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Ι. Εισαγωγή 

Ένα δυσοίωνο µέλλον µε πόλεις ανυπόφορες για τους ανθρώπους, που πλήττονται από συνε-

χόµενους καύσωνες, ξηρασία, πυρκαγιές και επακόλουθες καταστροφικές πληµµύρες, διαγρά-

φεται για την Ελλάδα. Η επιµονή µας στην άγρια κατανάλωση της φύσης, µε τις ασχεδίαστες 

επεκτάσεις της πόλης, τη βάναυση αστικοποίηση γεωργικής γης, την καταπάτηση και δόµηση 

των ρεµάτων και ταυτόχρονα την αδιαφορία µας να προχωρήσουµε ταχύτατα και συστηµατι-

κά σε µελέτες και κατασκευές της απαραίτητης υποδοµής, οδηγεί αναπόφευκτα σε καταστά-

σεις όπως αυτές που ζούµε τελευταία στη χώρα µας. 

Για την πρόληψη των πληµµυρών το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και Κοινοβούλιο επιβάλλει µε την 

οδηγία 2007/60 στα κράτη µέλη την υποχρέωση να υιοθετήσουν προσέγγιση µακροπρόθε-

σµου σχεδιασµού για τον περιορισµό των κινδύνων πληµµυρών, σε τρία στάδια, ως εξής: 

1.  Μέχρι το 2011, τα κράτη µέλη θα πρέπει να έχουν προβεί σε προκαταρκτική εκτίµηση 

των κινδύνων των πληµµυρών για τις λεκάνες απορροής και τις αντίστοιχες παράκτιες 

περιοχές της επικράτειάς τους.  

2.  Στις περιπτώσεις όπου υφίσταται πραγµατικός κίνδυνος ζηµιών από πληµµύρες, θα 

οφείλουν να εκπονήσουν, µέχρι το 2013, χάρτες επικινδυνότητας και χάρτες κινδύνου 

πληµµυρών.  

3.  Τέλος, το αργότερο το 2015, πρέπει να έχουν καταρτισθεί σχέδια διαχείρισης των κιν-

δύνων πληµµυρών για τις συγκεκριµένες περιοχές. Τα σχέδια αυτά θα περιλαµβάνουν 

µέτρα µε σκοπό τη µείωση της πιθανότητας να σηµειωθούν πληµµύρες και των δυνητι-

κών συνεπειών τους. Θα καλύπτουν όλες τις φάσεις του κύκλου διαχείρισης των κινδύ-

νων πληµµυρών, εστιαζόµενα ιδίως στην πρόληψη, την προστασία και την ετοιµότητα. 

Το Τεχνικό Επιµελητήριο, ο νοµοθετηµένος Τεχνικός Σύµβουλος της πολιτείας, ευαισθητοποι-

ηµένο εδώ και τέσσερις δεκαετίες επισηµαίνει συστηµατικά τους κινδύνους από τα λάθη και 

τις παραλείψεις της πολιτείας. Στα πλαίσια του συµβουλευτικού αυτού ρόλου και απαντώντας 

στη σοβαρότητα και στο επείγον των προβληµάτων σε θέµατα αντιπληµµυρικής προστασίας, 

το ΤΕΕ Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας, συγκρότησε το 2003 Οµάδα Εργασίας για τη διερεύνη-

ση του θέµατος της αντιπληµµυρικής προστασίας του Πολεοδοµικού συγκροτήµατος της 

Θεσσαλονίκης. Συγκεκριµένα αναγνωρίστηκαν και καταγράφηκαν τα προβλήµατα, αξιολογή-

θηκε η προτεραιότητα επίλυσή τους µε κριτήριο την επικινδυνότητά τους και προτάθηκαν 

λύσεις. Το έργο της Ο.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ παρουσιάστηκε την ίδια χρονιά σε ηµερίδα του ΤΕΕ 

µε την εισήγηση του κ. Γεωργίου Βουγιατζή.  
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ΙΙ. Αρµοδιότητες και δράσεις για την αντιπληµµυρική προστασία 

του Πολεοδοµικού συγκροτήµατος της Θεσσαλονίκης 

Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. µέχρι 26-7-2001 (προ της µετοχοποίησής της) εκτός του κυρίως επενδυτικού 

της προγράµµατος που αναφερόταν σε επεκτάσεις δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης της 

ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης, χειριζόταν και την αντιπληµµυρική προστασία της πόλης 

για την περιοχή που επεκτείνεται από τον Αξιό ποταµό, των υψωµάτων του πολεοδοµικού 

συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης (όρια ∆ασαρχείου) µέχρι και τις Τουριστικές Περιοχές. Με το 

Ν.2937/26-7-2001 (ΦΕΚ 169Α) οι παραπάνω αρµοδιότητες εκτός της αντιπληµµυρικής προ-

στασίας µεταβιβάστηκαν στην Ε.Υ.Α.Θ. ΠΑΓΙΩΝ. 

Με το Π.∆. 203/8-8-2002 (ΦΕΚ 182Α) τροποποιητικό του Π.∆. 132/1983 (ΦΕΚ 59Α) µετα-

βιβάστηκαν στην Ε.Υ.∆.Ε. (Ειδική Υπηρεσία ∆ηµοσίων Έργων), πέραν των άλλων και τα έργα 

αντιπληµµυρικής προστασίας της εκάστοτε περιοχής δραστηριότητας της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., µε 

ταυτόχρονη επέκταση της αρµοδιότητας της Ε.Υ.∆.Ε. και στο αντικείµενο της συντήρησης. 

Η Ε.Υ.∆.Ε. Θεσσαλονίκης παρέλαβε από την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. το Μάρτιο του 2003 όσες µελέτες 

αντιπληµµυρικών έργων ήταν έτοιµες ή βρίσκονταν σε διακριτό στάδιο υλοποίησης. 

Από τις µελέτες αυτές µόνο µία βρισκόταν στη φάση της επίκαιρης οριστικής µελέτης (διευ-

θέτηση χειµάρρου Συκεών-Πολίχνης).  

Επειδή η εξέλιξη των προµελετών αυτών σε οριστικές µελέτες και η απαραίτητη επικαιροποί-

ησή τους δεν µπορούσε να γίνει µε συνέχιση της σύµβασης από τον ίδιο φορέα (για νοµικούς 

λόγους) και προκειµένου να υπάρξει επιστηµονικά εµπεριστατωµένη, σαφής και ολοκληρω-

µένη εικόνα της υφιστάµενης κατάστασης και των σχετικών µε την αντιπληµµυρική προστα-

σία της πόλης προβληµάτων, εκπονήθηκε µε τις ταχύτερες διαδικασίες (µετά γνώµη του 

Συµβουλίου Κατασκευών) η µελέτη του «Γενικού Ρυθµιστικού Σχεδίου αντιπληµµυ-

ρικής προστασίας και αποχέτευσης οµβρίων Ν. Θεσσαλονίκης (Master Plan)», που 

περιλαµβάνει την καταγραφή και αξιολόγηση µελετών και έργων και τον προγραµµατισµό και 

καθορισµό προτεραιοτήτων για το σχεδιασµό και την εκτέλεση νέων έργων. Το υλικό της 

Οµάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ µε θέµα την αντιπληµµυρική προστασία στην Κεντρική 

Μακεδονία, αποτέλεσε οδηγό για τη σύνταξη της προαναφερθείσας µελέτης. Η µελέτη ολο-

κληρώθηκε, παραδόθηκε στην Υπηρεσία και εγκρίθηκε το ∆εκέµβριο του 2003 µε απόφαση 

του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.. 

