηρετούν στη διαχείριση (Management) του φορέα παρακολούθησης του Master Plan, 

ώστε να λαμβάνονται ορθές και επίκαιρες αποφάσεις, οι οποίες είναι ραγδαία μεταβαλλόμενες 

και δύσκολες να προβλεφθούν εκ των προτέρων. Έχουν το πλεονέκτημα της ταυτόχρονης 

εξέτασης πολλαπλών θεμάτων με χρήση διαφορετικών κριτηρίων, τα οποία μπορεί να έχουν 

σημαντικές κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

 

Συνεπώς, ένα σωστά δομημένο DSS είναι ικανό να συμβάλει στη λήψη ακριβέστερων 

αποφάσεων σε πολυδιάστατα θέματα, όπως αυτά του αντιπλημμυρικού σχεδιασμού, τα οποία 

αναπτύσσονται σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Παράλληλα, η δημιουργία ενός 

τέτοιου συστήματος μπορεί να οδηγήσει στην εξοικονόμηση κόστους, χρόνου και πόρων. 

 

Στο πλαίσιο του παρόντος αντιπλημμυρικού Master Plan, αναπτύχθηκε ένα δυναμικό σύστημα 

λήψης αποφάσεων, το οποίο ονομάστηκε MPThess-DSS-v3, και αποτέλεσε χρήσιμο εργαλείο για 

τον μελετητή, καθώς μέσω αυτού αναγνωρίστηκαν, αξιολογήθηκαν και τελικά ιεραρχήθηκαν τα 

αντιπλημμυρικά θέματα. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων που ακολουθήθηκε περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα (4) διακριτά στάδια: 

1. Την αναγνώριση του προβλήματος, απειλής ή ευκαιρίας (πλημμυρικά φαινόμενα), 

2. Τον προσδιορισμό των εναλλακτικών λύσεων (αντιπλημμυρικά θέματα), 
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3. Την αξιολόγηση των αντιπλημμυρικών θεμάτων με τη χρήση κατάλληλων κριτηρίων, και 

τελικά, 

4. Την ιεράρχηση των αντιπλημμυρικών θεμάτων. 

 

 

 Διάγραμμα ροής φιλοσοφίας συστήματος υποστήριξης λήψης αποφάσεων Σχήμα 4.1.:
 

Η γενική φιλοσοφία και δομή του προγράμματος δίνεται στο ανωτέρω σχήμα (Σχήμα 4.1). 

Αναλυτικότερα, ο χρήστης ανοίγοντας την εφαρμογή κατευθύνεται στην φόρμα η οποία 

αποτελεί τον χώρο υποδοχής δίνοντας του τη δυνατότητα να πλοηγηθεί σε τρία (4) διαφορετικά 

τμήματα του προγράμματος: 

1. τη φόρμα προσθήκης αντιπλημμυρικού θέματος, 

2. τη φόρμα επεξεργασίας, 

3. το μενού για την ταξινόμηση και ευρετήριο των αντιπλημμυρικών θεμάτων και 

4. το μενού για την επεξεργασία των συντελεστών.  

 

Το αποτέλεσμα της ως άνω διαδικασίας ήταν η δημιουργία των Καρτελών Αξιολόγησης 

Αντιπλημμυρικών Θεμάτων, στις οποίες εμφαίνεται η πλήρωση ή μη των ορισθέντων κριτηρίων 

αξιολόγησης (τα οποία παρατίθενται αναλυτικά στη συνέχεια) για έκαστο από αυτά και η σχετική 

βαθμολόγηση ως ενδεικτική ιεράρχηση των προτεινόμενων επεμβάσεων. 
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 Απόσπασμα από Καρτέλα Αξιολόγησης Αντιπλημμυρικού Θέματος  Σχήμα 4.2.:
 

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ  4.2.2.

Για την αξιολόγηση των αντιπλημμυρικών θεμάτων χρησιμοποιήθηκαν δώδεκα (12) κριτήρια τα 

οποία σταθμίστηκαν ισοβαρώς (Fi), ενώ για κάθε μία από τις υποκατηγορίες αυτών αποδόθηκαν 

βάρη (fi), τα οποία είναι άμεσα εξαρτημένα από το βαθμό σημαντικότητας της εκάστοτε 

κατηγορίας. 

 

Οι κύριες αρχές στις οποίες στηρίζεται η ιεράρχηση των αντιπλημμυρικών έργων είναι η μείωση 

του βαθμού πλημμυρικού κινδύνου και η διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας, της 

εφικτότητας κατασκευής και της αποτελεσματικότητας των αντιπλημμυρικών έργων. 
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Προκειμένου να καθοριστούν τα κριτήρια ιεράρχησης των προτεινόμενων επεμβάσεων 

λήφθηκαν υπόψη τα κάτωθι: 

1. υποδείξεις των τοπικών οργάνων που εμπλέκονται στην αντιπλημμυρική προστασία,  

2. επί τόπου επισκέψεις στις θέσεις ενδιαφέροντος που είχαν ως στόχο την απόκτηση 

ολοκληρωμένης εικόνας της περιοχής επικαιροποίησης του Master Plan, 

3. το Εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής 

Μακεδονίας, 

4. η συνολική αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης όσον αφορά την περιοχή 

επικαιροποίησης του Master Plan, και 

5. οι προτεινόμενες αρχές και τα κριτήρια σχεδιασμού που έθεσε το παρόν Master Plan. 

 

Συνοπτικά, για τη διερεύνηση των προτεραιοτήτων υλοποίησης των διαφόρων αντιπλημμυρικών 

θεμάτων, καθορίστηκαν δώδεκα (12) κριτήρια προτεραιοποίησης τα οποία περιλαμβάνουν: 

Α. Τον Εντοπισμό του πλημμυρικού θέματος, όπως αυτό καταγράφηκε από τα Σχέδια 

Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, τους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς (Περιφέρεια, Δήμους, 

Πολιτική Προστασία κ.α.), τα σχετικά έγγραφα-καταγγελίες, ή το παρόν Master Plan. 

 

Β.  Το Ιστορικό του αντιπλημμυρικού θέματος, όσον αφορά το μέγεθος των επιπτώσεων που 

προκλήθηκαν από την εμφάνιση ενός πλημμυρικού φαινομένου (ζημιές σε νοικοκυριά, 

βιομηχανίες, δημόσια κτίρια, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις κ.λπ.). 

 

Γ.  Τις Πληττόμενες Περιοχές, όπως αυτές εντοπίζονται ως άμεση συνέπεια από την εμφάνιση 

ενός πλημμυρικού θέματος. Στο κριτήριο αυτό περιλαμβάνονται περιοχές εθνικής σημασίας, 

αστικές, γεωργικές, τουριστικές, παράκτιες, βιομηχανικές και εμπορικές, καθώς επίσης και 

σημαντικές υποδομές όπως νοσοκομεία, σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες, εκπαιδευτικά 

ιδρύματα κ.α. Οι επιπτώσεις μιας πλημμύρας στη κοινωνία και το περιβάλλον 

πολλαπλασιάζονται όταν εμφανίζονται σε περιοχές με μεγάλο πληθυσμό και αντίστοιχα 

έντονη οικονομική δραστηριότητα. Για το λόγο αυτό οι ανωτέρω περιοχές βαθμολογούνται 

με κατάλληλα βάρη. 

 

Δ.  Τη Μελετητική Ωριμότητα, ως προς την αντιμετώπιση του εντοπισμένου θέματος. 

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας του πλημμυρικού θέματος από την άποψη της εξέλιξης των 

απαιτούμενων προπαρασκευαστικών ενεργειών (μελέτες, αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, τεύχη 

δημοπράτησης κ.α.) για την έναρξη υλοποίησής του. Η εκτίμηση της συνολικής μελετητικής 
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ωριμότητας του θέματος προκύπτει από τον μέσο όρο ή τον σταθμισμένο μέσο όρο των 

επιμέρους τιμών. Σε περίπτωση που το αντιπλημμυρικό θέμα δεν εμπίπτει στη κατηγορία 

αυτή, το κριτήριο παρακάμπτεται μέσω της επιλογής «δεν απαιτείται».  

 

Ε.  Την Κατασκευαστική Ωριμότητα, ως προς την αντιμετώπιση του εντοπισμένου 

προβλήματος. Εξετάζεται ο βαθμός κατασκευαστικής ωριμότητας του θέματος, όσον αφορά 

τις απαιτούμενες ενέργειες (μελέτες, ΑΕΠΟ, εγκρίσεις, κ.α.) για την έναρξη κατασκευής του. Ο 

μέσος όρος ή ο σταθμισμένος μέσος όρος των επιμέρους κριτηρίων δίνει την εκτίμηση της 

συνολικής κατασκευαστικής ωριμότητας του εκάστοτε πλημμυρικού θέματος. Ομοίως με το 

Δ, το κριτήριο αυτό μπορεί να παρακαμφθεί μέσω της επιλογής «δεν απαιτείται». 

 

ΣΤ. Την Πλημμυρική Επικινδυνότητα. Σύμφωνα με τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, 

η κατηγοριοποίηση των μέγιστων δυνητικών επιπτώσεων από πλημμύρα 

πραγματοποιήθηκε στις ακόλουθες πέντε (5) κλάσεις (Πίνακας 4.1): 

 

Πίνακας 4.1. Κατηγορίες αποτίμησης επιπτώσεων από πλημμύρα για περίοδο επαναφοράς 
Τ=100 έτη 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΙΘΑΝΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ 

πολύ χαμηλός <50 

χαμηλός 50-125 

μέτριος 125-200 

υψηλός 200-400 

πολύ υψηλός >400 

 
Οι κατηγορίες αυτές προέκυψαν από την αξιολόγηση διαφόρων κατηγοριών επιπτώσεων 

όπως οι επιπτώσεις στον πληθυσμό, οι οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, καθώς 

επίσης και οι επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονομιά με χρήση κατάλληλων δεικτών 

εξαρτώμενων από τη σημαντικότητά τους. 

