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1 Σκοπός & περιγραφή εργασιών 

Ο σκοπός της παρούσας τεχνικής έκθεσης είναι να γίνει μία πρώτη εκτίμηση 

σχεδιασμού τεχνικού απορροής για την αντιπλημμυρική προστασία της οδού - 

Επαρχιακή Οδός Μανδρακίου – Μώλου που συνδέει τον οικισμό της Ύδρας με το 

Μανδράκι και τους λοιπούς οικισμούς, στο Δήμο Ύδρας.  

Η προτεινόμενη λύση περιλαμβάνει την κατασκευή ενός τεχνικού απορροής (οχετός) 

για την ασφαλή παροχέτευση των υδάτων που προκύπτουν από το ανάντη ρέμα στο 

επίπεδο κάτω από τον δρόμο για τις περιπτώσεις πλημμυρικών παροχών και όχι μόνο. 

Για το σκοπό αυτό, καταρχάς πραγματοποιήθηκε προσδιορισμός του μεγέθους της 

λεκάνης απορροής που εξυπηρετεί το εν λόγω ρέμα. Σε επόμενο στάδιο, 

πραγματοποιήθηκε προσέγγιση των υδρολογικών δεδομένων που επικρατούν στην 

περιοχή αυτή, και σε συνδυασμό με τα παραπάνω, προσεγγίσθηκε η μέγιστη παροχή 

που θα πρέπει να εξυπηρετεί το τεχνικό έργο απορροής. 

Η παρούσα τεχνική έκθεση είναι μια προκαταρκτική προσέγγιση του τρόπου 

αντιμετώπισης των υδάτων που καταλήγουν στη θέση μελέτης. 



 

2 Περιγραφή περιοχής μελέτης 

2.1 Μέθοδοι υπολογισμού -Παραδοχές 

Η περιοχή μελέτης ανήκει στο υδατικό διαμέρισμα της Ανατολικής Πελοποννήσου και 

ειδικότερα στην ευρύτερη υδρολογική λεκάνη των ρεμάτων του Αργολικού Κόλπου 

με κωδικό GR31. 

 
Υδρολογική Λεκάνη GR 31 

Στην περιοχή μελέτης, όπως και στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας, δεν 

υπάρχουν μετρήσεις βροχομετρικών δεδομένων τα οποία θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν προκειμένου να γίνει μέτρηση της μέγιστης δυνατής πλημμυρικής 

παροχής. Για το λόγο αυτό γίνεται χρήση των όμβριων καμπυλών με δεδομένο το 

χρόνο συγκέντρωσης της υπό μελέτη λεκάνης απορροής προκειμένου να υπολογισθεί 

το μέγιστο ύψος βροχής.  

Με τη χρήση της ορθολογικής μεθόδου με δεδομένα το μέγιστο ύψος βροχής, την 

έκταση της περιοχής μελέτης όπως αυτή προσδιορίσθηκε μέσω των χαρτών που 

συνοδεύουν την παρούσα και της εκτίμησης του συντελεστή απορροής, υπολογίζεται 



η παροχή σχεδιασμού, βάσει της οποίας θα γίνει η διαστασιολόγηση των 

απαιτούμενων υδραυλικών έργων. 

Προκειμένου ο συντελεστής απορροής που χρησιμοποιείται να αντιπροσωπεύει τις 

συνθήκες της περιοχής που εξετάζεται, λήφθηκαν υπόψη οι κυριαρχούσες χρήσεις 

γης, η φυτική κάλυψη του εδάφους και άλλοι παράγοντες όπως θα αναλυθούν 

κατωτέρω, καθώς και οι συνθήκες που θα επικρατούν μετά τη διαμόρφωση του 

γηπέδου για την απορροή εντός αυτού. 

Για τη διαστασιολόγηση των έργων και τον έλεγχο επάρκειας των υφιστάμενων, 

γίνεται η απλοποιητική παραδοχή μόνιμων συνθηκών ροής καθώς στο παρόν έργο οι 

διακυμάνσεις με το χρόνο είναι ήπιες.  