Σύµφωνα µε τις προτεραιότητες του Master Plan, η Ε.Υ.∆.Ε. προχώρησε στον προγραµ-

µατισµό έργων και µελετών αντιπληµµυρικής προστασίας, µε χρονοδιάγραµµα για την υλο-

ποίηση έργων, υπό την προϋπόθεση πάντοτε της χρηµατοδότησης των επί µέρους δραστη-

ριοτήτων. 
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Εκτός από τα έργα του Master Plan, η Ε.Υ.∆.Ε. προχώρησε από κοινού µε την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 

στη σύνταξη ειδικής σύµβασης για τη διαχείριση του συστήµατος οµβρίων στην περιοχή του 

πολεοδοµικού συγκροτήµατος Μείζονος Θεσσαλονίκης. Στο αντικείµενο της Σύµβασης περι-

λαµβάνονται εργασίες καθαρισµού φρεατίων υδροσυλλογής της πόλης σε διαρκή βάση, εργα-

σίες προληπτικού ελέγχου και καθαρισµού των αγωγών οµβρίων, αποκατάσταση βλαβών και 

άµεση αποκατάσταση µικροζηµιών σε κάθε είδους τεχνικά έργα, λειτουργία και συντήρηση 

των αντλιοστασίων οµβρίων και επίσης διάθεση συνεργείου/µονάδας άµεσης επέµβασης για 

αποτροπή ενδεχόµενου κινδύνου σε περίπτωση πληµµύρας. Συµπεριλαµβάνεται επίσης η 

εκτέλεση µικροέργων δαπάνης έως 800.000 € ετησίως για επισκευή/ανακατασκευή και 

επέκταση τµηµάτων του δικτύου οµβρίων όπου απαιτείται. Τα έργα αυτά είναι απαραίτητα 

για την άµεση επέµβαση σε περιοχές του πολεοδοµικού συγκροτήµατος, όπου δηµιουργού-

νται πληµµυρικά φαινόµενα, που επισηµαίνονται από τους αρµόδιους φορείς αλλά και τους 

πολίτες και αντιµετωπίζονται µε έργα µικρού προϋπολογισµού στα πλαίσια εκτελούµενων 

συµβάσεων συντήρησης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.. 
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ΙΙΙ. Προτάσεις Master Plan 

Στο Master Plan έγινε αξιολόγηση των υφιστάµενων µελετών και των προβληµάτων αντι-

πληµµυρικής προστασίας του ευρύτερου πολεοδοµικού συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης, ώστε 

να προκύψουν τα έργα προς κατασκευή και οι µελέτες που απαιτείται να συνταχθούν. Για τον 

καθορισµό της προτεραιότητας των έργων και µελετών καθορίστηκαν κριτήρια µε διαφορε-

τική βαρύτητα το καθένα. Αυτά ήταν: 

• Ο βαθµός ωριµότητας του προς υλοποίηση έργου (ύπαρξη και πληρότητα µελέτης, 

περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, άµεση εφαρµοσιµότητα κ.α.) µε βαρύτητα 25%. 

• Πληµµυρικά φαινόµενα (επικινδυνότητα και συχνότητα εµφάνισης πληµµυρικών φαι-

νοµένων, κοινωνικές επιπτώσεις, σχέση δαπάνης έργων µε προκαλούµενες ζηµιές 

κ.α.) µε βαρύτητα 40%. 

• Οι δυσκολίες υλοποίησης (τεχνικές δυσκολίες, απαιτούµενες επεµβάσεις σε άλλα δί-

κτυα ΟΚΩ, κ.α.) µε βαρύτητα 20%. 

• Η προοπτική της περιοχής του προς υλοποίηση έργου (επεκτάσεις ρυµοτοµικού σχε-

δίου, πυκνότητα δόµησης, χρήσεις γης, κ.α.) µε βαρύτητα 15%. 

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια δηµιουργήθηκε ο Πίνακας του Παραρτήµατος στον οποίο 

φαίνεται η κατανοµή των µελετών και έργων µε σειρά προτεραιότητας, το χρονοδιάγραµµά 

τους όπως αυτό είχε εκτιµηθεί το 2003 όταν συντάχθηκε το Master Plan, και ένας ενδεικτικός 

προϋπολογισµός των δαπανών τους. 

Τα έργα του προαναφερθέντα πίνακα απεικονίζονται παραστατικά στον συνηµµένο 

χάρτη του Παραρτήµατος ο οποίος συνοδεύει και το Master Plan. 

 

 

IV.  Πορεία υλοποίησης µελετών και έργων  

Εξετάζοντας την πορεία υλοποίησης του MASTER PLAN και τα έργα τα οποία κρίνονται απα-

ραίτητα για την αντιπληµµυρική προστασία του πολεοδοµικού συγκροτήµατος της Θεσσαλο-

νίκης σύµφωνα µε την εισήγηση του ΤΕΕ/ΤΚΜ του 2003, διαπιστώνεται ότι κάποια από αυτά 

έχουν αρχίσει, άλλα έχουν καθυστερήσει και άλλα δεν έχουν δροµολογηθεί.  

 

Α. Αντιµετώπιση έργων άµεσης προτεραιότητας 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη των έργων άµεσης προτεραιότητας, και 

στην παράγραφο Β τα έργα που κρίθηκαν αναγκαία για εκπόνηση σε δεύτερη φάση, όπως 

αυτά είχαν αξιολογηθεί από το ΤΕΕ το 2003. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΕΡΓΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΤΕΕ/ΤΚΜ  2003 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 

1 
α) ΡΕΜΑ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 

β) ΡΕΜΑ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΣΥΚΕΩΝ 
∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ 

α) ∆ιενεργήθηκε η προσωρινή παραλαβή του έργου. 
β) Εκτελέσθηκαν εργασίες συνολικής δαπάνης 1.205.000,00 €. Προθεσµία ολοκλήρωσης έργων 
21.7.10. 