 

Ζ.  Το Επίπεδο Διαχείρισης, στο οποίο λαμβάνονται υπόψη τα κάτωθι: 

 το θεσμικό πλαίσιο και η κατανομή των αρμοδιοτήτων αντιπλημμυρικής προστασίας 

βάσει αυτού,  

 οι αποφάσεις της Διοίκησης όσον αφορά τον προγραμματισμό επεμβάσεων και έργων 

αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιοχή ενδιαφέροντος, 
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 οι αποφάσεις της ΔΑΕΕ-Δ19 (ΥΠΥΜΕ) ως προς τον χαρακτηρισμό έργων ως Εθνικού 

επιπέδου, Ειδικού και Σημαντικού, και οι αντίστοιχες εγκρίσεις δέσμευσης 

προϋπολογισμού για σύναψη δημόσιων συμβάσεων όσον αφορά στην περιοχή 

ενδιαφέροντος, 

 ειδικότερα επιπλέον κριτήρια κατά περίπτωση (προϋπολογισμός, έκταση προβλήματος, 

υψηλής σημασίας για κοινωνικούς, οικονομικούς, περιβαλλοντικούς λόγους κ.α.). 

 

Η.   Τον Χαρακτηρισμό  Περιοχής, ως προς τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής για 

την ενιαία αντιμετώπιση και τη χάραξη στρατηγικών που βασίζονται σε κοινούς 

παρανομαστές που χαρακτηρίζουν την κάθε περιοχή όπως, τα όρια ορεινής/πεδινής 

κοίτης, τις αστικές και δασικές περιοχές, καθώς και το παραλιακό μέτωπο. 

 

Θ.   Τον Δείκτη Διαβρωτικής Ισχύος (Stream Power Index, SPI), ο οποίος αποτελεί ένα μέτρο της 

διαβρωτικής ισχύος του ρέοντος νερού. Προσεγγίζει τις θέσεις στις οποίες είναι 

πιθανότερο να αποτεθούν φερτές ύλες στο ανάγλυφο, ενώ υπολογίζεται για μία θέση 

στο ανάγλυφο μιας περιοχής, με βάση την κλίση και την συμβάλλουσα περιοχή (ανάντη 

περιοχή), χρησιμοποιώντας την ακόλουθη εξίσωση: 

           o  

όπου  

α: η ανάντη συμβάλλουσα περιοχή που αποστραγγίζεται στο συγκεκριμένο σημείο 

(υπολογίζεται από τα αρχεία διεύθυνσης και συσσώρευσης ροής που προέκυψαν από το DTM), 

ανά μονάδα μήκους ισοϋψούς (m
2
/m) 

β: η τιμή της κλίσης του αναγλύφου σε μοίρες, στο εν λόγω σημείο (slope), που προέκυψε 

από το DTM.  

 

O δείκτης ροής ενέργειας, ως μέτρο της διαβρωτικής δύναμης του ρέοντος ύδατος, 

αποτελεί το μέσο για την πρόβλεψη της εναπόθεσης υλικού, σε ζώνες μειωμένης 

ταχύτητας ροής, καθώς και της διάβρωσης ενός δικτύου, σε περιοχές όπου παρατηρείται 

επιτάχυνση της ροής ή σε ζώνες σύγκλισης. 
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 Χάρτης διαβρωτικής ισχύος περιοχής μελέτης αντιπλημμυρικού Master Plan Σχήμα 4.3.:

Θεσσαλονίκης 
 

Για την κατανομή του δείκτη διαβρωτικής ισχύος στην περιοχή μελέτης ορίστηκαν τρεις 

κατηγορίες τιμών (χαμηλή, μέση και υψηλή), ενώ η διαβάθμιση που δόθηκε σε κάθε κατηγορία 

αφορά τη σημαντικότητά της. Συνεπώς μεγαλύτερες τιμές SPI αντιστοιχούν σε μεγαλύτερη 

πιθανότητα εμφάνισης διάβρωσης στην περιοχή, αυξάνοντας τον πλημμυρικό κίνδυνο, ιδίως 

στα κατάντη (κυρίως πεδινά) εδάφη όπου αυξάνεται η εναπόθεση υλικών 

 

Ι.  Τον Τοπογραφικό (μορφολογικό) Δείκτη Υγρασίας (Topographic Wetness Index, TWI). Η 

μορφολογία του εδάφους αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες ελέγχου της 

χωρικής διακύμανσης των υδρολογικών συνθηκών (Burt and Butcher, 1985; Seibert et al., 1997; 

Rodhe and Seibert, 1999; Zinko et al., 2005; R. Sorensen, U. Zinko, and J. Seibert, 2005), ενώ 

προτάθηκε στο πλαίσιο του υδρολογικού μοντέλου, TOPMODEL (Beven et al., 1995).  

 

Ο δείκτης αυτός συναντάται στην βιβλιογραφία και ως δείκτης υγρασίας (Wetness Index, WI) ή 

τοπογραφικός δείκτης (Topographic Index, TI). Αποτελεί μία απλή μαθηματική 

παραμετροποίηση της εν δυνάμει υγρασίας του εδάφους, ενώ ο υπολογισμός του βασίζεται 

σε επικλινή εδάφη και συνεπώς εξαρτάται από το Ψηφιακό Μοντέλου Εδάφους (DTM). 

Αναπτύχθηκε από τους Beven & Kirkby το 1079 και ορίζεται από τη σχέση: 
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  o  

όπου 

 α: η ανάντη συμβάλλουσα περιοχή που αποστραγγίζεται στο συγκεκριμένο σημείο και 

υπολογίζεται από τα αρχεία διεύθυνσης και συσσώρευσης ροής ως επακόλουθα 

του DTM, ανά μονάδα μήκους ισοϋψούς (m2
/m) 

 β: η τιμή της κλίσης του αναγλύφου σε μοίρες, στο εν λόγω σημείο (slope), που     

προέκυψε από το DTM 

 

Ο τοπογραφικός δείκτης υγρασίας χρησιμοποιείται για να περιγράψει την επίδραση του 

αναγλύφου στην κατανομή της υγρασίας του εδάφους σε μία περιοχή (Papatheodorou et al., 

2018). Βασίζεται στην ιδέα της κίνησης του νερού στα πρανή και της συγκέντρωσης του νερού 

στη βάση αυτών. Όσο μεγαλύτερη η έκταση της τοπικής υδρολογικής λεκάνης και όσο 

μικρότερη η γωνία κλίσης, τόσο υψηλότερη η τιμή του δείκτη και συνεπώς μπορεί να 

αναμένεται υγρό έδαφος (Beven and Kirkby, 1979; Quinn et al., 1991). Τα αντερείσματα 

χαρακτηρίζονται από χαμηλές τιμές, ενώ τα χαμηλότερα σημεία των πρανών, ιδιαίτερα οι 

κοίλες περιοχές και οι βάσεις των κοιλάδων, έχουν υψηλές τιμές (Rodhe and Seibert, 1999; 

Παράσχου, 2005). 

 

 

 Χάρτης τοπογραφικού δείκτη υγρασίας περιοχής μελέτης αντιπλημμυρικού Σχήμα 4.4.:
Master Plan Θεσσαλονίκης 
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Για την κατανομή του τοπογραφικού δείκτη υγρασίας στην περιοχή μελέτης ορίστηκαν τρεις 

κατηγορίες τιμών (χαμηλή, μέση και υψηλή), ενώ η διαβάθμιση που δόθηκε σε κάθε κατηγορία 

αφορά την επικινδυνότητά της. Συνεπώς, αυξημένη τιμή του τοπογραφικού δείκτη δείχνει 

περιοχή περισσότερο επικίνδυνη, ενώ μειωμένη τιμή δείχνει μειωμένη επικινδυνότητα της 

περιοχής για την εκδήλωση πλημμύρας. 

 

IA.  Την Κλίση Εδάφους <2%, καθώς σύμφωνα με την Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων 

Πλημμύρας της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, στις περιοχές αυτές είναι πιθανό να σημειωθεί 

πλημμύρα, καθώς μορφολογικά οδηγούν σε συγκέντρωση υδάτων.  

 

 

 Χάρτης εδαφικών κλίσεων περιοχής μελέτης αντιπλημμυρικού Master Plan Σχήμα 4.5.:
Θεσσαλονίκης 

 

ΙΒ. Τις Αλλαγές Χρήσεων Γης όπως αυτές εντοπίστηκαν από τη σύγκριση CLC Corine 2000 

και 2018. Το κριτήριο αυτό κρίθηκε σημαντικό καθώς οι μεταβολές αυτές είναι ικανές να 

επιφέρουν σημαντική αλλαγή στην απορροή της υδρολογικής λεκάνης αυξάνοντας τον 

συντελεστή απορροής.  
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 Χάρτης αλλαγών χρήσεων γης 2000-2018 περιοχής μελέτης αντιπλημμυρικού Σχήμα 4.6.:
Master Plan Θεσσαλονίκης 

 

Μέσω του δυναμικού συστήματος λήψης αποφάσεων που δημιουργήθηκε, δίνεται η δυνατότητα 

στο χρήστη να αποφασίσει για την επιλογή των κριτηρίων που δύναται να χρησιμοποιήσει, για τη 

στάθμιση αυτών με κατάλληλα βάρη και τέλος την κατηγοριοποίηση των αντιπλημμυρικών 

θεμάτων σύμφωνα με κριτήρια της επιλογής του.  