Λόγω των πολύ συχνών μεταβολών που συμβαίνουν κατά μήκος ενός αγωγού ή 

καναλιού (αύξηση παροχής, μεταβολή διατομής, αλλαγή κλίσης, κλπ) η ροή γενικά 

είναι ανομοιόμορφη.  

Συνήθως όμως, κατά τη διαστασιολόγηση των αγωγών υδάτων (για την προκειμένη 

περίπτωση), γίνεται η παραδοχή ότι η ροή είναι ομοιόμορφη κατά τμήματα. Η 

παραδοχή αυτή είναι καλά δικαιολογημένη για τυπικούς αγωγούς αποχέτευσης 

ομβρίων και μάλιστα συνήθως δυσμενής (άρα υπέρ ασφαλείας) με την έννοια ότι τα 

πραγματικά βάθη ροής που εμφανίζονται είναι συνήθως μικρότερα από τα 

ομοιόμορφα βάθη. Αυτό γίνεται διότι με το συνήθη κανόνα υψομετρικής 

τοποθέτησης των αγωγών (ταύτιση αντύγων ράχεων) δημιουργούνται μόνο 

καμπύλες κατάπτωσης. Οι καμπύλες υπερύψωσης είναι πολύ πιο σπάνιες και όχι 

σημαντικές. 

 

2.2 Υπολογισμός έκτασης περιοχής μελέτης 

Όπως έχει προαναφερθεί, η προτεινόμενη λύση αφορά στην κατασκευή ενός αγωγού 

ομβρίων (σωληνωτός οχετός κατάλληλης διατομή) στο επίπεδο κάτω από το δρόμο 

που συνδέει τον οικισμό της Ύδρας με τον οικισμό Μανδράκι (Επαρχιακή Οδός 

Μανδρακίου – Μώλου), όπως φαίνεται και στην εικόνα που ακολουθεί. 

Η θέση επέμβασης εκτείνεται περί το σημείο με συντεταγμένες (Χ,Υ) = (454594.882, 

4133865.544) σε ΕΓΣΑ ’87. 

 



 
Θέση Επέμβασης 

 

Όπως γίνεται κατανοητό, πρώτα υπολογίσθηκε η κύρια λεκάνη απορροής της 

ευρύτερης περιοχής και εν συνεχεία με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού, οι άνω 

υπολεκάνες οι οποίες «τροφοδοτούν» το σύστημα των έργων που περιγράφηκαν. 

Οι υπολογισμοί βασίσθηκαν στο σύνολο των ανάντη περιοχών και η έκταση της 

υδρολογικής λεκάνης προσδιορίσθηκε σε 0,573km2 με διεύθυνση νότια-βόρεια, είναι 

ανοιχτή και εκβάλλει στον θαλάσσιο κόλπο έμπροσθεν της παραλιακής ζώνης.  

 
Κλίσεις λεκάνης απορροής 



Οι παράμετροι της κλίσης και της έκθεσης μιας λεκάνης απορροής, προσδιορίζουν 

σημαντικά την υδρολογική της απόκριση. Η χωρική μεταβλητότητα της κλίσης μιας 

λεκάνης απορροής προσδιορίζει και το χρόνο συγκέντρωσης της επιφανειακής 

απορροής των κατακρημνισμάτων. Όσο μεγαλύτερη είναι η κλίση της λεκάνης, τόσο 

πιο μικρός είναι ο χρόνος συγκέντρωσης του απορρέοντος ύδατος, ενώ παράλληλα 

περιορίζεται σημαντικά και η διείσδυση του νερού στα χαμηλότερα στρώματα του 

εδάφους. 

