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Η παρούσα µελέτη συντάχθηκε για να συµπεριλάβει τις απαραίτητες εργασίες 
ανακατασκευής των υφιστάµενων κατεστραµµένων τεχνικών έργων που υπάρχουν 
εντός των ορίων των υδατορεµάτων αφού αρχικά γίνει ο καθαρισµός αυτών (των 
υδατορεµάτων). Τα εν λόγω υδατορέµατα διέρχονται εντός των διοικητικών ορίων της 
Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, ανήκων δε, σύµφωνα µε το ιδιοκτησιακό 
καθεστώς των ρεµάτων, στην αρµοδιότητα καθαρισµού αυτής. Το έργο 
χρηµατοδοτείται από το Π∆Ε – ΣΑΕΠ526 «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΟΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» µε κωδικό 2020ΕΠ52600002 
και κατατάσσετε µε α/α 3 στο πίνακα υποέργων που συµπεριλαµβάνεται στην υπ’ 
αριθµ.: 277/03.08.2020 (πρακτικού 17, θέµα 5ο) Απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου µε Α∆Α: ΩΜΨΙ7Λ1-ΕΥΤ. 
Γενικότερα στοιχεία του έργου: 
Με τις πρωτοφανείς έντονες βροχοπτώσεις και πληµµύρες που σηµειώθηκαν τόσο το 
έτος 2018 (µε το φαινόµενο: ΖΟΡΜΠΑΣ στις 28-29/09/2018) όσο και το έτος 2019 (µε 
το φαινόµενο ΄ΓΗΡΥΟΝΗΣ΄ στις 24/11/2019), αλλά και µε τις τοπικές έντονες 
βροχοπτώσεις που σηµειώνονται κατά καιρούς, από τότε µέχρι σήµερα, στις 
περισσότερες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας έγιναν τεράστιες ζηµιές 
– καταστροφές στις περιοχές που επλήγησαν. 
Τα έντονα καιρικά φαινόµενα (καταρρακτώδεις βροχές σε χρονικό διάστηµα λίγων 
ωρών) είχαν σαν αποτέλεσµα, µεγάλες πληµµυρικές απορροές και επικίνδυνα 
πληµµυρικά φαινόµενα στα υδατορέµατα της Π.Ε. Κορινθίας, όπου αυτά υπερχείλισαν 
µε συνέπεια την καταστροφή των παρόχθιων ιδιοκτησιών και οδικών υποδοµών. 
Η αδράνεια των ∆ήµων τη χρονική περίοδο που είχαν την αστυνόµευση και τον 
καθαρισµό των υδατορεµάτων (Απρίλιος 2012 έως Ιούλιος 2018), η αλλοίωση της 
µορφής των υδατορεµάτων τόσο από τους όµορους ιδιοκτήτες όσο και από τους ίδιους 
τους ∆ήµους, σε συνδυασµό µε το µικρό χρονικό διάστηµα που ανέλαβε η Περιφέρεια 
Πελοποννήσου την αρµοδιότητα των υδατορεµάτων, από την εκδήλωση του 1ου 
φαινοµένου ‘κυκλώνας ΖΟΡΜΠΑΣ’ στις 28-29/09/2018, δεν κατέστη δυνατό ώστε να 
γίνει η κατάλληλη πρόληψη από τις δυσµενείς επιπτώσεις των έντονων νεροποντών. Οι 
δε καταστροφές και των δύο φαινοµένων ήταν βέβαια αδύνατο να προληφθούν, 
ανεξαρτήτως προετοιµασίας. 
Με τις έντονες, αυτές, βροχοπτώσεις των ετών 2018 και 2019 παρατηρήθηκαν 
επικίνδυνα πληµµυρικά φαινόµενα στα υδατορέµατα της Περιφερειακής Ενότητας 
Κορινθίας. Συγκεκριµένα, η υπερχείλιση των υδατορεµάτων προκάλεσαν καταστροφές 
στο επαρχιακό και δηµοτικό οδικό δίκτυο, σε κατοικίες, βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, 
ξενοδοχεία και αγροτικές καλλιέργειες, δηµιουργώντας συνθήκες υψηλού κινδύνου 
στους κατοίκους και στους διερχόµενους οδηγούς. 