 

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης για τα εν ενεργεία αντιπλημμυρικά 

θέματα παρατίθενται στο αντίστοιχο Παράρτημα του Master Plan, με τη σχετική βαθμολόγησή 

τους, ως ενδεικτική ιεράρχηση των προτεινόμενων επεμβάσεων. Σημειώνεται ότι τα εν λόγω 

αντιπλημμυρικά θέματα προτείνονται συνολικά ως αναγκαίες επεμβάσεις για την 

αντιμετώπιση των καταγεγραμμένων προβλημάτων, ενώ η βαθμολόγηση που προέκυψε 

σαφώς δεν είναι δεσμευτική ως προς την τελική επιλογή μεταξύ των προτεινόμενων έργων, 

μελετών και δράσεων (ή και επιπλέον απαιτούμενων που ενδέχεται να προκύψουν) που θα 

υλοποιηθούν. 
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4.3. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ MASTER PLAN 
Κατόπιν της αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε και της ανάδειξης των Αντιπλημμυρικών 

Θεμάτων, προέκυψαν οι αντίστοιχες προτάσεις επεμβάσεων που αφορούσαν Μελέτες, Έργα και 

Δράσεις για την εν λόγω περιοχή. Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πρόσφατα δεδομένα και κατόπιν 

επαφών με αρμόδιους Φορείς (λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές παρατηρήσεις αυτών από τις 

διαδικασίες διαβούλευσης επί των παραδοτέων), οι προτεινόμενες επεμβάσεις τελικώς, ανέρχονται 

σε εκατόν είκοσι τρείς (123) εγγραφές, οι οποίες λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των ανωτέρω 

στοιχείων, επιμερίζονται στις κατηγορίες: 

Α. Δράσεις,  

Β. Έργα – Μελέτες προς ολοκλήρωση και  

Γ. Νέες Μελέτες – Έρευνες. 

 

Οι εν λόγω προτάσεις παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες, συμπεριλαμβανομένων των 

αντίστοιχων ενεργειών που κρίνεται ότι απαιτούνται για την προώθηση της υλοποίησης τους. Η 

χωροθέτηση των προτεινόμενων επεμβάσεων εντός της περιοχής μελέτης του Master Plan, 

παρουσιάζεται σε σχετικό παραδοτέο Χάρτη (Φάκελος Χαρτών Master Plan: Xάρτης 13 – Χάρτης 

Προτάσεων Περιοχής Μaster Plan Θεσσαλονίκης). 

 

Όσον αφορά την κατηγορία ‘’Β. Έργα – Μελέτες προς ολοκλήρωση‘’, επισημαίνεται ότι 

επικαιροποιήθηκαν στον πίνακα, όπου ήταν απαραίτητο, οι απαιτούμενες ενέργειες προς 

υλοποίηση, σε σχέση με προηγούμενη υποβληθείσα έκδοση του Master Plan (παραδοτέο Φάσης Β’ 

πριν από τη σχετική διαδικασία διαβούλευσης). Στο πλαίσιο αυτό, σημειώνεται ότι όσον αφορά την 

πρόταση με ID 101 (α/α Β.33) από τον πίνακα Μελετών-Έργων προς ολοκλήρωση, αυτή 

καθίσταται υλοποιημένη, με σχετική απόφαση επικύρωσης καθορισμού οριογραμμών ρέματος, 

η οποία εκδόθηκε προσφάτως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 96/Δ/10.03.2022).  

 

Επιπλέον, από το σύνολο των προτεινόμενων επεμβάσεων, κρίθηκε για ορισμένες εξ αυτών (40 

στο σύνολο) ότι υπάρχει  Άμεση Προτεραιότητα Υλοποίησης και συνεπώς αυτές παρουσιάζονται 

διακριτά σε σχέση με τις υπόλοιπες προτάσεις, οι οποίες σαφώς αποτελούν και αυτές, 

απαιτούμενες επεμβάσεις στον τομέα της αντιπλημμυρικής προστασίας. Η επιλογή αυτή έγινε με 

κριτήρια: 

- αφενός το γεγονός ότι ορισμένες προτάσεις αφορούν βασικούς άξονες-περιοχές σημαίνουσας 

αξίας για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης αλλά και σε εθνικό επίπεδο (πχ έργα επί των 
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κύριων αποδεκτών Αξιού, Γαλλικού, Δενδροποτάμου, Περιφερειακής Τάφρου και Ανθεμούντα ή σε 

περιοχές-κόμβους εθνικής σημασίας όπως το αεροδρόμιο ή ο λιμένας της Θεσσαλονίκης) και  

- αφετέρου την εκτιμώμενη ανάγκη προώθησης συγκεκριμένων επεμβάσεων βάσει των 

εγνωσμένων ιδιαίτερων τοπικών συνθηκών και προβλημάτων, όπως έργα σε θέσεις με 

κίνδυνο ή ιστορικό απώλειας ανθρώπινων ζωών, λόγω φαινομένων κατολισθήσεων σε 

δομημένες περιοχές, καταγεγραμμένων έντονων πλημμυρικών φαινομένων κ.α. 
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                       ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ MASTER PLAN ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ :   ΔΡΑΣΕΙΣ   /  ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ   /   ΝΕΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΕΥΝΕΣ  

 

 

α/α 

ID  
(πρότασης 

Master 
Plan) 

ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α. ΔΡΑΣΕΙΣ (ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ) 

Α.1 48 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 

ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Σύσταση Eνιαίου Φορέα Διαχείρισης Αντιπλημμυρικής 
Προστασίας 

 ή 
Eιδικής Επιτροπής από στελέχη της Kεντρικής Διοίκησης και 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και έγκριτους επιστήμονες (γνώστες των 
αντικειμένων των έργων και της περιοχής ενδιαφέροντος), 

για την παρακολούθηση της εφαρμογής του Master Plan και τον 
προγραμματισμό των απαιτούμενων ενεργειών, σύμφωνα με 

αυτό, αλλά και τις τρέχουσες συνθήκες. 

 

Α.2 49 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Τακτική συντήρηση – καθαρισμοί ρεμάτων από Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας (ή άλλους Φορείς με προγραμματική 

Σύμβαση): 
Προτείνεται η εκτέλεση ετήσιας εργολαβίας καθαρισμών ρεμάτων 

στην περιοχή ενδιαφέροντος. 

 

Α.3 51 ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Εξειδικευμένη μελέτη για την προμήθεια – εγκατάσταση 
μετεωρολογικών σταθμών και σταθμών μετρήσεων παροχών, από 

την οποία θα προκύψει και ο αντίστοιχος Φάκελος Δημόσιας 
Σύμβασης για την εγκατάσταση των σταθμών. 

 

Α.4 52 ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 

Α.5 53 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ   

ΣΤΙΣ ΙΡΛΑΝΔΙΚΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ 
Πραγματοποίηση ημερίδων ενημέρωσης, ενημέρωση μέσω 

διαδικτύου και ΜΜΕ. 
 

Α.6 69 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
Τακτική συντήρηση – καθαρισμοί δικτύων ομβρίων υδάτων από 

ΟΤΑ - τοπικούς Φορείς (με ιδία μέσα ή τακτική ανάθεση 
εργολαβιών συντήρησης). 

 

Α.7 78 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 

ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ 

Πραγματοποίηση ημερίδων ενημέρωσης, ενημέρωση μέσω 
διαδικτύου και ΜΜΕ, όσον αφορά τη στεγανοποίηση εδαφών  και 

αναγκαία μέτρα προστασίας έναντι του φαινομένου αυτού και 
βελτίωσης των συνθηκών στην απορροή των ομβρίων υδάτων 
στον αστικό ιστό (βέλτιστες πρακτικές με χρήση κατάλληλων 

υλικών κάλυψης επιφανειών). 

Στην κατεύθυνση αυτή, δύναται να 
χρησιμοποιηθεί ο Οδηγός προστασίας των 

εδαφών από τη στεγανοποίηση, που 
συντάχθηκε το 2012, στο πλαίσιο του 

Προγράμματος «Αειφορική διαχείριση 
εδάφους στην Υδρολογική λεκάνη του 

Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή θεματική 
στρατηγική για το έδαφος» (LIFΕ 07 

ENV/GR/000278 – Soil Sustainability (So.S.)) 

Α.8 79 
ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΟΜΗΣΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ 

Θεσμοθέτηση από την Πολιτεία αντίστοιχων κανονισμών στην 
κατεύθυνση αυτή, όπως υποχρεωτικός  περιορισμός  συντελεστών 

απορροής σε καθορισμένα επίπεδα κατά το σχεδιασμό 
περιβαλλόντων χώρων κτηρίων, κατά την έκδοση αδειών 

δόμησης. 
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α/α 

ID  
(πρότασης 

Master 
Plan) 

ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ  

(Προϋπολο- 
γισμός με ΦΠΑ) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Β. ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ) 

Β.1 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ 
Ολοκλήρωση διαδικασίας 

ανάθεσης έργου 
31.000.000 Έργο σε διαγωνιστική διαδικασία.  

Β.2 2 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ Ε. Π. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ 

ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ 
Ολοκλήρωση διαδικασίας 

ανάθεσης μελέτης 
-  

Β.3 3 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΒΟΛΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ Ολοκλήρωση-έγκριση μελέτης -  

Β.4 7 ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ - ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΕΥΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Ολοκλήρωση-έγκριση μελέτης -  

Β.5 8 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ Ε. Π. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ  

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ 
Ολοκλήρωση - έγκριση μελέτης -  

Β.6 10 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ - ΦΑΣΗ Β΄ 
Ολοκλήρωση διαδικασίας 

ανάθεσης έργου 
10.520.000 Έργο σε διαγωνιστική διαδικασία. 