Η επεξεργασία και μελέτη της λεκάνης απορροής του υπό τμηματική οριοθέτηση 

ρέματος έγινε με ψηφιοποίηση Χάρτη 1:50.000 (Ύδρα) στο περιβάλλον του Autocad 

Civil 3D, όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα. Τα χαρακτηριστικά της λεκάνης 

απορροής όπως αυτά προέκυψαν από τη επεξεργασία του ψηφιακού μοντέλου 

εδάφους δίνονται στο παρακάτω πίνακα: 

 
Λεκάνης απορροής 

Λεκάνη Απορροής 
Επιφάνεια 
(km2) 

Μέσο 

Υψόμετρο 

(m) 

Μέγιστο 

Υψόμετρο 

(m) 

Μέση 

κλίση 

(%) 

Ρέμα συνολικού μήκους 1,417km 0,573 174,036 321,03 28,18 

 



2.1 Υπολογισμός παροχής σχεδιασμού 

Προκειμένου να υπολογισθεί η μέγιστη παροχή σχεδιασμού, η οποία θα 

χρησιμοποιηθεί για να διαστασιολογηθούν τα νέα απαιτούμενα υδραυλικά έργα 

καθώς και να ελεγχθεί η επάρκεια των υφιστάμενων καναλιών τα οποία και πρόκειται 

να διατηρηθούν, θα γίνει χρήση της ορθολογικής μεθόδου η οποία ουσιαστικά 

μετασχηματίζει την βροχή σε απορροή βάσει της σχέσης : 

 

όπου, 

Q [m3/s]: Μέγιστη τιμή ποσότητας απορροής 

C [ - ]: Συντελεστής απορροής που εξαρτάται από την κάλυψη της 

λεκάνης απορροής 

i [mm/h]: Μέση ένταση βροχόπτωσης, για επιλεγμένη περίοδο 

επαναφοράς και για διάρκεια ίση προς το χρόνο 

συγκέντρωσης 

A [km2]: Επιφάνεια λεκάνης, που συνεισφέρει την απορροή της στο 

σημείο υπό μελέτη 

 

Προκειμένου να εφαρμοσθεί η μέθοδος για την εκτίμηση των παροχών σχεδιασμού 

γίνονται οι εξής υποθέσεις: 

 Η περίοδος επαναφοράς της βροχής είναι ίση με την περίοδο επαναφοράς της. 

 Η διάρκεια της κρίσιμης βροχής θεωρείται ίση με την το χρόνο συγκέντρωσης 

της λεκάνης απορροής. 

 Συνήθως η ένταση της βροχής υπολογίζεται από σημειακές όμβριες καμπύλες. 

Ο συντελεστής απορροής C υπολογίζεται βάσει πινάκων από το ΥΠΕΧΩΔΕ, στις 

"Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων" (ΥΠΕΧΩΔΕ, 2002). 

 

 

2.2 Όμβριες Καμπύλες 

Με τον όρο όμβριες καμπύλες χαρακτηρίζονται οι καμπύλες έντασης-διάρκειας-

περιόδου επαναφοράς των καταιγίδων. Η κατάρτιση των καμπυλών αυτών είναι 

ουσιαστική προϋπόθεση για την ορθολογική εκτίμηση των παροχών ομβρίων της 

περιοχής μελέτης. Η εργασία αυτή βασίζεται σε βροχογραφικά δεδομένα από 

γειτονικούς σταθμούς της περιοχής. Να σημειωθεί ότι δεν υπάρχουν καμπύλες 

γενικής εφαρμογής ανεξάρτητες των τοπικών συνθηκών. 



Για την περιοχή μελέτης χρησιμοποιήθηκε η γενικότερη έκφραση όμβριας καμπύλης: 

 

Όπου 

Τ: Περίοδος επαναφοράς 

t: ο χρόνος που αντιστοιχεί στο χρόνο συρροής της μελετώμενης λεκάνης 

Στη συγκεκριμένη μελέτη θα χρησιμοποιηθεί η όμβρια καμπύλη για περίοδο 

επαναφοράς 20 ετών, ήτοι: 

 

 

2.3 Συντελεστής Απορροής 

Η τιμή του συντελεστή απορροής εξαρτάται από την κατάσταση του εδάφους της 

περιοχής μελέτης και συγκεκριμένα από το ανάγλυφο, τη διηθητικότητα, τη φυτική 

κάλυψη και την αποθηκευτικότητα του εδάφους. 