2 

ΤΜΗΜΑ ∆ΕΝ∆ΡΟΠΟΤΑΜΟΥ & 
παραπόταµοι 

(α. Ωραιοκάστρου 
  β. Αγίου Παντελεήµονα 
  γ. Ξηροποτάµου 
      κοινότητας Πεύκων 
  δ. Ξηροποτάµου-Φιλύρου  
  ε. Μύλου 
  στ. Μύλου-Φιλύρου) 

∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ & 
ΛΙΜΝΟ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ 

Για τις µελέτες "∆ιερεύνηση λύσεων - ∆ιαµόρφωση ρέµατος Κοινότητας Πεύκων", "∆ιερεύνηση 
λύσεων - ∆ιαµόρφωση ρεµάτων και ορισµένα δίκτυα ακαθάρτων περιοχής Ωραιοκάστρου". έχει 
εκδοθεί την 5.11.2009 θετική γνωµοδότηση του Σ.∆.Ε. για δηµοπράτηση οριστικής µελέτης (ενός 
σταδίου). 
Για τους χειµάρρους Αγίου Παντελεήµονα, Φιλύρου και Μύλου γίνεται µόνο καθαρισµός και δεν 
υπάρχουν οι απαραίτητες µελέτες. 

3 
ΣΥΜΒΟΛΗ ∆ΕΝ∆ΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΜΕ 

Ο∆Ο ΛΑΓΚΑ∆Α 
ΤΕΧΝΙΚΟ Περαιώθηκε εµπρόθεσµα από τη ∆ΕΚΕ το 2004. 

4 ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ∆ΙΑΒΑΤΩΝ ∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ 
Γίνεται µόνο καθαρισµός. Ετοιµάζονται Τα Τεύχη ∆ηµοπράτησης και ο Φάκελος του Έργου 
"∆ιερεύνηση Λύσεων - ∆ιαµόρφωση ρεµάτων ∆ιαβατών και κλάδων". 

5 ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ∆ΑΣΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΑ 

Το έργο "Έργα αντιπληµµυρικής προστασίας Ελαιορέµατος" ήταν ενταγµένο στο συνολικό έργο της 
Π.Κ.Μ για την "Προστασία και αναβάθµιση του Περιαστικού δάσους Θεσ/νίκης (Σέιχ - Σου)" 
(συγχρηµατοδοτείται από το 2ο Ταµείο Συνοχής) και  περαιώθηκε εµπρόθεσµα στις 30.10.2009 µε 
ολοκλήρωση του συµβατικού τεχνικού αντικειµένου. 
Τα υπόλοιπα έργα είναι προς υλοποίηση από την ΠΚΜ. 

6 ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΛΥΤΡΑ ∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ Γίνεται καθαρισµός. 
7 ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆Η ∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ Γίνεται καθαρισµός. 

8 ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΚΥΒΕΡΝΕΙΟΥ 
∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ & 

ΛΙΜΝΟ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ 

Έτοιµο προς δηµοπράτηση το έργο «∆ιευθέτηση ρέµατος Σταγειρίτη από σηµείο κατάντη της οδού 
Γρηγορίου Λαµπράκη µέχρι την περιφερειακή τάφρο», προϋπολογισµού 7.500.000 €. Ολοκληρώνεται 
η διαδικασία ελέγχου των τευχών δηµοπράτησης προκειµένου να προωθηθεί για έγκριση πίστωσης. 
Για το κατάντη της περιφερειακής τάφρου τµήµα µέχρι την οδό Κανάρη, απαιτείται µελέτη και 
διευθέτηση του χειµάρρου.   

9 ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ Γίνεται καθαρισµός. 

10 ΧΕΙΜΑΡΡΟΙ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ 

- "Μελέτη διευθέτησης ρεµάτων για την αντιπληµµυρική προστασία του ∆ήµου Θερµαϊκού". 
Εκπονείται µελέτη. Εκκρεµεί η έγκριση παράτασης συµβατικής προθεσµίας εκπόνησης της µελέτης 
µέχρι 8.10.2009. Μέχρι σήµερα έχουν πιστοποιηθεί εργασίες συνολικής δαπάνης 68.115,74 € µε ΦΠΑ. 
- "∆ιευθέτηση Ρέµατος Αγίας Τριάδας (οδού ∆αιδάλου), (Σ6)". Ολοκληρώθηκε το έργο διευθέτησης. 
∆ιενεργήθηκε η οριστική παραλαβή του. 
- "∆ιευθέτηση ρέµατος Περαίας ∆ήµου Θερµαϊκού". Στις 10.5.09 εγκρίθηκε η µελέτη εφαρµογής. 
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Περιγράφοντας τα έργα του παραπάνω πίνακα επισηµαίνουµε τα εξής: 

1) ∆ιευθέτηση ρέµατος Πολίχνης 

Εκπονήθηκαν οι µελέτες που αφορούν το ρέµα Πολίχνης και Πολίχνης-Συκεών και είναι 

οι:  

α) "∆ιευθέτηση ρέµατος Πολίχνης. Κλειστό τµήµα και τµήµα ανοικτού ρέµατος 

στα όρια του ∆ήµου Πολίχνης" και  

β) "∆ιευθέτηση Ρέµατος Πολίχνης - Ανοικτό τµήµα εντός των ορίων των 

∆ήµων Πολίχνης και Συκεών".  

Το έργο που αντιστοιχεί στην πρώτη µελέτη περαιώθηκε εµπρόθεσµα στις 2.3.09. 

∆ιενεργήθηκε η προσωρινή παραλαβή. 

Το έργο που αντιστοιχεί στην δεύτερη µελέτη, περιλαµβάνει τµηµατικά εφαρµογή 

κλειστής ορθογωνικής διατοµής αντί της ανοιχτής τραπεζοειδούς. Ήδη έχουν κατα-

σκευασθεί 600µ. κλειστής ορθογωνικής διατοµής (εσωτ. 2,50x1,80) καθώς και α) 

1.680µ. αγωγός ακαθάρτων και β) 640µ. αγωγοί οµβρίων. Οι πιστοποιηµένες εργασίες 

ανέρχονται στο ύψος του 1.205.000,00 €. 

 

2) ∆ιευθέτηση  ∆ενδροπόταµου και κλάδων του   

Προτάθηκε από την οµάδα εργασίας του ΤΕΕ το 2003, να δροµολογηθεί έργο διευθέ-

τησης του τµήµατος του ∆ενδροπόταµου από την εσωτερική περιφερειακή οδό του-

λάχιστον µέχρι τη γέφυρα που οδηγεί από την κοινότητα Ν. Ευκαρπίας προς το εργο-

στάσιο ΤΙΤΑΝ. Η µελέτη του έργου συµπεριλαµβάνεται στη µελέτη "∆ιερεύνηση λύσε-

ων - ∆ιαµόρφωση ρεµάτων και ορισµένα δίκτυα ακαθάρτων περιοχής 

Ωραιοκάστρου" όπως αυτή αναφέρεται παρακάτω. 

Προς το παρόν γίνεται καθαρισµός στο εν λόγω τµήµα του ρέµατος..  