Μετά τις τόσο έντονες πληµµύρες οι υποδοµές των υδατορεµάτων, στα τµήµατα αυτά 
που έχουν εγκιβωτιστεί, υπέστησαν ζηµιές και χρήζουν άµεσης επέµβασης µε νέα έργα 
αποκατάστασης, διότι σε ένα νέο πληµµυρικό φαινόµενο υπάρχει περίπτωση κάποιες 
από αυτές τις υποδοµές να µην αντέξουν και να προκαλέσουν µεγαλύτερα προβλήµατα 
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τόσο στα υδατορέµατα όσο και στις γύρω και κατάντη υποδοµές (κατοικίες, 
αγροκτήµατα κ.λ.π.) 
Οι προτεινόµενες εργασίες πρέπει να ολοκληρωθούν το συντοµότερο δυνατό, 
προκειµένου να αποφύγουµε νέα πληµµυρικά φαινόµενα που τυχόν εκδηλωθούν, ακόµα 
και από βροχοπτώσεις µικρού µεγέθους. 
Σήµερα: 
Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η προστασία των παρακείµενων υποδοµών που 
πλήττονται από την ροή ενός υδατορέµατος. Το έργο αυτό, αποσκοπεί στην άρση της 
επικινδυνότητας και την εξασφάλιση της ευστάθειας των εδαφών έδρασης των 
παρακείµενων υποδοµών. Επίσης, η προτεινόµενη επέµβαση θα λειτουργήσει 
προστατευτικά για την µορφολογία του υδατορέµατος διότι, η ροή του προκαλεί 
εδαφικές αλλοιώσεις στις παράπλευρες του υδατορέµατος υποδοµές µε αποτέλεσµα τον 
κίνδυνο κατολισθήσεων. Αν κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί, από την 
σύνταξη της µελέτης µέχρι την φάση κατασκευής του έργου, προκύψει ανάγκη 
εκτέλεσης εργασιών που δεν περιλαµβάνονται στην παρούσα τεχνική περιγραφή ή 
απαιτηθεί η µεταβολή των ορίων του τµήµατος επέµβασης, θα γίνει αντίστοιχη 
τροποποίηση (σύµφωνα µε η παράγραφο 6 του άρθρου 32 του ν.4412/16) που θα 
συµπεριληφθεί στην σύνταξη του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών. 
Αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας είναι αρχικά ο καθαρισµός των υδατορεµάτων 
και στη συνέχεια η ανακατασκευή των υφιστάµενων κατεστραµµένων τεχνικών έργων 
που υπάρχουν εντός αυτών και διέρχονται εντός των διοικητικών ορίων της 
Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, ανήκων δε, σύµφωνα µε το ιδιοκτησιακό 
καθεστώς των ρεµάτων, στην αρµοδιότητα καθαρισµού αυτής. 
Αρχικά θα γίνει ανακατασκευή των κατεστραµµένων συρµατοκιβωτίων που υπάρχουν 
στο ρέµα ‘ΠΡΑΘΙΟΥ-ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ’ στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας 
έµπροσθεν από το 2ο Νηπιαγωγείο – Παιδικό Σταθµό Αγίων Θεοδώρων και εν συνεχεία 
στο ρέµα ‘ΞΗΡΙΑΣ’, από την θέση ‘ΓΚΑ’ του Χιλιοµοδίου µέχρι πριν την είσοδο της 
πόλεως Κορίνθου. Τα εν λόγο συρµατοκιβώτια δέχθηκαν πολλαπλά χτυπήµατα σε όλα 
τα έντονα καιρικά φαινόµενα που έπληξαν την Κορινθία, µιας και το συγκεκριµένο 
ρέµα δέχεται τις λεκάνες απορροής των περιοχών Αλαµάνου, Αθίκια, Μαψού και 
Χιλιοµοδίου. Η εργασία της ανακατασκευής των συρµατοκιβωτίων του ρέµατος 
ΞΗΡΙΑΣ θεωρείται απαραίτητη γιατί ένας µεγάλος αριθµός συρµατοκιβωτίων στο εν 
λόγο ρέµα είτε έχει καταστραφεί είτε έχει αποκολληθεί από τα όµορα υπάρχοντα 
συρµατοκιβώτια και σε µια νέα έντονη βροχόπτωση η πόλη της Κορίνθου κινδυνεύει να 
πληµµυρίσει, αφού όλος ο όγκος αυτών θα αποκολληθεί και θα οδηγηθεί µέσα από την 
πόλη της Κορίνθου εκεί όπου εκβάλει δηλ. στο Κορινθιακό Κόλπο. 