Για τον υπολογισμό της παροχής σχεδιασμού για την ανάντη λεκάνη απορροής (για 

το σχεδιασμό της βορειοανατολικής ορθογωνικής τάφρου και τον έλεγχο υδραυλικής 

επάρκειας του δυτικού καναλιού) ο συντελεστής C διαμορφώνεται ως εξής, βάσει του 

Πίνακα 2.5.2-2, ΥΠΕΧΩΔΕ 2002: 

Cr 0,35 Συντελεστής λόγω αναγλύφου 

Ci 0,12 Συντελεστής λόγω διηθητικότητας 

Cv 0,06 Συντελεστής λόγω φυτικής κάλυψης 

Cs 0,10 Συντελεστής λόγω αποθηκευτικότητας 

C' 0,63 Συνολικός συντελεστής προ διόρθωσης 

C 0,63 Τελικός συντελεστής  

Cf (T=50) 1,20 Συντελεστής διόρθωσης 

 

2.4 Χρόνος Συγκέντρωσης 

Προκειμένου να μπορέσει να υπολογιστεί η πλημμυρική παροχή της λεκάνης 

απορροής μέσω της ορθολογικής μεθόδου, είναι απαραίτητος ο υπολογισμός του 

χρόνου συγκέντρωσης της λεκάνης, δηλαδή του χρόνου που χρειάζεται το νερό για 

να διανύσει την απόσταση από το πιο απομακρυσμένο σημείο της λεκάνης μέσω των 

υδατορευμάτων ως την έξοδο.  



Ένας τρόπος υπολογισμού του χρόνου συγκέντρωσης είναι ο τύπος του Kirpich, ο 

οποίος στηρίζεται σε αγροτικές λεκάνες απορροής μικρής κυρίως επιφάνειας της 

τάξης των 0,50km2 με ισχυρές κλίσεις, φυτοκάλυψη 56% και με καλά σχηματισμένο 

υδρογραφικό δίκτυο. Ο τύπος του Kirpich δίνει μόνο την ταχύτητα ροής εντός της 

βαθειάς γραμμής και στην πραγματικότητα δεν δίνει το χρόνο συρροής της λεκάνης. 

Ο τύπος δίνεται από την εξίσωση: 

385.0
3

*97.3 









H

L
tc  

όπου, 

tC = ο χρόνος συρροής (min) 

L = το μήκος διαδρομής της φυσικής κοίτης (m) 

Η = η μέγιστη υψομετρική διαφορά ανάμεσα στο κατώτερο και ανώτερο 

σημείο του ρέματος (m)  

Λόγω του γεγονότος ότι ο χρόνος που υπολογίζεται με την μέθοδο του Kirpich, δεν 

λαμβάνει υπ' όψιν του το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ του κέντρου 

βάρους της ενεργούς βροχόπτωσης και της αιχμής του υδρογραφήματος, αλλά 

αναφέρεται κυρίως στο χρόνο της ενεργούς βροχόπτωσης, στο χρόνο που 

υπολογίζεται από τον τύπο προστίθεται και ένας αρχικός χρόνος. Αυτός ο χρόνος 

κατά περίπτωση είναι δέκα (10) λεπτά για λεκάνες εκτός σχεδίου πόλης. 

Για τον υπολογισμό της παροχής σχεδιασμού για την ανάντη λεκάνη απορροή (για το 

σχεδιασμό της τάφρου και τον έλεγχο υδραυλικής επάρκειας του δυτικού καναλιού) ο 

χρόνος συρροής υπολογίσθηκε ίσος με 0,17h. 

 

2.5 Αποτελέσματα Υδρολογικής ανάλυσης - Υπολογισμός 

Παροχής Σχεδιασμού 

 

Η περίοδος επαναφοράς σχεδιασμού ελήφθη ίση με 20 έτη. 

Η παροχή σχεδιασμού (παροχή αιχμής 20 ετίας) υπολογίσθηκε βάσει της κατάρτισης 

των όμβριων καμπυλών για την περιοχή μελέτης και προέκυψε ίση με: 

Q = 11,97m3/s 

για το τμήμα της λεκάνης απορροής έως το σημείο πρότασης του τεχνικού έργου. 

 



 

.