α)  Χείµαρροι περιοχής Ωραιοκάστρου 

 Μέχρι σήµερα, ολοκληρώθηκαν από την ΕΥ∆Ε τα Τεύχη ∆ηµοπράτησης και ο Φάκελος 

του Έργου "∆ιερεύνηση λύσεων - ∆ιαµόρφωση ρεµάτων και ορισµένα δίκτυα 

ακαθάρτων περιοχής Ωραιοκάστρου" προϋπολογισµού 668.042,32 €. Έχει εκδο-

θεί την 5.11.2009 θετική γνωµοδότηση του Σ.∆.Ε. για δηµοπράτηση ενός σταδίου 

(οριστική µελέτη). Στο αντικείµενο της µελέτης περιλαµβάνεται και η διευθέτηση του 

χειµάρρου Ασηµάκη. 

β)  Χείµαρρος Αγίου Παντελεήµονα 

Η διευθέτηση του χειµάρρου Αγ. Παντελεήµονα δεν περιλαµβάνεται στο αντικείµενο 

της προαναφερθείσας µελέτης. Προς το παρόν γίνεται καθαρισµός στο εν λόγω τµήµα 

του ρέµατος..  



 8 

γ)  Χείµαρρος Πεύκων 

 Μέχρι σήµερα, ολοκληρώθηκαν από την ΕΥ∆Ε τα Τεύχη ∆ηµοπράτησης και ο Φάκελος 

του Έργου "∆ιερεύνηση λύσεων - ∆ιαµόρφωση ρέµατος Κοινότητας Πεύκων" 

προϋπολογισµού 459.670,20 €. Έχει εκδοθεί την 5.11.2009 θετική γνωµοδότηση του 

Σ.∆.Ε. Τµήµα Μελετών για δηµοπράτηση ενός σταδίου (οριστική µελέτη). Από το 

2003 ενώ υπήρχε εγκεκριµένη προµελέτη, µόλις τώρα το έργο είναι έτοιµο να δηµο-

πρατηθεί. 

δ)  Χείµαρρος Ξηροποτάµου - Φιλύρου 

 Το ΤΕΕ είχε προτείνει τη συνέχιση της ανωτέρω µελέτης και έργου και για τον κλάδο 

Φιλύρου του χειµάρρου Ξηροπόταµου. Ο κλάδος Φιλύρου δεν συµπεριλαµβάνεται στο 

αντικείµενο της ανωτέρω µελέτης καθώς δεν αποτελούσε άµεση προτεραιότητα του 

Master Plan όταν αυτό συντάχθηκε το 2003.  

ε-στ) Χείµαρρος  Μύλου και Φιλύρου 

 Έργα στο χείµαρρο Μύλου και Φιλύρου (ουσιαστικά προέκταση και πέρας του 

∆ενδροπόταµου). Προτάθηκε από την οµάδα εργασίας του ΤΕΕ το 2003 η κατασκευή 

2 λιµνοδεξαµενών σε υπάρχουσες εκτάσεις. Εκτός από καθαρισµό και συντήρηση του 

τελευταίου δεν υπάρχει κάποια µελέτη. 

 

3) Γέφυρα οδού Λαγκαδά και ∆ενδροπόταµου  

Προβλέπονταν κατασκευή γέφυρας επί της οδού Λαγκαδά και ∆ενδροπόταµου σε διατοµή 

που θα παραλαµβάνει ολόκληρη την πληµµυρική παροχή του ∆ενδροπόταµου.  

Το έργο περαιώθηκε εµπρόθεσµα από τη ∆.Ε.Κ.Ε. το 2004. 

 

4) ∆ιαµόρφωση ρεµάτων ∆ιαβατών και κλάδων 

Το 2003 υπήρχε µελέτη "∆ιερεύνηση Λύσεων - ∆ιαµόρφωση ρεµάτων ∆ιαβατών 

και κλάδων" που είχε συνταχθεί από την Ε.Υ.Α.Θ.. Επίσης υπήρχε εγκεκριµένη οριστική 

µελέτη τµήµατος της ανωτέρω προµελέτης. Σήµερα ετοιµάζονται τα Τεύχη ∆ηµοπράτη-

σης και ο Φάκελος του Έργου για προκήρυξη της ίδιας δηλαδή µελέτης που είχε συντα-

χθεί πριν χρόνια. Μέχρι να γίνει το έργο γίνεται καθαρισµός των προαναφερθέντων χει-

µάρρων. 

 

5) Αντιπληµµυρική προστασία Ελαιορέµατος 

Το έργο "Έργα αντιπληµµυρικής προστασίας Ελαιορέµατος" είναι ενταγµένο στο 

συνολικό έργο της Π.Κ.Μ για την "Προστασία και αναβάθµιση του Περιαστικού 

δάσους Θεσ/νίκης (Σέιχ - Σου)", το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το 2ο Ταµείο 
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Συνοχής. Περαιώθηκε εµπρόθεσµα στις 30.10.2009 µε ολοκλήρωση του συµβατικού τε-

χνικού αντικειµένου. Το αντικείµενο της εργολαβίας ήταν:  

1)  ∆ιαµόρφωση του Ελαιορέµατος µε συρµατόπλεκτα κιβώτια από την διατοµή Ε1 έως 

Ε39 συνολικού µήκους 542 µ.  

2) Κατασκευή τεχνικού διάβασης (γέφυρα 18,60Χ20,00 µ) στη συµβολή του Ελαιορέµα-

τος µε την υπό διάνοιξη οδού Βεροίας του ∆ήµου Πυλαίας καθώς και αναγκαίες εργα-

σίες προστασίας του Ελαιορέµατος στην εν λόγω περιοχή.  

 

6) Χείµαρρος Λύτρα 

Στο χείµαρρο Λύτρα γίνεται καθαρισµός και συντήρησή του. Σύµφωνα µε την οµάδα ερ-

γασίας του ΤΕΕ το 2003 εκτιµήθηκε ότι απαιτούνται άµεσα µελέτη και κατασκευή του χει-

µάρρου ανάντη της οδού Αγίου ∆ηµητρίου µέχρι το δάσος Σέϊχ Σου περιλαµβάνοντας αφ’ 

ενός µεν και τους δύο κλάδους αυτού προς το θέατρο Γης και περιφερειακή οδό, αφ’ 

ετέρου δε και την κατασκευή ενός νέου αγωγού διέλευσης της οδού Αγίου ∆ηµητρίου σε 

αντικατάσταση του υπάρχοντος. 

 

7) Χείµαρρος Κωνσταντινίδη  

Στο χείµαρρο Κωνσταντινίδη γίνεται µόνο καθαρισµός και συντήρησή του.  

Απαιτείται να µελετηθούν και να διευθετηθούν τα κάτωθι τµήµατα: 

α) Τµήµα από Θ. Χαρίση έως γέφυρα οδού Παπάφη. 

β)  Τµήµα ρέµατος Ορτανσίας µεγάλο τµήµα του οποίου είναι µπαζωµένο και  

γ) Τµήµα κλάδου όπισθεν Λοφίσκου Τούµπας που επίσης τµήµατά του είναι µπαζωµένα 

και καταπατηµένα. 