Β.7 11 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ (ΚΑΤΑΝΤΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ) 
Διαδικασία απαλλοτριώσεων και ένταξη 

έργου σε  προγραμματισμό-χρηματοδότηση 
8.900.000 

Ολοκληρωμένη μελέτη - οριστικοποίηση 
προϋπολογισμού κατόπιν επικαιροποίησης 

τευχών δημοπράτησης 

Β.8 12 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ 
ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ 

Διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσης μελέτης -  

Β.9 16 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΗΣ 
Ένταξη έργου σε προγραμματισμό-

χρηματοδότηση 
1.100.000 

Ολοκληρωμένη μελέτη – απαιτείται 
επικαιροποίηση (οριστικοποίηση 
προϋπολογισμού κατόπιν αυτής) 

Β.10 17 ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 
Επίλυση εκκρεμοτήτων-λήψη εγκρίσεων από 
ΟΚΩ και ένταξη έργου σε προγραμματισμό-

χρηματοδότηση 
7.150.000 Ολοκληρωμένη μελέτη 

Β.11 19 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ Ολοκλήρωση διαδικασίας ανάθεσης μελέτης - 
 

Β.12 20 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΞΙΟΥ Διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσης μελέτης - 
 

Β.13 21 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ - ΓΑΛΛΙΚΟΥ - ΑΞΙΟΥ - ΛΟΥΔΙΑ Διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσης μελέτης - 
 

Β.14 97 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΙΚΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ολοκλήρωση-έγκριση μελέτης -  

Β.15 100 
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΘ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ  

ΣΕ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
Ολοκλήρωση-έγκριση μελετών - 

 

Β.16 111 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ - ΦΑΣΗ Α΄ :   

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ  -  
‘’ΕΞΥΠΝΩΝ’’ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ 

Σύνταξη Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης και 
Διαγωνισμός για την Προμήθεια και 

Εγκατάσταση αυτοματισμών και ‘’έξυπνων’’ 
συστημάτων παρακολούθησης και τηλε-
ελέγχου (με χρήση εφαρμογών GIS) στο 

υφιστάμενο δίκτυο ομβρίων υδάτων του 
νοτίου τμήματος του Δήμου Καλαμαριάς 

- 
Για την προτεινόμενη πιλοτική εφαρμογή, 

συστήνεται η αξιοποίηση του συστήματος και 
δεδομένων GIS της ΕΥΑΘ Α.Ε. 
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α/α 

ID  
(πρότασης 

Master 
Plan) 

ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Γ. ΝΕΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΕΥΝΕΣ (ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ) 

Γ.1 31 
ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ                                              

ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Εκκίνηση διαδικασιών για την εκπόνηση Μελετών - Ερευνών  
(Ένταξη σε προγραμματισμό-χρηματοδότηση,  
Σύνταξη Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης (ΦΔΣ)  

και Διαδικασίες Ανάθεσης) 
 

 

Γ.2 32 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΔΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 
 

Γ.3 44 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ 
 

Γ.4 45 
ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ - ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ 

ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ 

 

Γ.5 50 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

Γ.6 70 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

Γ.7 71 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ''ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ'' 
 

Γ.8 75 
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ 

ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΤΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 

Γ.9 80 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΟΥ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 
 

Γ.10 82 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 
 

Γ.11 88 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΖΑΚΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 
 

Γ.12 103 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

Γ.13 112 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΕΡΕΥΝΑ:  

ΤΕΧΝΗΤΗ ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΥΔΡΟΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ                                                     
ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ –                

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΊ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ 

 

Γ.14 113 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΕΡΕΥΝΑ:  

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ «FIRST FLUSH» ΤΩΝ ΠΑΝΤΟΡΡΟΪΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Γ.15 114 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΙΝΔΟΥ 
 

Γ.16 115 
ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΕΙΝΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: 

ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ MASTER PLAN ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ :    ΔΡΑΣΕΙΣ  /  ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ  /  ΝΕΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΕΥΝΕΣ 

 

 

 

 

 

 

 

ΡΑΣΕΙΣ  Να/α 

ID  
(πρότασης 

Master 
Plan) 

ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α. ΔΡΑΣΕΙΣ 

Α.9 54 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΡΟΩΝ  

(ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ-ΕΡΓΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΕΡΤΩΝ) ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ 

 ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ   

Καθορισμός θέσεων  εφαρμογής των εν λόγω επεμβάσεων 

και ποσοτικών αναγκών όσον αφορά τη διαχείριση των 

ομβρίων υδάτων -  ένταξη έργων σε προγραμματισμό, από 

τους αρμόδιους φορείς ανά περιοχή ευθύνης. 

 

Α.10 55 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ  

(ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ – ΕΡΓΑ ΑΝΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ) 

 

Α.11 56 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ  

ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

Α.12 58 
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ  

ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑNΤΑΙ ΠΛΕΟΝ 

Προτείνεται η τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου για τα 

ρέματα και την επιτρεπόμενη δόμηση (τροπολογία άρθρων 

του Ν.4258/2014 και Ν4067/2012), όσον αφορά ρέματα των 

οποίων η λειτουργικότητα έχει καταργηθεί 

Για τη διευκόλυνση της δόμησης στις 

περιπτώσεις αυτές, έχει προταθεί από το Δήμο 

Θεσσαλονίκης, συγκεκριμένη τροπολογία (στις 

παρ.3α, αρθ.5 του Ν.4258/2014 και παρ.2β, 

αρθ.32 του Ν.4067/2012 όπως τροποποιήθηκε 

με το άρθ. 3-  παρ.2 του Ν.4314/2015) 

Α.13 116 
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ 

ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΜΕ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (Ν.3010/2002 Ή Π.Δ.880/1979) 

Προτείνεται η τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου για τα 

ρέματα και την επιτρεπόμενη δόμηση (τροπολογία του 

Ν.4258/2014), ώστε φάκελοι που συντάχθηκαν και 

εγκρίθηκαν πριν τον  Ν.4258/2014 και για τους οποίους δεν 

έγινε δημοσίευση σε ΦΕΚ, να λογίζονται ως φάκελοι 

προσωρινής οριοθέτησης ρέματος. 
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ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ 

(Προϋπολο- 
γισμός με ΦΠΑ) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Β. ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

Β.17 4 ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  Ενέργειες για τη δημοπράτηση του έργου 12.889.440 Ολοκληρωμένη μελέτη 

Β.18 107 ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Ενέργειες για τη δημοπράτηση του έργου 3.850.000 
Ολοκληρωμένη μελέτη -  έργο ενταγμένο στο 

πρόγραμμα ‘’Αντώνης Τρίτσης’’ 

Β.19 5 

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ - ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΔΙΑΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΤΑΝΤΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΙΔ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΟΥ Δ.Δ. ΙΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΕΧΕΔΩΡΟΥ 

Ολοκλήρωση - έγκριση μελέτης -  

Β.20 6 ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΣΤΗ Δ.Ε ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Ενέργειες για τη δημοπράτηση του έργου 1.650.000 
Ολοκληρωμένη μελέτη - έργο ενταγμένο  στο 

πρόγραμμα ‘’Αντώνης Τρίτσης’’ 

Β.21 108 ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΔΟΞΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Ένταξη έργου σε  προγραμματισμό-

χρηματοδότηση 
1.785.600 Ολοκληρωμένη μελέτη 

Β.22 109 ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΟΡΤΑΝΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Ένταξη έργου σε  προγραμματισμό-

χρηματοδότηση 
1.458.860 Ολοκληρωμένη μελέτη 

Β.23 110 ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε ΠΥΛΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ 
Διευθέτηση ιδιοκτησιακών ζητημάτων και 
ενέργειες για τη  δημοπράτηση του έργου 

2.400.000 
Ολοκληρωμένη μελέτη - έργο ενταγμένο  στο 

πρόγραμμα ‘’Αντώνης Τρίτσης’’ - Ζητήματα ως 
προς το ιδιοκτησιακό 

Β.24 9 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΟΙΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΧΙΑΛΟΥ Ολοκλήρωση μελέτης 2.450.000 
Υπό μελέτη από την Υποδ/νση Τεχνικών Έργων 

Μ.Ε. Θεσσαλονίκης 

Β.25 13 ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΘΕΡΜΗΣ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΘΕΡΜΗΣ ΕΩΣ ΓΗΠΕΔΟ ΤΡΙΑΔΙΟΥ Ενέργειες για τη δημοπράτηση του έργου 10.234.376 
Ολοκληρωμένη μελέτη - έργο ενταγμένο στο 

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-
2020 

Β.26 14 ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ Δ.Δ. Ν.ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 
Ένταξη έργου σε προγραμματισμό-

χρηματοδότηση,  διαδικασία απαλλοτριώσεων 
4.374.000 Ολοκληρωμένη μελέτη  

Β.27 15 ΓΕΦΥΡΑ ΕΠΙ ΤΗΣ 8ης ΟΔΟΥ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ 
Επικαιροποίηση μελετών και ένταξη έργου σε  

προγραμματισμό-χρηματοδότηση 
4.550.000 

Οριστικοποίηση προϋπολογισμού κατόπιν 
επικαιροποίησης 

Β.28 18 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΑΦΡΟΥ ΒΑΡΔΑΡΟΒΑΣΗ Ολοκλήρωση διαδικασίας ανάθεσης μελέτης -  

Β.29 22 
ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠ.Ο.27 ΜΗΤΡ/ΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΝΕΑ 

ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ) 
Ολοκλήρωση διαδικασίας ανάθεσης μελέτης -  

Β.30 59 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ  

ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ  ΣΤΗ Δ.Κ. ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΕΧΕΔΩΡΟΥ 
Ένταξη έργου σε προγραμματισμό-

χρηματοδότηση 
2.780.000 Ολοκληρωμένη μελέτη 

Β.31 83 ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ 
Ένταξη έργου σε προγραμματισμό-

χρηματοδότηση 
448.880 Ολοκληρωμένη μελέτη 

Β.32 89 
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ – ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ‘’1167’’ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ   

ΚΑΙ ΘΕΡΜΗΣ 
Εκπόνηση πρόσθετων μελετών  -  

Β.33 101 ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - -  

Β.34 102 
ΔΙΕΥΘΕΥΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ «ΡΕΜΑ ΜΥΛΟΣ» ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΑ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ 

ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ:  ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ 
ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΒ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ 

Ενέργειες για τη δημοπράτηση του έργου 1.890.000 
Ολοκληρωμένη μελέτη – έργο ενταγμένο στο 

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-
2020 

Β.35 104 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΑΙΟΡΕΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ 

ΕΛΑΙΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΟΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 
Επικαιροποίηση μελετών και ένταξη έργου  σε 

προγραμματισμό-χρηματοδότηση 
1.680.000 

Οριστικοποίηση προϋπολογισμού κατόπιν 
επικαιροποίησης 

Β.36 105 ΕΡΓΑ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ‘’ΛΟΥΣΤΡΑ’’ ΣΤΟ Τ.Δ. ΧΟΡΤΙΑΤΗ Επικαιροποιήσεις -  πρόσθετο αντικείμενο  -  

Β.37 106 ΜΕΛΕΤΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 
Ένταξη έργου σε προγραμματισμό-

χρηματοδότηση 
712.000 Ολοκληρωμένη μελέτη 
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ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Γ. ΝΕΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ 

Γ.17 23 ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΟΕΒ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
Εκκίνηση διαδικασιών για την εκπόνηση Μελετών  