 

3 Υδραυλικοί υπολογισμοί 

3.1. Μεθοδολογία -Παραδοχές 

Διαστασιολόγηση Αγωγού Ομβρίων 

Κατά τη διαστασιολόγηση και τον έλεγχο του αγωγού ομβρίων (για την προκειμένη 

περίπτωση), γίνεται η παραδοχή ότι η ροή είναι ομοιόμορφη κατά τμήματα (και 

μόνιμη). Η παραδοχή αυτή είναι καλά δικαιολογημένη για τυπικούς αγωγούς 

αποχέτευσης ομβρίων και μάλιστα συνήθως δυσμενής (άρα υπέρ ασφαλείας) με την 

έννοια ότι τα πραγματικά βάθη ροής που εμφανίζονται είναι συνήθως μικρότερα από 

τα ομοιόμορφα βάθη. Αυτό γίνεται διότι με το συνήθη κανόνα υψομετρικής 

τοποθέτησης των αγωγών (ταύτιση αντύγων ράχεων) δημιουργούνται μόνο 

καμπύλες κατάπτωσης. Οι καμπύλες υπερύψωσης είναι πολύ πιο σπάνιες και όχι 

σημαντικές. 

Η ροή θεωρείται με ελεύθερη επιφάνεια και ο λόγος πλήρωσης y/D ορίσθηκε σε 

y/D=0,7 και βάσει των σχέσεων υπολογισμού ομοιόμορφης ροής σε σωλήνες 

κυκλικής διατομής υπολογίζεται η απαιτούμενη διάμετρος αγωγού και επιλέγεται η 

αμέσως μεγαλύτερη του εμπορίου. 

Η κυκλική διατομή εφαρμόζεται σχεδόν αποκλειστικά σε τυπικά δίκτυα ομβρίων και 

ακαθάρτων, όταν χρησιμοποιούνται προκατασκευασμένοι σωλήνες. 

Με εφαρμογή του τύπου του Manning για ομοιόμορφη ροή (i=J ), θεωρώντας ότι οι 

συντελεστές τραχύτητας για μερική ή ολική πλήρωση είναι n και no αντίστοιχα, 

παίρνουμε τις ακόλουθες σχέσεις για ροή σε κυκλικό αγωγό: 

 

 

Επίσης έχει καταρτιστεί νομογράφημα των WPCF & ASCE (1976) το οποίο συνδέει το 

λόγο πλήρωσης y/D με τα υδραυλικά μεγέθη V/Vo, Q/Qo, n/no, προκειμένου να γίνουν 

οι απαραίτητοι υπολογισμοί.  

 



3.2. Συντελεστής τραχύτητας (Manning - n)  

Τα αποτελέσματα ενός αριθμού πραγματικών μετρήσεων σε αγωγούς αποχέτευσης 

στις ΗΠΑ έδωσαν τιμές του συντελεστή τραχύτητας Manning (n) που κυμαίνονται 

από 0,011-0,016 για αγωγούς σε καλή κατάσταση και φτάνουν μέχρι 0,020 για 

αγωγούς με κακή ευθυγράμμιση και αποθέσεις. Στην μελέτη αυτή θεωρήθηκε τιμή 

συντελεστή Manning ίση με n=0,015 για τη διαστασιολόγηση του αγωγού ομβρίων.  

 

3.3. Οριακά μεγέθη  

Διάμετροι 

Οι ελληνικές προδιαγραφές (ΠΔ 696/74) επιβάλλουν τη χρήση εσωτερικών διαμέτρων 

κατ’ ελάχιστο 20cm για αγωγούς ακαθάρτων και 40cm για αγωγούς ομβρίων. 

Μικρότερες διάμετροι οδηγούν σε κίνδυνο εμφράξεων. 

Μέγιστα ποσοστά πλήρωσης 

Στην Ελλάδα οι αγωγοί αποχέτευσης σχεδιάζονται ως αγωγοί με ελεύθερη επιφάνεια. 

Οι ελληνικές προδιαγραφές (ΠΔ 696/74) ορίζουν τα μέγιστα επιτρεπόμενα ποσοστά 

πλήρωσης. 