Μετά την ολοκλήρωση της ανακατασκευής των συρµατοκιβωτίων του ρέµατος 
ΞΗΡΙΑΣ και στη περίπτωση που επαρκούν οι υπολειπόµενες ποσότητες, στη παρούσα 
εργολαβία, θα συµπεριληφθούν τυχόν αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στην ∆/νση 
Τεχνικών Έργων Π.Ε Κορινθίας και αιτούνται την αποκατάσταση τεχνικών έργων σε 
υδατορέµατα, από τις 19/07/2018 (ΦΕΚ: 133/Α΄/19.07.2018 άρθρο 224 
τουν.4555/2018) έως και σήµερα. Αρχικά θα αποκατασταθούν τυχόν τεχνικά έργα των 
υδατορέµατα που διέρχονται εντός των Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων και των 
οικισµών που βρίσκονται στην παράκτια ζώνη, συγκεκριµένα κάτω από τον 
αυτοκινητόδροµο Αθηνών – Κορίνθου – Πατρών, εν συνεχεία θα αποκατασταθούν τα 
τεχνικά έργα των υδατορεµάτων που διέρχονται εντός των οικισµών ανάντη του 
αυτοκινητοδρόµου και τέλος τα τεχνικά έργα που υπάρχουν εντός των περιοχών που 
βρίσκονται σε αγροτική περιοχή. Επιπλέον θα ληφθούν υπόψη: τυχόν οριοθετήσεις – 
διευθετήσεις που έχουν υποβληθεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και έχουν εγκριθεί 
από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση (µε ΦΕΚ), τυχόν κτηµατολογικά διαγράµµατα αν 
στην περιοχή υπάρχει Κτηµατολόγιο, καθώς και φωτοερµηνείες που αποδεικνύουν την 
ύπαρξη τεχνικών έργων στο υδατόρεµα στην περιοχή επέµβασης. Στη συνέχεια και στη 
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περίπτωση που µπορούν να συµπεριληφθούν επιπλέον εργασίες αποκατάστασης 
τεχνικών έργων στη τρέχουσα εργολαβία, θα συµπεριληφθούν τυχόν νέες αιτήσεις των 
υδατορεµάτων που χρήζουν άµεσης επέµβασης λόγω επικινδυνότητας. Κατά την 
εκτέλεση του έργου είναι υποχρεωτική η λήψη φωτογραφιών στις θέσεις 
επέµβασης/καθαρισµού των ρεµάτων, πριν και µετά την εργασία. Οι δε εργασίες 
αποκατάστασης θα γίνουν σύµφωνα µε τις τεχνικές οδηγίες της Υπηρεσίας. 
Λόγω του ότι το έργο θεωρείται δυσχερούς προµέτρησης είναι δυνατόν να δοθεί εντολή 
για εκτέλεση εργασιών µε ιδιαίτερη προσοχή. Στη περίπτωση που γίνουν εργασίες 
αποκατάστασης σε δύσβατη περιοχή ο Ανάδοχος έχει το δικαίωµα να ζητήσει ιδιαίτερη 
αµοιβή, αρκεί να αποδεικνύεται και έχοντας την αρχική σύµφωνη γνώµη της 
Υπηρεσίας. 
Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύµφωνα µε το περιγραφικό τιµολόγιο της παρούσας 
µελέτης και η επαλήθευση των ποσοτήτων των εργασιών αποκατάστασης θα γίνει 
σύµφωνα µε τον τρόπο επιµέτρησης που αναφέρεται στο αντίστοιχο άρθρο στην Ειδική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
Επισηµαίνεται ότι, οι παραπάνω εργασίες απαλλάσσονται περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης, σύµφωνα µε την εξαίρεση της ε΄ παρατήρησης του α/α 15α της 2ης 
οµάδας µε τίτλο «Υδραυλικά έργα» της Υ.Α. ∆ΙΠΑ/οικ. 37674/2016(Β΄/2471): 
«Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη 
δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες 
σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21.9.2011 (Α΄/209), όπως αυτή έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει», όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ οικ. 2307/2018 (Β΄/439). 