 

8) Χείµαρρος Κυβερνείου 

Είναι έτοιµο προς δηµοπράτηση το έργο «∆ιευθέτηση ρέµατος Σταγειρίτη από 

σηµείο κατάντη της οδού Γρηγορίου Λαµπράκη µέχρι την περιφερειακή 

τάφρο», προϋπολογισµού 7.500.000€. Ολοκληρώνεται η διαδικασία ελέγχου των τευ-

χών δηµοπράτησης προκειµένου να προωθηθεί για έγκριση πίστωσης. 

Σύµφωνα µε την οµάδα εργασίας του ΤΕΕ το 2003 εκτιµήθηκε ότι απαιτείται και η µελέτη 

και κατασκευή διευθέτησης του χειµάρρου από το πέρας του πλαισιωτού αγωγού της 

οδού Κανάρη µέχρι την Περιφερειακή Τάφρο. 
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9) Αντιπληµµυρική προστασία του ∆ήµου Θέρµης και περιοχής Αεροδροµίου 

Αφορά την περιοχή ∆ήµου Θέρµης µετά της περιοχής του αεροδροµίου ‘Μακεδονία’ (δ. δ. 

Θέρµης – Τριαδίου – Ν. Ραιδεστού συµπεριλαµβανοµένης και της Φιλοθέης – Ταγαράδων 

και Ν. Ρύσσιου). Τα αντιπληµµυρικά έργα που απαιτούνται στην περιοχή, εντοπίζονται 

κυρίως στο χείµαρρο Θέρµης και κλάδων αυτού. 

Είναι άµεσης προτεραιότητας η µελέτη και κατασκευή της διευθέτησης του κλάδου του 

χειµάρρου από την κοινοτική οδό Πυλαίας-Θέρµης µέχρι τη συµβολή του µε τον κυρίως 

χείµαρρο Θέρµης.  

Σήµερα γίνεται µόνο καθαρισµός. 

 

10) Αντιπληµµυρική προστασία του ∆ήµου Θερµαϊκού 

α) Εκπονείται η "Μελέτη διευθέτησης ρεµάτων για την αντιπληµµυρική προστα-

σία του ∆ήµου Θερµαϊκού". 

Η µελέτη αφορά στα έργα αντιµετώπισης των συχνών προβληµάτων που δηµιουρ-

γούνται στην περιοχή του ∆. Θερµαϊκού από τα ακραία καιρικά φαινόµενα της τελευ-

ταίας τριετίας, και στα 5 υπόλοιπα ρέµατα της περιοχής, πλέον των ρεµάτων Περαίας 

και Αγίας Τριάδας για τα οποία δροµολογήθηκαν ήδη τα αντίστοιχα έργα. Εκκρεµεί η 

έγκριση παράτασης συµβατικής προθεσµίας εκπόνησης της µελέτης. Μέχρι 8.10.2009. 

Μέχρι σήµερα έχουν πιστοποιηθεί εργασίες συνολικής δαπάνης 68.115,74 € µε ΦΠΑ. 

β)  Εκτελούνται τα έργα: 

-  " ∆ιευθέτηση Ρέµατος Αγίας Τριάδας (οδού ∆αιδάλου), (Σ6)". 

Αντικείµενο της εργολαβίας είναι η εγκιβωτισµένη διαµόρφωση του ρέµατος κατάντη 

της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Μηχανιώνας και µέχρι την θάλασσα. Επίσης κατα-

σκευάστηκαν καινούριοι αγωγοί ακαθάρτων. Αριστερά δεξιά του ανοιχτού αγωγού 

διαµορφώθηκε πεζόδροµος. ∆ιενεργήθηκε η οριστική παραλαβή.  

-  "∆ιευθέτηση ρέµατος Περαίας ∆ήµου Θερµαϊκού". 

Στις 10.5.09 εγκρίθηκε η µελέτη εφαρµογής. Μέχρι σήµερα έχουν κατασκευασθεί οι 

αγωγοί ακαθάρτων Φ315 εκατέρωθεν του προς κατασκευή κλειστού αγωγού όµβριων 

υδάτων ορθογωνικής διατοµής στην οδό Μακεδονίας. 
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Β. ‘Εργα δεύτερης φάσης(σύµφωνα µε την πρόταση του ΤΕΕ/ΤΚΜ): 

1) Χείµαρροι Μενεµένης και κλάδοι αυτών  

Στην περιοχή χειµάρρων Μενεµένης και κλάδων αυτών. Οι Χείµαρροι Κορδελιού, 

Ευόσµου - Κορδελιού κ.λπ. χρήζουν διευθέτησης ανάντη των σηµερινών στοµίων.  

Σήµερα γίνεται µόνο καθαρισµός. 

 

2) Χείµαρροι ∆. ∆ιαµερίσµατος Σίνδου του ∆ήµου Εχεδώρου 

Στην περιοχή ∆. ∆ιαµερίσµατος Σίνδου του ∆ήµου Εχεδώρου από τα όρια του ∆ήµου 

Αγίου Αθανασίου µέχρι το ∆υτικό ανάχωµα του Γαλλικού ποταµού (Εχέδωρου). Για τα 

δίκτυα όµβριων υδάτων και την αντιπληµµυρική προστασία του ∆. ∆ιαµερίσµατος υ-

πάρχει µελέτη που δεν είχε χρηµατοδοτηθεί. Το έργο αυτό είναι αρµοδιότητα της 

Ε.Υ.Α.Θ.. 

 

3) Αντιπληµµυρικά  Έργα Ευρύτερης Περιοχής Λαχαναγοράς Θεσσαλονίκης  

Για την περιοχή µεταξύ θαλάσσης - ορίων οικισµού Καλοχωρίου - Ανατολικής όχθης 

του Γαλλικού ποταµού µέχρι ∆υτικής όχθης χειµάρρου ∆ιαβατών (ευρύτερη περιοχή 

Λαχαναγοράς) υπήρχε το 2003 εγκεκριµένη προµελέτη και είχε ξεκινήσει και η µελέτη 

του έργου "Μελέτη Αντιπληµµυρικών Έργων Ευρύτερης Περιοχής Λαχαναγο-

ράς Θεσσαλονίκης". Μέχρι σήµερα, ολοκληρώθηκαν από την ΕΥ∆Ε τα Τεύχη ∆ηµο-

πράτησης και ο Φάκελος του Έργου της ανωτέρω µελέτης, προϋπολογισµού 

597.109,36 €. Έχει εκδοθεί την 5.11.2009 θετική γνωµοδότηση του Σ.∆.Ε.. για δηµο-

πράτηση της οριστικής µελέτης (ενός σταδίου).  

 

4) ∆ιερεύνηση λύσεων - ∆ιαµόρφωση ρεµάτων περιοχής Πανοράµατος - 

Ευκαρπίας 

Για τη διαµόρφωση του ρέµατος Ευκαρπίας, ετοιµάζονται τα Τεύχη ∆ηµοπράτησης και 

ο Φάκελος του Έργου της µελέτης "∆ιερεύνηση λύσεων - ∆ιαµόρφωση ρεµάτων 

περιοχής Πανοράµατος - Ευκαρπίας".  