Για νέους αγωγούς ομβρίων, ο μέγιστος λόγος πλήρωσης ορίζεται σε y/D=0,70. 

Με την ικανοποίηση των μέγιστων λόγων πλήρωσης επιτυγχάνεται ικανοποιητικός 

αερισμός και εξασφαλίζεται η σταθερότητα ροής.  

Μέγιστες ταχύτητες 

Ο περιορισμός των ταχυτήτων κάτω από ορισμένα μέγιστα όρια έχει σκοπό την 

αποφυγή διαβρώσεων των πυθμένων των αγωγών αλλά και περιορισμό του εύρους 

διακύμανσης της ταχύτητας, με σκοπό την αποφυγή ασταθειών ροής σε περιπτώσεις 

απότομων αλλαγών της. 

Οι ελληνικές προδιαγραφές (ΠΔ 696/74) ως μέγιστη ταχύτητα την ταχύτητα των 

6,0m/s. 

Σημειώνεται ότι η ρύθμιση της ταχύτητας γίνεται με την επιλογή της κατάλληλης 

κλίσης του αγωγού. 



Ελάχιστες ταχύτητες 

Η εμφάνιση πολύ μικρών ταχυτήτων στη ροή έχει αποτέλεσμα την καθίζηση στερεών 

υλικών στον πυθμένα και την προοδευτική δημιουργία αποθέσεων στους αγωγούς. 

Για το λόγο αυτό είναι σκόπιμο η ταχύτητα να υπερβαίνει κάποιο ελάχιστο όριο. 

Τυπικές τιμές της ελάχιστης ταχύτητας εφαρμογής σε αγωγούς αποχέτευσης 

κυμαίνονται από 0,45m/s έως 0,80m/s, με συνηθέστερη τιμή 0,60m/s.  

Ελάχιστες κλίσεις 

Κατά τη διαστασιολόγηση των αγωγών αποχέτευσης κατά κανόνα ακολουθείται η 

κλίση του εδάφους. Στις περιπτώσεις που αυτό δεν είναι δυνατό, οι αγωγοί θα πρέπει 

να τοποθετούνται με μια ελάχιστη κλίση η οποία εξασφαλίζει ικανοποιητική ταχύτητα 

για αυτοκαθαρισμό. 

Οι ελληνικές προδιαγραφές (ΠΔ 696/74) συνιστούν οι ελάχιστες κλίσεις των αγωγών 

να καθορίζονται σε τρόπο ώστε η ταχύτητα που αντιστοιχεί στο 10% της 

παροχετευτικότητας του αγωγού να υπερβαίνει τα 0,6m/s για αγωγούς ομβρίων. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εφαρμογή πολύ μικρών κλίσεων (<1m/km) θα πρέπει 

να αποφεύγεται ακόμα και όταν αυτό επιτρέπεται από υδραυλικής άποψης, ειδάλλως 

συναντώνται δυσκολίες κατά την κατασκευή ενώ αργότερα είναι δυνατό να υπάρξουν 

ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα εξαιτίας διαφορικών καθιζήσεων. 

 

3.4. Σχεδιασμός-Διαστασιολογηση αγωγού  

Ο προτεινόμενος αγωγός ομβρίων θα είναι σε συνέχεια του υφιστάμενου ρέματος. 

Επομένως οριζοντιογραφικά ο αγωγός χαράσσεται κατάλληλα και διέρχεται κάτωθι 

της υφιστάμενης οδού.  

Υψομετρικά ο αγωγός χαράσσεται ώστε να εξυπηρετεί την κλίση του υφιστάμενου 

ρέματος. Η κλίση του επιλέγεται αφενός για να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της 

ελάχιστης ταχύτητας ροής για τον αυτοκαθαρισμό τους καθώς και της μέγιστης 

επιτρεπόμενης ταχύτητας ροής (6,0m/s) και αφετέρου έτσι ώστε να βελτιστοποιείται 

η επιλογή βάθους τοποθέτησης (κλίσης) και διαμέτρου του αγωγού, με άξονα 

χάραξης τις υφιστάμενες κλίσεις του εδάφους και τον περιορισμό των εκσκαφών.  