(Ένταξη μελετών σε προγραμματισμό-χρηματοδότηση,  
Σύνταξη Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης (ΦΔΣ)  

και Διαδικασίες Ανάθεσης) 
 

 

Γ.18 24 
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΙΝΔΟ 

 

Γ.19 25 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΤΩΝ 
 

Γ.20 26 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ 
 

Γ.21 27 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΒΟΛΗΣ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 
 

Γ.22 28 
ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΠΟΝΤΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ (ΔΗΜΟΙ ΔΕΛΤΑ 

ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ) 

 

Γ.23 29 
ΜΕΛΕΤΗ ΔIΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗN KOINOTHTA ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 

Γ.24 30 
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΣTΟΝ ΣΤΑΘΜΟ ΚΤΕΛ 

“ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” 

 

Γ.25 33 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΜΒΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

Γ.26 34 
ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Γ.27 35 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ - ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ 
 

Γ.28 36 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ''ΠΥΛΑΙΩΤΙΚΑ'' 
 

Γ.29 37 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε.ΠΥΛΑΙΑΣ 
 

Γ.30 38 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟY ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 

Έχει εκπονηθεί και υποβληθεί σχετικός Φάκελος 
Σύμβασης Μελέτης από το Δήμο Καλαμαριάς, 

με αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα ‘’Αντώνης 
Τρίτσης’’ 

Γ.31 39 
ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ - ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ 

 

Γ.32 40 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ - ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ “ΠΡΑΣΙΝΑ ΦΑΝΑΡΙΑ” 
 

Γ.33 41 ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΗΣ 
 

Γ.34 42 
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΩΘΕΝ                                  

ΠΕΡΙΟΧΗΣ “ΠΡΑΣΙΝΑ ΦΑΝΑΡΙΑ” 

 



ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ MASTER PLAN ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ MASTER PLAN 

 

 

[CRC800B] ΥΕΤΟΣ Α.Ε. Σ ε λ ί δ α  | 4-22  

 

 

 

α/α 
ID  

(πρότασης 
Master Plan) 

ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Γ. ΝΕΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ (συνέχεια) 

Γ.35 43 
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗ 

“ΣΦΑΓΕΙΑ”) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εκκίνηση διαδικασιών για την εκπόνηση Μελετών  
(Ένταξη μελετών σε προγραμματισμό-χρηματοδότηση,  

Σύνταξη Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης (ΦΔΣ)  
και Διαδικασίες Ανάθεσης) 

 

 

Γ.36 46 
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 

ΕΠΑΝΟΜΗΣ 

 

Γ.37 47 
ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΒΟΛΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ “ΠΟΤΑΜΟΥ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 

 

Γ.38 57 ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΟΙΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ 
 

Γ.39 60 
ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠO ΘΕΣΕΙΣ ΟΔΙΚΩΝ-

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ''ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ'' ΣΤΗ Δ.Κ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 

 

Γ.40 61 
ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΟΜΙΚΩΝ 

ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Γ.41 62 ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
 

Γ.42 63 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 
 

Γ.43 64 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 
 

Γ.44 65 
ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ 

 

Γ.45 66 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
 

Γ.46 67 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 
 

Γ.47 68 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 
 

Γ.48 72 
ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ - ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΥΒΕΡΝΕΙΟΥ ΚΑΤΑΝΤΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΤΑΦΡΟΥ 

 

Γ.49 73 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ''ΑΛΛΑΤΙΝΗ'' 
 

Γ.50 74 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Η ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ 

ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (“ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΖΩΝΕΣ”) ΜΕ 
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΤΑ ΟΜΒΡΙΑ ΥΔΑΤΑ 

 

Γ.51 76 ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ 
 

Γ.52 77 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Η ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ 

(ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ) ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΜΕ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΤΑ 
ΟΜΒΡΙΑ ΥΔΑΤΑ 
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α/α 

ID  
(πρότασης 

Master 
Plan) 

ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Γ. ΝΕΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ (συνέχεια) 

Γ.53 81 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ “ΤΣΑΪΡΙΑ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εκκίνηση διαδικασιών για την εκπόνηση Μελετών  
(Ένταξη μελετών σε προγραμματισμό-χρηματοδότηση,  

Σύνταξη Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης (ΦΔΣ)  
και Διαδικασίες Ανάθεσης) 

 

 

Γ.54 84 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΔΟΥ ΣΤ. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ ΣΤΗ Δ.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ 
 

Γ.55 85 ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ 
 

Γ.56 86 ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΄΄ΠΟΥΡΝΑΡΙ΄΄ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ    
 

Γ.57 87 
ΔΙΚΤΥΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡYΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ (ΠΑΝΟΡΑΜΑ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, Ν.751) 

 

Γ.58 90 
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ – ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ‘’ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ’’ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ 

 

Γ.59 91 ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ – ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΧΟΡΤΙΑΤΗ 
 

Γ.60 92 ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ – ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ‘’ΧΑΝΤΑΞ’’ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΦΙΛΥΡΟΥ 
 

Γ.61 93 
ΔΙΚΤΥΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΚΙΣΜΩΝ ΧΟΡΤΙΑΤΗ, ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΥΡΟΥ   

ΣΤΗ Δ.Ε. ΧΟΡΤΙΑΤΗ 

 

Γ.62 94 
ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ‘’ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΙΚΑ’’ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – 

ΧΟΡΤΙΑΤΗ    

 

Γ.63 95 
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ – ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠ.ΟΔΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ 

(ΕΠ.Ο.27) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ 

 

Γ.64 96 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ     

 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 

Έχει εκπονηθεί και υποβληθεί σχετικός Φάκελος 

Σύμβασης Μελέτης από τη ΔΥΕΑ Θέρμης, με 

αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα ‘’Αντώνης 

Τρίτσης’’ 

Γ.65 98 ΔΙΚΤΥΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ 

 

Γ.66 99 ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ - ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ Δ.Ε.ΠΕΥΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ 
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Master 
Plan) 

ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Γ. ΝΕΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ (συνέχεια) 

Γ.67 117 ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ – ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ 

 
 
 

Εκκίνηση διαδικασιών για την εκπόνηση Μελετών 
(Ένταξη μελετών σε προγραμματισμό-χρηματοδότηση, 

Σύνταξη Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης (ΦΔΣ) 
και Διαδικασίες Ανάθεσης) 

 

 

Γ.68 118 ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ 
 

Γ.69 119 ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΞΟΧΗΣ 
 

Γ.70 120 ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ – ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 2 ΣΤΗ Δ.Ε.ΧΟΡΤΙΑΤΗ 
 

Γ.71 121 
ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ‘’ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟ’’ ΤΗΣ 

Δ.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ 

 

Γ.72 122 
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ – ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ Δ.Ε.ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΘΕΡΜΗΣ 

 

Γ.73 123 ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ – ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΤΡΙΑΔΙΟΥ ΚΑΤΑΝΤΗ ΤΗΣ Ε.Ο.16 (ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ) 
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4.4. ΓΕΝΙΚΗ ΙΔΕΑ (CONCEPT) ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ MASTER PLAN 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 ΓΕΝΙΚΑ 4.4.1.

Λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο όσων περιγράφηκαν και αναλύθηκαν στα προηγούμενα 

κεφάλαια του παρόντος αντιπλημμυρικού Master Plan, προέκυψαν τα αντιπλημμυρικά θέματα 

για την περιοχή ενδιαφέροντος. Προκειμένου να επιτευχθεί η διαχείριση και η αντιμετώπιση του 

πλημμυρικού κινδύνου εντός της περιοχής ενδιαφέροντος, δύναται να πραγματοποιηθεί πλήθος 

επεμβάσεων με έργα, μελέτες και δράσεις τα οποία προτείνονται στο παρόν τεύχος. Οι 

προτεινόμενες επεμβάσεις, επιμερίζονται στις κατηγορίες: 

Α. Δράσεις,  

Β. Έργα - Μελέτες προς ολοκλήρωση και  

Γ. Νέες Μελέτες – Έρευνες. 

 

Οι προτάσεις διαχείρισης του πλημμυρικού κινδύνου του παρόντος Master Plan, συντάχθηκαν 

βάσει πλήθους πληροφοριών, καθώς και της κεντρικής γενικής ιδέας (concept) του Master Plan, η 

οποία εμφαίνεται σχηματικά στο σχήμα 4.7 και αναλύεται στη συνέχεια.  

 

Στην περιοχή ενδιαφέροντος, εντοπίζονται τρεις (3) τελικοί αποδέκτες, ο κόλπος Θεσσαλονίκης, ο 

Έσω Θερμαϊκός κόλπος και ο Έξω Θερμαϊκός κόλπος. Επιπρόσθετα, εντοπίζονται πέντε (5) κύριοι 

αποδέκτες, ήτοι ο ποταμός Αξιός, ο ποταμός Γαλλικός, ο ποταμός Δενδροπόταμος, η 

Περιφερειακή Τάφρος Θεσσαλονίκης και ο ποταμός Ανθεμούντας, οι οποίοι απορρέουν στους 

τελικούς αποδέκτες. Ακόμη, εντοπίζεται πλήθος βασικών αποδεκτών οι οποίοι απορρέουν είτε 

στους κύριους αποδέκτες, είτε στους τελικούς. Εντός της περιοχής επέμβασης του παρόντος 

Master Plan, εντοπίζονται περιοχές ιδιαίτερου Περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, όπως το δέλτα 

του ποταμού Αξιού, καθώς και περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζει η περιοχή του ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης, η οποία χρήζει αναβάθμισης 

σε συνδυασμό με περιοχές της δυτικής Θεσσαλονίκης. Τέλος, δεν θα μπορούσαν να 

παραληφθούν από τον προγραμματισμό των έργων, οι περιοχές του λιμένα Θεσσαλονίκης, του 

αεροδρομίου Θεσσαλονίκης, καθώς και ειδικών εγκαταστάσεων όπως τα Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ. 

 

Στις προτάσεις διαχείρισης και αντιμετώπισης του πλημμυρικού κινδύνου περιλαμβάνονται 

περιοχές, η σκοπιμότητα μελέτης των οποίων ορίζεται ως διακρατικής ή εθνικής σημασίας. 