Μέχρι σήµερα γίνεται καθαρισµός. 

 

5) ∆ιευθέτηση ρέµατος χειµάρρου Νέστορος Τύπα 

Στο χείµαρρο Νέστορος Τύπα (Αλλατίνη). Προτάθηκε από την οµάδα εργασίας του 

ΤΕΕ το 2003 για το τµήµα κατάντη της περιφερεικής τάφρου, η ολοκλήρωση της 

διευθέτησης αυτού από την οδό Κ. Καραµανλή µέχρι την οδό Θεσ/νίκης-Νέων Νεκρο-

ταφείων που υπάγεται στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Θεσ/νίκης και ∆ήµου Πυλαίας 
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και η κατασκευή του δικτύου όµβριων υδάτων στην εντός σχεδίου περιοχή Ρίγανη 

του ∆. Πυλαίας. 

Μέχρι σήµερα γίνεται καθαρισµός. 

 

6) Χείµαρρος Εκθέσεως  

Στο χείµαρρο Εκθέσεως (µε τους παραχειµάρρους Ευαγγελίστριας και Ελευθερών). 

Απαιτείται η µελέτη και κατασκευή αντικατάστασης του τµήµατος του κλειστού αγω-

γού από το σηµείο εκβολής µέχρι το σηµείο της διακλάδωσης εντός της Έκθεσης µε 

έτερο αγωγό ικανής διατοµής που να παραλαµβάνει την πληµµυρική παροχή µε τρόπο 

ώστε να µην πληµµυρίζουν οι κεντρικές περιοχές, η πλατεία Χ.Α.Ν.Θ., η οδός Μ. Αν-

δρόνικου και η συµβολή Β. Γεωργίου και παραλιακής οδού. 

 

7) Χείµαρρος  Αναγεννήσεως 

Στο χείµαρρο Αναγεννήσεως προτάθηκε από την οµάδα εργασίας του ΤΕΕ το 2003 

συνεχής επιτήρηση και καθαρισµός της κάτω διάβασης της γέφυρας ΟΣΕ στην οδό 

Αγίων Πάντων άλλα και της οδού σε περιόδους µεγάλων βροχοπτώσεων. Επίσης προ-

τάθηκε να εξετασθεί η κατασκευή έργου παραλαβής των όµβριων υδάτων στον ισό-

πεδο κόµβο Λαγκαδά, Βενιζέλου και Αγίων Πάντων µε αποδέκτη το χείµαρρο Ηλιουπό-

λεως που διέρχεται κάτωθεν αυτού του κόµβου. 

 

8) Αντιπληµµυρική προστασία του ∆ήµου Μίκρας 

Για την περιοχή ∆ήµου Μίκρας (∆. ∆ιαµερισµατα Καρδίας – Τριλόφου και Πλαγιαρίου) 

δεν αναφέρεται τίποτα στο εγκεκριµένο master plan.  

Για την αντιπληµµυρική προστασία της περιοχής, συνιστάται η επανεξέταση της 

επάρκειας των υπαρχόντων τεχνικών, ο τακτικός καθαρισµός των χειµάρρων ανάντη 

της επαρχιακής οδού και η διευθέτηση αυτών κατάντη της επαρχιακής οδού µέχρι την 

αντιπληµµυρική τάφρο του αεροδροµίου και τη θάλασσα. 

 

V.  Οικονοµική πορεία των έργων 

Όσον αφορά τις χρηµατοδοτήσεις µελετών και έργων εντοπίζουµε ότι υπάρχει πρόβληµα 

στις απαιτούµενες πιστώσεις και στη ροή της χρηµατοδότησης: 

• Από το Φεβρουάριο του 2003 η ΕΥ∆Ε  εξασφάλισε την εγγραφή στη ΣΑΜ και ΣΑΕ 076 

του Π.∆.Ε. των ποσών 1.920.000 € για µελέτες και 22.890.000 € για έργα αντίστοιχα 
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• Για το 2004 τη διάθεση από τη ΣΑΜ076, 1.000.000 € για µελέτες από τα οποία 

εγκρίθηκαν 1.000 €, και από τη ΣΑΕ076, 3.000.000 € για έργα από τα οποία 

εγκρίθηκαν 300.000 €, χωρίς όµως να εκταµιευθεί ούτε ένα Ευρώ.  

• Επίσης για το 2005 είχαν ζητηθεί 400.000 € για µελέτες και 1.000.000 € για έργα, τα 

οποία εγκρίθηκαν αλλά µε αντίστοιχη εκταµίευση µηδέν και 77.590 €.  

• Για το 2006 ζητήθηκαν 1.500.000 € για µελέτες και 2.200.000 € για έργα από τα 

οποία εγκρίθηκαν αντίστοιχα 600.000 και 1.620.000 και εκταµιεύθηκαν αντίστοιχα 

µηδέν και 322.841 €.  

• Για το 2007 ζητήθηκε  το ποσό των 3.027.339 € για έργα από τη ΣΑΕ076 και 

1.350.000 € για µελέτες από τη ΣΑΜ076 σε βάρος των εθνικών πιστώσεων, από τα 

οποία εγκρίθηκαν από το ΥΠΟΙΟ 2.527.339 και 230.000 αντίστοιχα, ενώ 

εκταµιεύθηκαν 1.757.690 € µόνο για έργα.  

• Για το έτος 2008 η ΕΥ∆Ε είχε ζητήσει κονδύλια 2.400.000 € για έργα και 610.000 € 

για µελέτες και εγκρίθηκαν 2.000.000 € για έργα και 610.000 € για µελέτες, ενώ 

απορροφήθηκαν µέχρι τέλους του έτους 602.746 € για έργα και 4.574 € για µελέτες  

• Για το 2009 µέχρι στιγµής απορροφήθηκαν 453.359,74 €, ενώ εκκρεµούν προς 

πληρωµή υπογεγραµµένοι λογαριασµοί ύψους 1.610.331,87 €. 

 

Βλέπουµε λοιπόν πως ενώ το εκτιµώµενο σύνολο της δαπάνης για µελέτες και έργα σύµφωνα 

µε το Master Plan, όπως  αυτό αποτυπώνεται στον πίνακα του παραρτήµατος, ανέρχεται στο 

ποσό των 92.050.000,00 € (+ 3.000.000,00 € για µετά το έτος 2014), τα πραγµατικά ποσά 

που δεσµεύτηκαν και εγκρίθηκαν είναι πολύ µικρότερα και αυτά που τελικά εκταµιεύτηκαν 

είναι ακόµα λιγότερα. 

Για να µπορούµε όµως να σχεδιάσουµε και να υλοποιήσουµε όλα τα έργα που θα µας 

επιτρέπουν να έχουµε την απαιτούµενη αντιπληµµυρική προστασία, θα πρέπει να δοθούν 

στις υπηρεσίες οι απαραίτητες χρηµατοδοτήσεις.  