Η παροχή πλημμύρας εξωτερικής λεκάνης τάξεως Q=12m3/s εισέρχεται στον οχετό 

μέσω του τεχνικού έργου υδροσυλλογής στο σημείο που ο οχετός συναντά την βαθιά 



γραμμή του συμβαλλόμενου καναλιού. Η περιοχή γύρω από το τεχνικό έργο 

διαμορφώνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη εισροή των όμβριων 

υδάτων στο τεχνικό έργο (κατάλληλη διαμόρφωση πτερυγότοιχων). 

Αρχές Σχεδιασμού 

Ο προτεινόμενος οχετός αντιπλημμυρικής προστασίας θα είναι κλειστής κυκλικής 

διατομής D=2,00m και κατάλληλου μήκους και κλίσης (~3,5%) (η κλίση θα 

καθορισθεί από τις τοπογραφικές συνθήκες). O τακτικός καθαρισμός οχετού και 

τεχνικού έργου από φερτά ύλη και λάσπες είναι επιθυμητός.  

Η έξοδος του αγωγού θα γίνεται στο υφιστάμενο ρέμα και πάλι με την κατάλληλη 

διαμόρφωση (κατάλληλη διαμόρφωση πτερυγότοιχων). 

Ο οχετός κυκλικής διατομής και τα τεχνικά έργα υδροσυλλογής θα κατασκευαστούν 

από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 με επί τόπου σκυροδέτηση, όπως 

προδιαγράφεται. Οι οπλισμοί θα είναι κατηγορίας B500C. 

Η επίλυση βάσει όσων αναφέρονται στα προηγούμενα κεφάλαια είναι: 

Για λόγο πλήρωσης y/D=0,7 & Q/Qo=0,71 υπολογίζεται βάσει των σχέσεων του 

κεφαλαίου 3.1 σε D=1,73m και επιλέγεται η μεγαλύτερη διατομή αγωγού εμπορίου, 

δηλαδή D=2,00m, για τον οποίο ικανοποιούνται οι περιορισμοί διαμέτρου, μέγιστης, 

ελάχιστης ταχύτητας και κλίσης, που αναφέρθηκαν παραπάνω. Στο σημείο αυτό θα 

πρέπει να αναφερθεί ότι στη περιοχή μελέτης του ρέματος απορροής επικρατούν 

μεγάλες κλίσεις. 

Ο εγκιβωτισμός του αγωγού θα γίνει όπως φαίνεται στο σχέδιο και περιλαμβάνει τη 

διάστρωση των σωλήνων με άοπλο σκυρόδεμα κοιτοστρώσεων C12/15.  

 

Ισοδύναμο τεχνικό εναλλακτικής διατομής. 

Εναλλακτικά, είναι δυνατή η κατασκευή κιβωτιοειδούς τεχνικού διαστάσεων ΒxH = 

2.00x2.00m, ο οποίος εξυπηρετεί με ασφάλεια την παροχέτευση του πλημμυρικού 

γεγονότος για την αντίστοιχη περίοδο επαναφοράς όπως αναλύθηκε ανωτέρω. 

Ειδικότερα, η παροχή που υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο, εξυπηρετεί τις 

ανάγκες παροχέτευσης των πλημμυρικών γεγονότων όπως αναλύθηκε ανωτέρω: 

Q = A x (1/n) x R 2/3 x S 0.5  (m3/s) 

Όπου, 



 

Α: Εμβαδόν υγράς διατομής 

n: συντελεστής τραχύτητας Manning, λαμβανόμενος για 0,018 

R: Υδραυλική ακτίνα 

S: η φυσική κλίση ρέματος (κλίση πυθμένα) η οποία για ομοιόμορφη ροή λαμβάνεται 

ίση με την κλίση της γραμμής ενέργειας.  

Ειδικότερα υπολογίζεται η κλίση βάσει της υψομετρικής διαφοράς του υψηλότερου 

σημείου και τους σημείου εκβολής σε σχέση με το μελετώμενο μήκος του ρέματος, S 

= (321,03-37,087)/1417 = 0,20 
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