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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

 

          Η παρούσα μελέτη αφορά την συντήρηση και την αποκατάσταση  ζημιών 

υφιστάμενων τεχνικών οριοθετήσεων στην κοίτη του χειμάρρου Υλαιθου περί της περιοχής 

που διέρχεται από το σχέδιο πόλεως Ιτέας, σε μήκος περίπου 360μ . Επίσης προβλέπεται ο 

καθαρισμός της κοίτης και των πρανών των χειμάρρων Υλαίθου και Σκίτσας σε τρείς θέσεις, 

στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Π.Ε. Φωκίδας περί καθαρισμού , αστυνόμευσης των 

ρεμάτων και των απαλλοτριωμένων χώρων παρά τα ρέματα σύμφωνα με το άρθρο 224 του 

Ν. 4555/2018 και υλοποίησης έργων και εργασιών καθαρισμού, διευθέτησης - 

αντιπλημμυρικής προστασίας και εργασιών συντήρησης σύμφωνα με το αρθ. 4 του ν. 

4258/14 για τα υδατορέματα που βρίσκονται εξ ολοκλήρου στα διοικητικά όρια της Π.Ε. 

Φωκίδας.   

  

 Στόχος του έργου είναι η αποκατάσταση της υδραυλικής διατομής της κοίτης στην 

πρότερη κατάσταση, ο καθαρισμός από αυτοφυή βλάστηση και φερτά υλικά της κοίτης και 

προτείνονται τοπικές επεμβάσεις αποκατάστασης καταπτώσεων και σταθεροποίησης 

πρανών σε μικρή κλίμακα - όπου κατά τόπους θα γίνει ενίσχυση από ιδία υλικά των 

υφιστάμενων πρανών & αναβαθμών των χειμάρρων Υλαίθου και Σκίτσας που βρίσκονται 

εντός της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Δελφών, σύμφωνα με την ανάθεση 

αρμοδιότητας στην ΔΤΕ της Π.Ε. Φωκίδας με την αρ. 4234/191610 της 12-11-2015 (ΑΔΑ: 

ΩΡΕΖΟΡ10-ΓΘ9) απόφαση της ΑΠΘΣτΕ.  Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΕΠ 566 

με προϋπολογισμό 153261,62€ (με ΦΠΑ 24%).  

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 

 
 
ΕΡΓΟ: «« ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ 
Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ»  
ΥΠΟΕΡΓΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ 
ΣΚΙΤΣΑ ΚΑΙ ΥΛΑΙΘΟΥ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ »» 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 153.251,62€ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 566 
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Οι προβλεπόμενες εργασίες θα υλοποιηθούν στην κοινή κοίτη των χειμάρρων Σκίτσα 

και Υλαίθου , όπως αυτή αποτυπώνεται στους χάρτες της υπηρεσίας geodata : 

 

Τμήμα 1 

 

Τμήμα 2 
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Τμήμα 3 

 

Προβλεπόμενες εργασίες:  

Στο τμήμα της παλαιάς οριοθετημένης κοίτης στα όρια του σχεδίου πόλεως Ιτέας του 

χειμάρρου Υλαιθου, θα  γίνει τμηματική καθαίρεση υφιστάμενων οριοθετήσεων πρανών από 

παλαιούς λιθόδμητους τοίχους, συρματοκιβώτια και τοιχεία σκυροδέματος που έχουν 

αστοχήσει σε παλαιότερες πλημμύρες και έχουν ανατραπεί ή παρουσιάζουν θραύση και 

διάβρωση. Θα γίνουν εργασίες εκσκαφών θεμελίων σε μήκος περίπου 120μ και θα 

αποκατασταθούν/ενισχυθούν τα βλαφθέντα θεμέλια καθώς και τα οριοθετημένα πρανή με 

τοιχεία σκυροδέματος.  

Σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία, θα γίνουν εργασίες καθαρισμού της 

κοίτης από αυτοφυή και φερτές ύλες και άρσης καταπτώσεων από τα υφιστάμενα πρανή των 

χειμάρρων και θα ενισχυθούν αυτά με εδαφικό υλικό των προσχώσεων. 

Επίσης σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία, θα γίνουν διανοίξεις και 

καθαρισμοί σε χωμάτινους και εγκιβωτισμένους υδραύλακες κατά μήκος της κοίτης των 

χειμάρρων Σκίτσας και Υλαίθου, από τα όρια της Βίνιανης έως της εκβολές στην Ιτέα. 
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Απόσπασμα ορθ/χάρτη Google Earth έτους 2017 με υπόδειξη περιοχής υλοποίησης εργασιών στην 

παλαιά οριοθετημένη κοίτη του χειμάρρου Υλαιθου. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

Α.Σεγδίτσας 

Α-Μ, Α΄β 

ΕΛΕΧΘΗΚΕ 

Η α.Πρ/νη ΤΔΠ 

 

Αλεξ.Κουτσού  

Α-Μ, Α΄β 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο α. Δ/ντης Δ.Τ.Ε.  

Π.Ε. Φωκίδας 

 

 

 Χρήστος Δημητρέλος  

Π-Μ, Α΄β 
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