Ειδικότερα, προτείνονται: 

 Έργα στον ποταμό Αξιό, τα οποία ορίζονται ως έργα διακρατικής-εθνικής σημασίας. 
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 Έργα στον ποταμό Γαλλικό, τα οποία ορίζονται ως έργα εθνικής σημασίας. 

 Έργα που αφορούν στην περιοχή του λιμένα Θεσσαλονίκης συμπεριλαμβανομένου και του 

ποταμού Δενδροποτάμου, τα οποία ορίζονται ως έργα εθνικής σημασίας. 

 Έργα που αφορούν στην Περιφερειακή Τάφρο Θεσσαλονίκης καθώς και σε ρέματα ανάντη 

και κατάντη αυτής, τα οποία ορίζονται ως έργα εθνικής σημασίας. 

 Έργα που αφορούν στην περιοχή του αεροδρομίου Θεσσαλονίκης συμπεριλαμβανομένου 

και του ποταμού Ανθεμούντα, τα οποία ορίζονται ως έργα εθνικής σημασίας. 

 Έργα που αφορούν στην παραλιακή ζώνη των οικισμών Περαίας, Νέων Επιβατών και Αγίας 

Τριάδας, Νέας Μηχανιώνας καθώς και στην παραλιακή ζώνη Επανομής, τα οποία ορίζονται 

ως έργα εθνικής σημασίας. 

 Έργα τα οποία αφορούν στην περιοχή του ιστορικού Κέντρου της πόλης της Θεσσαλονίκης, 

της Άνω Πόλης και της Δυτικής Θεσσαλονίκης. 

 

Τόσο για τα προτεινόμενα έργα, μελέτες και δράσεις του παρόντος Master Plan, όσο και για τα 

υφιστάμενα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας εντός της περιοχής ενδιαφέροντος, κρίνεται 

αναγκαία η τακτική επιθεώρηση και η συντήρηση για την απρόσκοπτη λειτουργία αυτών, καθώς 

και η ορθή και ολοκληρωμένη διαχείριση τους από τους αρμόδιους φορείς. Προτάσεις για την 

επίτευξη των ανωτέρω δίνονται στη συνέχεια. 
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 Γενική Ιδέα (Concept) Αντιπλημμυρικού Master Plan Θεσσαλονίκης Σχήμα 4.7.:



ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ MASTER PLAN ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ MASTER PLAN 
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 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 4.4.2.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ 

Η ανάγκη για επιθεώρηση, συντήρηση και απρόσκοπτη λειτουργία των αντιπλημμυρικών έργων, 

καθώς και των ρεμάτων κρίνεται επιτακτική, για το λόγο αυτό πρέπει να υπάρξει ένας ενιαίος 

τρόπος διαχείρισης και αντιμετώπισης των προβλημάτων από τους αρμόδιους φορείς, να 

υπάρξει παρακολούθηση της απόδοσης των φορέων και έλεγχος του κόστους συντήρησης και 

λειτουργίας, γι’ αυτό και δύναται να δημιουργηθεί ένα ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης που θα 

αποτελείται από οδηγίες, εξειδικευμένα πληροφοριακά συστήματα και διαδικασίες, που στο 

σύνολο του θα στοχεύουν στην απρόσκοπτη λειτουργία των αντιπλημμυρικών έργων, των 

δικτύων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, καθώς και των ρεμάτων. Θα πρέπει να υπάρξει 

μετάβαση από τον υφιστάμενο τρόπο διαχείρισης σε ένα σύστημα, δομημένο σύμφωνα με 

διεθνή πρότυπα. 

 

Με σκοπό τη συνολική και ολοκληρωμένη διαχείριση των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, 

των δικτύων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων και των ρεμάτων, κρίνεται αναγκαία η δρομολόγηση 

δράσεων περιοδικής επιθεώρησης και συντήρησης των ανωτέρω, οι οποίες δύναται να 

προσδιοριστούν θεματικά στις παρακάτω ενότητες: 

 Τον έλεγχο και τη συντήρηση του δικτύου ομβρίων υδάτων των οδών. 

 Τον έλεγχο και τη συντήρηση των αντιπλημμυρικών έργων. 

 Τον έλεγχο και τη συντήρηση των ρεμάτων. 

 Συντήρηση εξοπλισμού και των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν στις απαιτούμενες 

διαδικασίες. 

 

Το πρόγραμμα συντήρησης των τεχνικών έργων και των ρεμάτων, περιλαμβάνει τις εργασίες 

συντήρησης που εκτελούνται κατά τακτά χρονικά διαστήματα στο πλαίσιο της απρόσκοπτης 

λειτουργίας τους. Η συχνότητα των εργασιών του προγράμματος συντήρησης εξαρτάται από 

διάφορους παράγοντες περιβαλλοντικούς, ανθρωπογενείς κλπ., οι οποίοι θα προσδιοριστούν 

προκειμένου να συνταχθεί το πρόγραμμα επιθεώρησης και συντήρησης. Η συχνότητα των 

επιθεωρήσεων και των εργασιών συντήρησης θα ορίζεται έτσι ώστε να επιτευχθεί η 

μακροχρόνια διατήρηση των τεχνικών έργων και των ρεμάτων στη βέλτιστη δυνατή κατάσταση. 

Οι εργασίες συντήρησης δύναται να ενταχθούν στον βραχυπρόθεσμο προγραμματισμό και να 

περιλαμβάνουν και εργασίες αντικατάστασης ή ανανέωσης των στοιχείων των τεχνικών έργων 

και των ρεμάτων, που έχουν ως σκοπό παραμένουν τα αντιπλημμυρικά έργα λειτουργικά. Ο 
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προγραμματισμός επιθεώρησης και συντήρησης των ρεμάτων και δικτύων ομβρίων υδάτων, 

είναι πλέον σκόπιμο, να λαμβάνει υπόψη και τις προβλέψεις ακραίων καιρικών φαινομένων, 

προκειμένου να γίνονται οι κατάλληλες επεμβάσεις καθαρισμών-συντήρησης όπου απαιτείται, 

πριν και μετά από τα εν λόγω φαινόμενα 

 

Με τον προσδιορισμό των διαδικασιών – οδηγιών για την επιθεώρηση και συντήρηση του 

συνόλου των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, θα προκύψει ένα ενιαίο σύστημα διαχείρισης 

των αντιπλημμυρικών έργων, το οποίο απαιτείται. Το σύνολο των ανωτέρω διαδικασιών – 

οδηγιών, δύναται να ενσωματωθεί σε κατάλληλα διαμορφωμένα εγχειρίδια, όπως επίσης και να 

διαμορφωθούν πίνακες επιθεώρησης αντιπλημμυρικών έργων, έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι 

διαδικασίες και να αποφευχθούν τυχόν παραλείψεις.  

 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 4.4.3.

Η Διαχείριση των προτάσεων των έργων, των μελετών και των δράσεων του παρόντος Master 

Plan, καθώς και η λειτουργία, η συντήρηση και η επιθεώρηση του συνόλου των υφιστάμενων 

έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, που εντοπίζονται εντός της περιοχής ενδιαφέροντος, 

παρουσιάζουν μεγάλο βαθμό πολυπλοκότητας, λόγω του αριθμού των αρμοδίων και των 

ενδιαφερομένων, καθώς και λόγω της έκτασης στην οποία απαιτείται εποπτεία. Εντός της 

περιοχής ενδιαφέροντος, εμπλεκόμενοι για τη λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση των έργων 

είναι ένα σύνολο αρμόδιων φορέων διαχείρισης, καθώς όπως αναφέρθηκε πρόκειται για ένα 

σύνολο έργων διακρατικής, εθνικής, καθώς και τοπικής σημασίας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι 

κάτωθι φορείς: 

1. ΥΠΥΜΕ 

2. ΥΠΕΝ 

3. ΥΠΑΑΤ 

4. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

7. ΟΤΑ Α’ βαθμού 

 

Πρόταση για τη λύση του ανωτέρω προβλήματος, δύναται να αποτελέσει η σύσταση ενός 

ενιαίου Φορέα Διαχείρισης Αντιπλημμυρικής Προστασίας του συνόλου της περιοχής του 

παρόντος Αντιπλημμυρικού Master Plan. Ο Φορέας Διαχείρισης προτείνεται να συσταθεί μέσω 
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Ad Hoc Νομοθετικής Ρύθμισης και να στοχεύει στο συντονισμό του συνόλου των εμπλεκόμενων 

φορέων για ζητήματα που αφορούν στην περιοχή ευθύνης του.  

 

Ειδικότερα, σε διακριτά άρθρα της Ad Hoc Νομοθετικής Ρύθμισης θα πρέπει να ορίζονται: 

1. Η Σύσταση και η Επωνυμία του Φορέα Διαχείρισης. 

2. Η Έδρα, η περιοχή Εποπτείας, ο Χαρακτήρας και η Περιοχή Ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης. 

3. Ο Σκοπός της σύστασης του Φορέα Διαχείρισης. 

4. Οι αρμοδιότητες του Φορέα Διαχείρισης. 

5. Η σύσταση της Διοίκησης του Φορέα Διαχείρισης. 

6. Τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Διαχείρισης. 

7. Οι πόροι χρηματοδότησης του Φορέα Διαχείρισης. 

8. Ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιείται ο οικονομικός έλεγχος του Φορέα Διαχείρισης. 

9. Τα βιβλία και τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να τηρούνται από το Φορέα Διαχείρισης. 

10. Ο τρόπος Διάλυσης και Εκκαθάρισης του Φορέα Διαχείρισης. 
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5. ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   

Για τη σύνταξη του μητρώου έργων, μελετών και εγγράφων, αξιοποιήθηκαν τόσο τα στοιχεία και 

δεδομένα που απέστειλαν οι αρμόδιοι φορείς, όσο και αυτά που συλλέχθηκαν και 

δημιουργήθηκαν από τον Ανάδοχο, στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου. 