 

VΙ.  Συµπεράσµατα 

Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, σύµφωνα µε την οδηγία 2007/60 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου για την πρόληψη των πληµµυρών, η Ελλάδα έχει την υποχρέωση να υιοθετήσει 

προσέγγιση µακροπρόθεσµου σχεδιασµού για τον περιορισµό των κινδύνων πληµµυρών. 

Το Γενικό Ρυθµιστικό Σχέδιο αντιπληµµυρικής προστασίας και αποχέτευσης οµβρίων Ν. Θεσ-

σαλονίκης (Master Plan) καλύπτει τις περισσότερες περιοχές του ευρύτερου Πολεοδοµικού 

Συγκροτήµατος της Θεσσαλονίκης. µε εξαίρεση την περιοχή Μίκρας που χρήζει µελέτης αντι-

πληµµυρικής προστασίας.  
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Το 2003 ξεκίνησε το Master Plan, αλλά έξι χρόνια µετά διαπιστώνονται σηµαντικές καθυστε-

ρήσεις στην ανάθεση µελετών, και στην υλοποίηση έργων, είτε λόγω έλλειψης ώριµων µελε-

τών, είτε λόγω µη χρηµατοδότησης έργων. 

Θεωρούµε ότι τα έργα και οι µελέτες που περιλαµβάνονται στο Master Plan πρέπει να ολο-

κληρωθούν και να επικαιροποιηθούν. 

Συνεχίζουν να υπάρχουν περιοχές µε σοβαρά προβλήµατα και επικείµενο κίνδυνο πληµµυ-

ρών, και χρήζουν επεµβάσεων άµεσης προτεραιότητας. 

Στην αναλυτική παρουσίαση της πορείας των µελετών και έργων που έγινε στο κεφάλαιο IV, 

απεικονίζεται µε σαφήνεια το έλλειµµα στα απαραίτητα έργα για την αντιπληµµυρική 

προστασία των επιµέρους περιοχών και του ευρύτερου πολεοδοµικού συγκροτήµατος. 

Θα πρέπει συνεπώς να υπάρξει: 

1) Χρηµατοδότηση των µελετών και έργων του Master Plan µε έγκαιρη έγκριση πιστώσεων.  

2) Ένταση ρυθµού εργασιών στις εν εξελίξει εργολαβίες. 

3) ∆ιάλογος µε τις τοπικές κοινωνίες και αρχές για τη µείωση γραφειοκρατικών καθυστερή-

σεων. 

4) Έµφαση στη σειρά προτεραιότητας των έργων και µελετών. 

5) Εµπλουτισµός του Master Plan µε περιοχές που έχουν αναπτυχθεί οικιστικά τα τελευταία 

χρόνια. 

6) Συνέχιση Master Plan µε επικαιροποιηµένες κατά τόπους µελέτες. 

7) Επέκταση του Master Plan µε µελέτες σε επίπεδο λεκάνης απορροής µε σκοπό τη σύντα-

ξη χαρτών επικινδυνότητας πληµµυρών, ώστε να µπορούν να καταρτιστούν σχέδια δια-

χείρισης κινδύνων για συγκεκριµένες περιοχές, τα οποία θα εστιάζονται ιδίως στην πρόλη-

ψη, την προστασία και την ετοιµότητα σε περίπτωση πληµµύρας. 

8) Εµπλουτισµός βροχογράφων και υδροµετρικών σταθµών και συντήσησή τους για 

συλλογή πολύτιµων πληροφοριών για τη σύνταξη ορθών µελετών υδρολογίας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ MASTER PLAN 
Κατανοµή ∆απανών Υλοποίησης των Έργων  

                  
  ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ:                       

    Κατασκευή έργων Α' 
φάση Υλοποίησης 

Μελέτη έργων Α' φάση 
Υλοποίησης 

Κατασκευή έργων Β' φάση 
Υλοποίησης 

Μελέτη έργων Β' φάση 
Υλοποίησης 

Κατασκευή έργων Γ' φάση 
Υλοποίησης 

Μελέτη έργων Γ' φάση 
Υλοποίησης 

Κατασκευή έργων ∆' 
φάση Υλοποίησης 

ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  
Α' ΦΑΣΗ Β' ΦΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗ ∆' ΦΑΣΗ  

Α/Α ΕΡΓΟ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ∆ΑΠΑΝΗ 
ΜΕΛΕΤΗΣ* (Νέα µελέτη ή 
επόµενο στάδιο µελέτης) 
σε € (Τιµές µε ΦΠΑ, Α΄ 

2003) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ∆ΑΠΑΝΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ* 
σε € (Τιµές µε ΦΠΑ, Α΄ 

2003 θεωρηθείσα 
έκπτωση 25%) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 µετά το 
2015  

1 
∆ιευθέτηση κατάντη τµήµατος 

χειµάρρου Πολίχνης, στα όρια των 
∆ήµων Πολίχνης και Συκεών 

0 900.000 900.000                        

2 
∆ιευθέτηση ρέµατος Περαίας στο 
τµήµα κατάντη της οδού Θεσ/νίκης-

Μηχανιώνας 
0 1.000.000 1.000.000                        

3 

∆ιευθέτηση ρεµάτων 2 (Σ2 ή Ρ. 
Σόλωνος) και 7 (Σ7 ή Ρ. Χειµάρρου) 
∆ήµου Θερµαϊκού στο τµήµα κατάντη 
της οδού  Θεσ/νίκης-Μηχανιώνας 

0 2.500.000 2.500.000                        

4 
∆ιευθέτηση ρέµατος ∆όξης στο τµήµα 
από την οδό Αγ. ∆ηµητρίου µέχρι τη 

Νέα Εγνατία 
0 750.000 750.000                        

150.000   150.000                        

5 

∆ιευθέτηση ρεµάτων 3 (Σ3 ή Ρ. Νέων 
Επιβατών έως 6 (Σ6 ή Ρ. Κίζα), 

∆ήµου Θερµαϊκού, στο τµήµα κατάντη 
της οδού Θεσ/νίκης-Μηχανιώνας και 
ρεµάτων 1 έως 7 ανάντη της οδού 

Θεσ/νίκης-Μηχανιώνας 
  4.350.000     4.350.000                  

6 

∆ιευθέτηση ρεµάτων Σταγειρίτη 
(Μαλακοπής) και Ελαιορέµατος στη 
διαµόρφωση του κόµβου οδών 
Αιακού-Σταγειρίτη-Εγνατίας 

0 3.750.000 3.750.000                        

300.000   300.000                        
7 

∆ιευθέτηση χειµάρρων περιοχής 
Ωραιοκάστρου και κατάντη τµηµάτων 
αυτών στην περιοχή Νικόπολης και 

Σταυρούπολης   6.000.000     6.000.000                  

8 

∆ιευθέτηση κλάδου 1.1 του Χ. 
Ωραιοκάστρου στο τµήµα από την 
οδό Υψηλάντους µέχρι την οδό 

