
Προτεινόμενα Μέτρα 



Ενδείξεις διαχρονικής επαληψιμότητας των πλημμυρικών 
 γεγονότων στην περιοχή της Μάνδρας 



Υπολογισμοί χρόνου συρροής και όγκου απορροών 
NW-Κατσιμήδι  
- Ff=  0.89  . L /√A =1,59 
- tc = Ct / (L . L~) / √  S=  40΄ 

W-Σκυλόρεμα  
- Ff=  0.89  . L /√A = 2,07 
- tc = Ct / (L  .  L~) / √  S= 2 ώρες 

*συντελεστής Ct (LISNEY) =1,2 και στις δύο υπολεκάνες 

Σενάρια βροχόπτωσης για υπολογισμό παροχών 
 1ο σενάριο: διάρκεια βροχόπτωσης 2 ωρών, συγκράτηση 2 mm 
 2o  σενάριο:  διάρκεια βροχόπτωσης 3 ωρών, συγκράτηση 3  mm 
 3ο σενάριο: διάρκεια βροχόπτωσης 4 ωρών, συγκράτηση 4 mm 

  NW-Κατσιμήδι W-Σκυλόρέμα 

1ο σενάριο 390.000 m3 1.190.000 m3 

2ο σενάριο 590.000 m3 1.790.000 m3 

3ο σενάριο 780.000 m3 2.380.000 m3 



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ 

1. Παρεμβάσεις για την ανάσχεση/καθυστέρηση της ροής 

1. κατασκευή φραγμάτων με λιτή λιθοδομή σε κλάδους 1ης και 2ης τάξης με 
κατασκευαστικό ύψος Hs=2m (Τύπος Ι) 

2. κατασκευή φραγμάτων με λιτή λιθοδομή σε κλάδους 2ης και 3ης τάξης με 
κατασκευαστικό ύψος Hs=4m (Τύπος ΙΙ) 

3. κατασκευή φραγμάτων με λιτή λιθοδομή σε κλάδους 3ης τάξης με 
κατασκευαστικό ύψος Hs=8m (Τύπος ΙΙΙ) με αναφορά στις πλέον 
καθοριστικές υπολεκάνες NW-Κατσιμήδι και W-Σκυλόρεμα που προέκυψαν 
από την υδρολογική ανάλυση  

 
Οι Τύποι ΙΙ και ΙΙΙ ανήκουν στην κατηγορία “Ειδικά Φράγματα” με λιτή λιθοδομή για την εξομάλυνση των πλημμυρικών 
αιχμών 



2. Μέτρα ελέγχου της διαβρωτικής δράσης του νερού 
Η δύναμη και ταχύτητα του νερού συγκεντρωμένης ροής στα ρέματα αποτελεί το αίτιο απώλειας 
εδαφικής μάζας ακόμα και από τους λιγότερο επιδεκτικούς στη διάβρωση σχηματισμούς. Συνεπώς, 
οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την ανάσχεση / καθυστέρηση της ροής παρέχουν ταυτόχρονα 
προστασία του εδάφους από τη διαβρωτική δράση του νερού (ελαχιστοποίηση διάβρωσης στις 
θέσεις ανάσχεσης ροής).  Από τις εργασίες υπαίθρου καταγράφηκαν συγκεκριμένες θέσεις/ζώνες 
έντονης διάβρωσης της κοίτης κατά την πλημμύρα του Νοεμβρίου 2017 στις οποίες προτείνονται: 
 
 Κατασκευή σειράς μικρών φραγμάτων ανάσχεσης ύψους 1-2m ή 

εναλλακτικά τοποθέτηση φρακτών συγκράτησης φερτών 
 Η δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί με φειδώ, γιατί επιτυγχάνει μόνο τη 
συγκράτηση φερτών υλικών και όχι τη μείωση της ταχύτητας ροής του νερού 
 Εγκατάσταση βλάστησης στις φυσικές βαθμίδες των πρανών 
 Η βλάστηση που αναπτύσσεται γρήγορα σε υψηλή πυκνότητα με βαθιά και πυκνά συστήματα 
ριζών στις φυσικές  βαθμίδες των χαραδρώσεων είναι αποτελεσματική και εφαρμόζεται διεθνώς 
για τον έλεγχο της διάβρωσης. Σημειώνεται ότι σπάνια σταθεροποιείται η κεφαλή της 
χαράδρωσης, αφού δεν περιορίζεται η συγκέντρωση νερού από τα ανάντη και επισημαίνεται ο 
κίνδυνος η ανάπτυξη της βλάστησης να προκαλέσει εκτροπή της ροής, διεύρυνση της κοίτης ή και 
ανάπτυξη νέων χαραδρώσεων. 
 

  
 



3. Προτεινόμενες παρεμβάσεις στις ελεύθερες επιφάνειες 
των λεκανών απορροής 

 κατασκευή αναβαθμίδων (πεζουλιών) με χαμηλούς 
λίθινους τοίχους αντιστήριξης 

 ή εναλλακτικά 

 τρανσέρες βάθους περίπου 20-30cm, ισοϋψείς, με 
παράλληλη φύτευση κατά μήκος του εξωτερικού τους 
ορίου. Η παρέμβαση αυτή θα συμβάλλει στην αύξηση 
της κατείσδυσης του νερού στο έδαφος και στη 
συγκράτηση της επιφανειακής απορροής και 
στερεοαπορροής. 



4. Άλλα μέτρα παρεμβάσεων για τον έλεγχο των πλημμυρών 

Για την απρόσκοπτη λειτουργία των ρεμάτων ιδιαίτερα σε συνθήκες μεγάλων 
απορροών είναι απαραίτητο να υλοποιηθούν: 
 

 Οριοθέτηση ρεμάτων και διαμόρφωση της κοίτης τους στον μέσο 
και κάτω ρου, λαμβάνοντας υπόψη για το σχεδιασμό τους, το 
αποτέλεσμα των προτεινόμενων παρεμβάσεων στο ορεινό τμήμα 

 

 Κατασκευή τεχνικών κατάλληλης διατομής στις διασταυρώσεις των 
ρεμάτων με το οδικό δίκτυο 



5. Το ουσιαστικότερο μέτρο: Προστασία της βλάστησης!!! 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	Slide Number 44
	Slide Number 45
	Slide Number 46
	Slide Number 47
	Slide Number 48
	Slide Number 49