 

Το σύνολο των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν στα πλαίσια του παρόντος Έργου, 

οργανώθηκαν σε μια ενιαία γεωγραφική βάση δεδομένων (File Geodatabase).  Η βάση δεδομένων 

σχεδιάστηκε για να χειρίζεται εκτενή σειρά δεδομένων που συλλέχτηκαν και θα συλλέγονται 

μελλοντικά. Με αυτό τον τρόπο όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με τις αντίστοιχες χωρικές 

πληροφορίες μπορούν να αποθηκευτούν, να υποβληθούν σε επεξεργασία, ώστε να αναλυθεί η 

τρέχουσα κατάσταση και να αξιολογηθούν τα αντίστοιχα αποτελέσματα. 

 

Η ενιαία γεωγραφική βάση δεδομένων (File Geodatabase) που δημιουργήθηκε, περιέχει δομημένα  

σε γεωγραφικά (χωρικά) σύνολα (Feature Datasets), πλήθος στοιχείων και δεδομένων  (spatial and 

non- spatial documents) και  γεωγραφικών χαρακτηριστικών (feature classes)  που αναφέρονται  

γεωγραφικά στην περιοχή ενδιαφέροντος του Έργου. Αποτελείται από: 

(α) ψηφιακή βιβλιοθήκη μελετών και εγγράφων και  

(β) βάση γεωγραφικών και μη δεδομένων με τις θέσεις έργων και άλλων δεδομένων.  

Περιλαμβάνει επίσης Μητρώο Καταγραφής Τοπογραφικών Αποτυπώσεων που έχουν γίνει στα 

πλαίσια του ΣΔΚΠ και άλλων Μελετών , καθώς και Μητρώο Έργων και Μελετών. 

 

Τα στοιχεία που ενσωματώθηκαν,  πληθύσμωσαν τη γεωγραφική βάση δεδομένων και προήλθαν 

από: 

- το Master Plan Αντιπλημμυρικών Έργων περιοχών Ν. Θεσσαλονίκης, του 2003 

- την εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ όπως αυτή αποτυπώνεται στην υλοποίηση της για 

το ΥΔ EL10 - Σχέδια Διαχείρισης και Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας 

(ΣΔΛΑΠ, ΠΑΚΠ, ΣΔΚΠ)  

- στοιχεία που αναζητήθηκαν και χορηγήθηκαν από φορείς όπως, ΔΑΕΕ – Δ19 του ΥΠΥΜΕ 

ΕΥΑΘ ΑΕ, ΟΤΑ της περιοχής ενδιαφέροντος, Διεύθυνση Δασών, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις 

Ύδρευσης & Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης και η 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και 

- δεδομένα που συνέλεξε και δημιούργησε ο Ανάδοχος, στα πλαίσια του έργου. 
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 ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ   
Περιέχει καταγραφές που προέρχονται από τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) 

από την εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ, καθώς και από καταγραφές που προέκυψαν στα 

πλαίσια του παρόντος έργου. Το Μητρώο σχεδιάστηκε, ώστε να δύναται να καταχωρήσει και 

καταγραφές που θα προκύψουν στο μέλλον. 

 

Αναπτύχθηκε, ως ένα σύνολο δεδομένων (γεωγραφικών και μη) που εμπεριέχεται στην Ενιαία 

γεωγραφική βάση δεδομένων του έργου, με δυνατότητα να αποτελέσει και ξεχωριστή 

γεωγραφική βάση δεδομένων στο μέλλον. Βασίζεται σε ανοιχτά πρότυπα και εφαρμόστηκαν τα 

προβλεπόμενα από την οδηγία INSPIRE. Ως τύπος αρχείου βάσης δεδομένων, διατηρεί την 

ευελιξία να προσαρμόζεται σε κατάλληλες μορφές, ανάλογα με τη μελλοντική χρήση που θα 

επιλέξει ο φορέας να τη χρησιμοποιήσει (υπάρχει δυνατότητα χρήσης σε περιβάλλον λογισμικών GIS, 

είτε εμπορικών είτε ελεύθερων). 

 

 ΜΗΤΡΩΟ  ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ 
Τα στοιχεία και δεδομένα του Μητρώου Έργων και Μελετών, αφορούν: 

α. Τις συλλεχθείσες μελέτες από τους φορείς,  για την περιοχή ενδιαφέροντος Master Plan. 

β. Τα προγραμματιζόμενα – υπό κατασκευή έργα περιοχής ενδιαφέροντος Master Plan. Στον 

πίνακα αυτόν περιλαμβάνονται  προγραμματιζόμενα – υπό κατασκευή έργα. Για τα 

δεδομένα αυτά, έχουν δημιουργηθεί σχετικά αρχεία γεωγραφικών χαρακτηριστικών 

(feature classes) με σημειακή  χωρική αναφορά και περιγραφικό περιεχόμενο.   

γ. Χαρτογραφικά έγγραφα. Ως τέτοια, νοούνται όλα τα παραγόμενα αρχεία που αναφέρονται 

σε χάρτες, τα οποία δημιουργούνται στα πλαίσια υλοποίησης κάποιου έργου. Συνήθως 

έχουν μορφή αρχείου  σχεδιαστικού (.dwg) ή εικόνας (.jpg, ,tif) ή αρχείου τύπου εντύπου (pdf)  

ή φύλλου εργασίας (.xls) ή αρχείου κειμένου (.docx). 
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6. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ MASTER PLAN  ΜΕ ΣΔΚΠ ΥΔΑΤΙΚΟΥ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (EL10) 

Το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού 

Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (EL10) και η αντίστοιχη Στρατηγική Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ολοκληρώθηκαν και εγκρίθηκαν με την αριθμ. 

ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41389/332/29-6-2018 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (δημοσίευση: ΦΕΚ 

2638/Β΄/5-7-2018). Το ΣΔΚΠ ΥΔ Κεντρικής Μακεδονίας (EL10) περιλαμβάνει ένα Πρόγραμμα 26 

Μέτρων, μεταξύ των οποίων και το Μέτρο «Σύνταξη Στρατηγικών (Master Plan) Έργων 

Αντιπλημμυρικής Προστασίας» (κωδ. EL_10_35_15), στο οποίο εντάσσεται και το παρόν 

Επικαιροποιημένο Στρατηγικό Σχέδιο (Master Plan) αντιπλημμυρικών έργων περιοχών Ν. 

Θεσσαλονίκης. 

 

Στο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής 

Μακεδονίας, προτείνεται ένα σύνολο είκοσι έξι (26) κατασκευαστικών και μη-κατασκευαστικών 

μέτρων, με σκοπό τη διαχείριση και τη μείωση του πλημμυρικού κινδύνου. Τα εν λόγω μέτρα 

κατηγοριοποιήθηκαν σε τέσσερις (4) βασικούς άξονες δράσης: α) Πρόληψη, β) Προστασία,  γ) 

Ετοιμότητα και δ) Αποκατάσταση.  

 

Το Μέτρο της Σύνταξης Στρατηγικών Σχεδίων (Master Plan) έργων αντιπλημμυρικής προστασίας 

(κωδ. EL_10_35_15) κατατάσσεται στα Κατασκευαστικά Μέτρα και στον Άξονα Δράσης της 

Προστασίας. Στόχος του είναι να εντοπίσει και να ιεραρχήσει τα απαιτούμενα Έργα 

Αντιπλημμυρικής Προστασίας σε επίπεδο Υδατικού Διαμερίσματος και Λεκάνης Απορροής για 

τον μετριασμό των συνεπειών στις περιοχές που περιλαμβάνονται στους χάρτες πλημμυρικού 

κινδύνου με περίοδο επαναφοράς Τ=100 έτη. 

 

Στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του Φακέλου της Σύμβασης, καθορίζονται τα όρια της περιοχής 

ενδιαφέροντος, τα οποία είναι: 

 Το δυτικό ανάχωμα του ποταμού Αξιού έως τη συμβολή του με το όριο του Δ. 

Χαλκηδόνας στην περιοχή του οικισμού Ακροποτάμου. 

 Το όριο του Δ. Χαλκηδόνας έως τη συμβολή του με τον π. Γαλλικό βόρεια του οικισμού 

Φιλαδέλφειας. 
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 Ο υδροκρίτης των ρεμάτων που απορρέουν νότια προς την περιοχή του Θερμαϊκού 

κόλπου, από την ανωτέρω συμβολή του ορίου με το π. Γαλλικό έως και την περιοχή 

βόρεια του οικισμού Λακκίας. 

 Η γραμμή που περικλείει την πεδινή περιοχή Βασιλικών έως το όριο του Δ. Θέρμης. 

 Το όριο του Δ. Θέρμης έως το όριο του υδροκρίτη του π. Ανθεμούντα. 

 Ο υδροκρίτης του π. Ανθεμούντα έως την περιοχή νότια του οικισμού Καρδίας. 

 Το όριο του Δ. Θερμαϊκού έως την ακτή δυτικά του οικισμού Ηράκλειας. 

 Η ακτογραμμή ως το δυτικό ανάχωμα του π. Αξιού. 

 

Επιπλέον, σύμφωνα με το ανωτέρω Τεύχος, το γενικό αντικείμενο του Στρατηγικού Σχεδίου 

(Master Plan), διαμορφώνεται στους εξής άξονες : 

 ΦΑΣΗ Α΄ : Ζώνες Δυνητικού Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας 

 ΦΑΣΗ Β΄ : Το υπόλοιπο του Υδατικού Διαμερίσματος 

 

Σύμφωνα με την περιγραφή του Μέτρου της Σύνταξης Στρατηγικών Σχεδίων (Master Plan) έργων 

αντιπλημμυρικής προστασίας, το αντικείμενο του Master Plan ενδεικτικά περιλαμβάνει εργασίες 

όπως : 

α) Συλλογή διαθέσιμων μελετών έργων αντιπλημμυρικής προστασίας και αξιολόγηση της 

δυνατότητας εφαρμογής τους  

β) Καταγραφή των υφιστάμενων και υπό μελέτη/ κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων  

γ) Αξιολόγηση της επάρκειας και κατάστασης στην οποία βρίσκονται τα υφιστάμενα 

αντιπλημμυρικά έργα 

δ) Αξιολόγηση της επάρκειας των σημαντικών εγκάρσιων οδικών διαβάσεων  

ε) Συλλογή πληροφοριών για πλημμυρικά  γεγονότα  

στ) Ανάλυση και παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης 

ζ) Συζήτηση και καταγραφή των απόψεων των τοπικών οργάνων της Διοίκησης που εμπλέκονται 

στην αντιπλημμυρική προστασία  

η) Διαμόρφωση και αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων δράσεων και  έργων 

θ) Προγραμματισμό και ιεράρχηση των δράσεων και μελετών κατασκευής έργων με βάση 

τεχνικά, οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια 

ι) Προτάσεις για χρηματοδότηση, λειτουργία και διαχείριση των έργων.  