Κονταξοπούλου 

0 700.000     700.000                  

9 

Κατασκευή κατάντη τµήµατος 
συλλεκτήρα οµβρίων Ν. Μαγνησίας 
από την οδό Αριστοτέλους µέχρι την 

εκβολή του στον Χ. ∆ιαβατών 

0 5.800.000     5.800.000                  

10 

∆ιευθέτηση ανάντη τµήµατος 
χειµάρρου Πολίχνης και κλάδων 
αυτού στους ∆ήµους Πολίχνης και 

Συκεών 

0 5.500.000     5.500.000                  

300.000       300.000                  
11 ∆ιευθέτηση Χειµάρρου ∆ιαβατών και 

κλάδων αυτού   5.000.000           5.000.000        
150.000       150.000                  

12 ∆ιευθέτηση χειµάρρων περιοχής 
Κοινότητας Πεύκων   7.200.000           7.200.000        

500.000       500.000                  
13 

Έργα Αντιπληµµυρικής Προστασίας 
Ευρύτερης Περιοχής Λαχαναγοράς 

Θεσσαλονίκης   25.000.000           25.000.000        

250.000       250.000                  
14 

∆ιευθέτηση ρεµάτων Ευκαρπίας, 
Ορτανσίας (Τριανδρίας), Μαλακοπής 
(Σταγειρίτη), Χαλίλ Ντερέ, Κυψέλης 
και Πανοράµατος στους ∆ήµους 

Πυλαίας, Τριανδρίας, Πανοράµατος 
και στην κοινότητα Ευκαρπίας 

  6.000.000           6.000.000        

40.000             40.000        
15 Έργα αποχέτευσης οµβρίων οικισµού 

Αγίου Αθανασίου   900.000                     900.000    
35.000   35.000                        

16 Έργα Αντιπληµµυρικής Προστασίας 
Ιχθυόσκαλας Ν. Μηχανιώνας   800.000     800.000                  

50.000   50.000                        
17 

∆ιεύθετηση Χ. Νέστωρος Τύπα 
κατάντη της Περιφερειακής Οδού 

µέχρι την οδό Καραµανλή   1.000.000     1.000.000                  
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ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Α' ΦΑΣΗ B' ΦΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗ ∆' ΦΑΣΗ  Α/Α ΕΡΓΟ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ∆ΑΠΑΝΗ 
ΜΕΛΕΤΗΣ* (Νέα µελέτη ή 
επόµενο στάδιο µελέτης) 
σε € (Τιµές µε ΦΠΑ, Α΄ 

2003) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ∆ΑΠΑΝΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ* 
σε € (Τιµές µε ΦΠΑ, Α΄ 

2003 θεωρηθείσα 
έκπτωση 25%) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 µετά το 

2015  

150.000   150.000                        
18 

∆ιευθέτηση χειµάρρων στην περιοχή 
επέκτασης του ρυµοτοµικού σχεδίου 
Ευόσµου βόρεια της Εσωτερικής 
Περιφερειακής Οδού και αναγκαία 

κατάντη έργα νότια αυτής   2.500.000     2.500.000                  

100.000       100.000                  
19 

∆ιευθέτηση κλάδου χειµάρρου 
Θέρµης στη δυτική περιοχή του 
παλαιού οικισµού Θέρµης   1.700.000           1.700.000        

50.000   50.000                        
20 

∆ιευθέτηση ∆ενδροπόταµου στο 
τµήµα από τις εγκαταστάσεις ΤΙΤΑΝ 

µέχρι την Εσωτ. Περιφ. Οδό   1.000.000     1.000.000                  

80.000   80.000                        
21 

∆ιευθέτηση κατάντη τµηµάτων 
Χειµάρρων Ταγαράδων και Ν. 

Ραιδεστού ∆ήµου Θέρµης και εκβολή 
τους στον Ανθεµούντα   1.300.000     1.300.000                  

40.000       40.000                  
22 

∆ιευθέτηση κατάντη τµήµατος 
Ξηροπόταµου στην περιοχή του 

∆ήµου Πολίχνης   900.000           900.000        

150.000       150.000                  
23 

Έργα επαύξησης διοχετευτικής 
ικανότητας Χ. Εκθέσεως στο τµήµα 
κατάντη Α.Π.Θ. έως τη θάλασσα   2.500.000           2.500.000        

30.000             30.000        
24 

∆ιευθέτηση Χ. Κωνσταντινίδη στο 
τµήµα από οδό Παπάφη έως οδό 

Χαρίση   700.000                     700.000    

30.000             30.000        
25 

∆ιευθέτηση Χ. Κυβερνείου στο τµήµα 
από την Περιφερεική Τάφρο µέχρι την 

οδό Κανάρη   700.000                     700.000    

30.000             30.000        
26 Έργα αποχέτευση οµβρίων 

παραλιακής οδού Αγγελοχωρίου   700.000                     700.000    

150.000       150.000                  
27 

∆ιερεύνηση αναγκαιότητας και 
ανεύρεσης θέσεων έργων ανάσχεσης 

πληµµύρας ανάντη τµήµατος 
∆ενδροπόταµου και κλάδων αυτού   2.500.000           2.500.000        

28 

Εγκατάσταση Νέων Βροχογράφων 
και επανεγκατάσταση των 

Βροχογράφων ΕΥΑΘ που δεν 
λειτουργούν 

  15.000 15.000                        

29 Εγκατάσταση Νέων Υδροµετρικών 
Σταθµών   140.000 40.000 100.000                  

30 Συντήρηση Βροχογράφων και 
Υδροµετρικών Σταθµών   35.000     10.000 25.000        

31 

Εφαρµογή συστηµάτων 
απορρύπανσης στις εκβολές δικτύων 
οµβρίων σε χειµάρρους που έχουν 

αναπλαστεί 

  325.000     100.000 225.000        

32 

Οργάνωση ΕΥ∆Ε Θεσσαλονίκης µε 
σύγχρονα συστήµατα διαχείρισης 

δεδοµένων και εφαρµογή συστήµατος 
διαχείρισης ποιότητας 

  150.000 50.000 100.000                  

33 Μελέτες Οριοθέτησης Ρεµάτων 150.000   150.000                        

 
 

  
Μελέτες:   482.000 483.000 547.000 547.000 546.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000        

  Κατασκευή Έργων:   4.450.000 4.450.000 9.650.000 9.650.000 9.650.000 10.160.000 10.160.000 10.160.000 10.160.000 10.160.000 1.500.000 1.500.000    
 Ετήσια Κατανοµή ∆απάνης: Υποστηρικτικές Ενέργειες: 52.500 52.500 100.000 100.000 110.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000        
  Συνολική ∆απάνη:   4.984.500 4.985.500 10.297.000 10.297.000 10.306.000 10.236.000 10.236.000 10.236.000 10.236.000 10.236.000 150.000 1.500.000    
 Γενικό Σύνολο ∆απάνης: 9.970.000 30.900.000 51.180.000 3.000.000  

 

 

 