Επιπλέον, σύµφωνα µε το έγγραφο µε α.π.: 7187/07.10.2019 της Γ.Γ.Π.Π. και 
συγκεκριµένα την παράγραφο 3.3 αυτού δεν απαιτείται άδεια εκτέλεσης έργου στις 
εργασίες συντήρησης – καθαρισµού υδατορεµάτων καθώς και στις ήπιες παρεµβάσεις 
για τη διευθέτησή τους, όπως εργασίες σταθεροποίησης των πρανών τους χωρίς 
µεταβολή της δίαιτας του υδατορέµατος, καθαρισµού της κοίτης από συσσωρευµένα 
φερτά υλικά καθώς και για τη διασφάλιση της διατήρησης της παροχετευτικής τους 
ικανότητας. 
Ιδιαίτερη µέριµνα θα δοθεί στην επιλογή του κατάλληλου εξοπλισµού και των 
µηχανηµάτων, ανάλογα µε το είδος των προς εκτέλεση εργασιών και µε την 
τοπογραφία της περιοχής, ώστε να αποτρέπονται οι αρνητικές επιπτώσεις επί του 
φυσικού περιβάλλοντος κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. 
Ακόµα ο Ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει κατάλληλη σήµανση όπου απαιτηθεί 
και θα εκτελεί εργασίες, µε την τοποθέτηση όλων των απαιτούµενων µέσων 
(αναλάµποντες φακοί, πινακίδες κλπ.) χωρίς αµοιβή για αυτή τη σήµανση, δεδοµένου 
ότι περιλαµβάνεται η δαπάνη ανηγµένη στις τιµές του τιµολογίου της µελέτης. 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει µέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, όπως: 
αντιµετώπισης της διάβρωσης του εδάφους στους χώρους εκτέλεσης της εργασίας, 
µείωσης των αιωρηµάτων κατά τον καθαρισµό από τα µπάζα, µείωσης των οχλήσεων 
στην χλωρίδα και πανίδα της περιοχής, προστασία ειδών χλωρίδας στους χώρους 
εκτέλεσης των έργων, αντιµετώπισης της διάβρωσης των αποθέσεων ακατάλληλων 
υλικών, αποφυγή εκροών λιπαντικών, υδρογονανθράκων, υγρών συσσωρευτών ή 
άλλων υγρών από χρησιµοποιούµενα µηχανήµατα και εξοπλισµό στο έδαφος. 
Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι ολισθήσεις ασταθών πρανών, 
εισροή υδάτων, ολισθήσεις-πτώσεις ατόµων, ανατροπή µηχανηµάτων έργων, 
τραυµατισµοί προσωπικού, κ.λ.π. Για τη πρόληψη και αποφυγή ατυχηµάτων θα πρέπει 
ο χειρισµός του εξοπλισµού και των εργαλείων να γίνεται, µε ευθύνη του Αναδόχου 
µόνον από εξουσιοδοτηµένα άτοµα. Κανένα άτοµο χωρίς την επαρκή καθοδήγηση, 
εκπαίδευση και χωρίς πιστοποίηση της ικανότητάς του δεν πρέπει να χειρίζεται τον 
εξοπλισµό ή τα εργαλεία. Υποχρεωτική είναι η χρήση µέσων ατοµικής προστασίας 
(ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών, κατάλληλη σήµανση µε χρήση πινακίδων και 
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φανών και γενικά ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας 
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Επίσης, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικός και 
µόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που πιθανόν να συµβεί στο 
προσωπικό του ή σε τρίτους. Τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να 
είναι σε άριστη κατάσταση και εφοδιασµένα µε τις απαραίτητες άδειες κυκλοφορίας, να 
συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις του τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ και να είναι 
ασφαλισµένα, όπως ορίζει η ισχύουσα νοµοθεσία. Οι οδηγοί θα πρέπει να έχουν 
οπωσδήποτε την ανάλογη επαγγελµατική άδεια οδήγησης. 
  

Ελέγχθηκε Θεωρήθηκε 
Κόρινθος, 28/08/2020 Κόρινθος, 28/08/2020 Κόρινθος, 28/08/2020 

Η Συντάξασα  Ο Αναπλ. Προϊστάµενος 
Τ.∆.Π. 

Ο Αναπλ. Προϊστάµενος 
∆.Τ.Ε. 
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