Tα ανωτέρω συμπεριλήφθηκαν στο αντικείμενο εργασίας του Master Plan, όπως παρουσιάζονται 

συνοπτικά στην παρούσα Έκθεση και αναλυτικότερα στο παραδοτέο Τεύχος Master Plan.  
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Το σύνολο των εργασιών, επιμερίστηκε, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της Σύμβασης, στα 

εξής Στάδια (και για τις δύο Φάσεις – Α’ και Β’ της παροχής υπηρεσίας): 

 Καταγραφή και Οργάνωση της υπάρχουσας πληροφορίας - ΣΤΑΔΙΟ I 

 Αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης - ΣΤΑΔΙΟ II 

 Πρόταση διαχείρισης και αντιμετώπισης πλημμυρικού κινδύνου - ΣΤΑΔΙΟ III 

 Σύνταξη μητρώων και δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων - ΣΤΑΔΙΟ IV 

 

Όσον αφορά επί μέρους αντικείμενα εργασιών που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του Master Plan,   

επισημαίνονται τα κάτωθι:  

 Αξιολογήθηκαν οι δυνατότητες εφαρμογής των προγραμματιζόμενων έργων στην 

περιοχή ενδιαφέροντος, λαμβάνοντας υπόψη διάφορους παράγοντες, μεταξύ των 

οποίων και το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής 

Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας. Τα εν λόγω έργα, 

αναλόγως του είδους τους (πχ έργα διευθέτησης ρεμάτων ή δικτύων ομβρίων κ.α.), όπως 

περιγράφηκε στη σχετική Ενότητα του παραδοτέου Τεύχους, σχετίζονται άμεσα με 

αντίστοιχα επί μέρους προτεινόμενα (κατασκευαστικά) μέτρα του ΣΔΚΠ. Οι όμβριες 

καμπύλες που χρησιμοποιήθηκαν σε μελέτες έργων της περιοχής ενδιαφέροντος, 

αξιολογήθηκαν σε σχέση με τις αντίστοιχες που παρήχθησαν από το ΣΔΚΠ, με σκοπό την 

εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς την ασφάλεια των έργων που μελετήθηκαν στο 

παρελθόν. 

 

 Για τη συνολική αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης και τις αντίστοιχες προτάσεις 

για την αντιμετώπιση του πλημμυρικού κινδύνου, λήφθηκαν υπόψη στοιχεία από 

αντικείμενα εργασιών που αναφέρθηκαν ανωτέρω όπως:  

 - Oι καταγραφές των απόψεων των ενδιαφερόμενων Φορέων όσον αφορά την περιοχή 

μελέτης. 

- Η καταγραφή των πλημμυρικών συμβάντων. 

- Το αρχείο των διαθέσιμων μελετών αντιπλημμυρικής προστασίας. 

- Τα συμπεράσματα από το σύνολο των αυτοψιών που πραγματοποιήθηκαν, στο πλαίσιο 

της διαδικασίας αξιολόγησης της επάρκειας και κατάστασης στην οποία βρίσκονται τα 

υφιστάμενα αντιπλημμυρικά έργα. 
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 Η Πρόταση διαχείρισης και αντιμετώπισης πλημμυρικού κινδύνου του Master Plan 

περιλαμβάνει πλήθος επεμβάσεων με έργα, μελέτες και δράσεις. Συνολικά, 

περιλαμβάνονται εκατόν είκοσι τρείς (123) προτάσεις – αντιπλημμυρικά θέματα, τα 

οποία επιμερίζονται στις κατηγορίες: 

Α. Δράσεις,  

Β. Μελέτες – Έργα προς ολοκλήρωση και  

Γ. Νέες Μελέτες – Έρευνες. 

Για την ιεράρχηση των προτάσεων, παρουσιάστηκαν κατάλληλα τεχνικά, οικονομικά, 

κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια, μεταξύ των οποίων ήταν και η αποτίμηση των 

επιπτώσεων από πλημμύρα για περίοδο επαναφοράς Τ=100 ετών, στις υπό εξέταση 

περιοχές, που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του ΣΔΚΠ ΥΔ Κεντρικής Μακεδονίας.  

Το σύνολο των προτάσεων του Master Plan, αφορούν κατασκευαστικά (όπως ενδεικτικά 

«Εκσυγχρονισμός και αποκατάσταση αποχετευτικών/ αποστραγγιστικών δικτύων», «Μελέτες/ 

έργα αντιπλημμυρικής προστασίας», «Έργα αντικατάστασης και συμπλήρωσης υφιστάμενων 

δικτύων αποχέτευσης όμβριων υδάτων») και μη-κατασκευαστικά μέτρα (όπως 

«Αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμός δικτύου συλλογής μετεωρολογικών και υδρομετρικών 

δεδομένων» και «Εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού, τοπικών αρχών και κοινοτήτων, 

έναντι πλημμυρικού κινδύνου») για τη διαχείριση  του πλημμυρικού κινδύνου, τα οποία 

προτείνονται από το ΣΔΚΠ του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (EL10). 

 

Το αντικείμενο της Παροχής Υπηρεσιών σχετίζεται άμεσα και με την υλοποίηση του μη 

κατασκευαστικού μέτρου Δημιουργίας Εθνικής Βάσης Τεχνικών Δεδομένων Αντιπλημμυρικών 

Έργων (EL_10_24_05), το οποίο ανήκει στον Άξονα Δράσης της Πρόληψης. Ειδικότερα, 

δημιουργήθηκε Γεωγραφική Βάση Δεδομένων, η οποία αποτέλεσε παραδοτέο αντικείμενο του 

Master Plan, και στην οποία συμπεριλήφθηκαν υπό μορφή Μητρώου τα κάτωθι δεδομένα της 

περιοχής ενδιαφέροντος: 

Α) Συλλεχθείσες μελέτες από τους φορείς, σχετικές με την αντιπλημμυρική προστασία στην 

περιοχή.  

Β) Προγραμματιζόμενα – υπό κατασκευή έργα περιοχής ενδιαφέροντος.  

Γ) Χαρτογραφικά έγγραφα (χάρτες του Master Plan). 

Δ) Δεδομένα που έχουν συλλεχθεί και παραχθεί από την εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ 

(γεωγραφικά δεδομένα, που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας 

(ΣΔΚΠ) των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (EL10), 
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καθώς και της  1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) του 

Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (EL10)). 

Ε) Δεδομένα από τοπογραφική αποτύπωση ή καταγραφή (δεδομένα από τοπογραφικές 

αποτυπώσεις  που έχουν γίνει στο παρελθόν στα πλαίσια της εφαρμογής της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ  ή στα 

πλαίσια αυτού του Έργου, καθώς και στοιχεία από καταγραφές στο πεδίο που πραγματοποιήθηκαν από 

την Ομάδα του Έργου ή από φορείς). 
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7. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ MASTER PLAN   
Όπως προβλέπεται στο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας του ΥΔ Κεντρικής Μακεδονίας, 

το νέο Master Plan, θα λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη από όλους τους φορείς, που μελετούν 

και κατασκευάζουν έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, ώστε τα έργα τους να είναι σύμφωνα με 

τον γενικό αντιπλημμυρικό σχεδιασμό κάθε περιοχής. 

 

Απαιτείται επομένως για τον σκοπό αυτό, η παρακολούθηση της εφαρμογής του Master Plan 

στην ορισθείσα ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης σε τακτική βάση, η οποία συστήνεται να 

είναι ανά έτος, με αντίστοιχη έκθεση καταγραφής της προόδου υλοποίησης αυτού και των 

προωθητικών ενεργειών που απαιτούνται για την εφαρμογή των προτεινόμενων επεμβάσεων,  

λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις εκάστοτε τρέχουσες συνθήκες. 

 

Την αρμοδιότητα για την ανωτέρω παρακολούθηση και καταγραφή, καθώς και τον συντονισμό 

των εμπλεκόμενων φορέων για την υλοποίηση των προτεινόμενων επεμβάσεων, δύναται να έχει 

ο προτεινόμενος από το παρόν Master Plan ενιαίος Φορέας Διαχείρισης Αντιπλημμυρικής 

Προστασίας (εφόσον αυτός συσταθεί) της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης ή Eιδική 

Συντονιστική Επιτροπή (από στελέχη της Kεντρικής Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης και έγκριτους 

επιστήμονες, γνώστες των αντικειμένων των έργων και της περιοχής ενδιαφέροντος) που θα ορισθεί για 

το σκοπό αυτό.  

 

Εναλλακτικά ή έως τη σύσταση του Φορέα, η αρμοδιότητα για τις ανωτέρω ενέργειες δύναται να 

ανατεθεί σε υφιστάμενο Φορέα-Υπηρεσία της Διοίκησης, μεταφέροντας σε αυτόν τους 

αντίστοιχους απαιτούμενους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους.   

 

Η ετήσια παρακολούθηση της εξέλιξης της υλοποίησης των προτεινόμενων επεμβάσεων και η 

αντίστοιχη αναφορά αυτής (με σύνταξη εκθέσεων προόδου), δύναται να ανατίθενται και σε 

ιδιωτικούς φορείς με σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσίας, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό 

πλαίσιο (Ν.4412/2016, ως τροποποιήθηκε και ισχύει). 
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8. BΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
Το σύνολο της ελληνόγλωσσης και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας, καθώς και της νομοθεσίας, που 

χρησιμοποιήθηκαν για την εκπόνηση του Master Plan παρατίθεται στην αντίστοιχη Ενότητα («6. 

Βιβλιογραφία – Νομοθεσία») του Τεύχους Master Plan. 
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