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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 
 
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2019 

ΜΕΛΕΤΗ: 
 

 

Μελέτη κατασκευής ρυθμιστικού 
γεωφράγματος για την ταμίευση ύδατος 
στην περιοχή Προδρόμου  

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: 
 
INTERREG IPA Cross Border Cooperation 
Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009 
 
Η προς δημοπράτηση μελέτη αποτελεί το 
παραδοτέο 3.1.4 της πράξης “wa-mbrella” 
του Δήμου Αλμωπίας, η οποία 
χρηματοδοτείται από το INTERREG IPA 
Cross Border Cooperation Programme CCI 
2014 TC 16 I5CB 009 με 
συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και πόρους των συμμετεχουσών 
χωρών. Εγγραφή στη ΣΑΕ 408/6 με 
ενάριθμο έργου 2018ΕΠ4086000 
(ΑΔΑ:69ΒΔ465ΧΙ8-6ΔΑ) 
 
Κ.Α. 63.7341.0004 ( 69.119,00 €) 

CPV:   
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Α. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΡΓΟΥ 

α) Θέση  

Η Tοπική Κοινότητα Προδρόμου βρίσκεται σε απόσταση 15 km Βορειοανατολικά  της πόλης της 
Αριδαίας. Η θέση για την κατασκευή του έργου χωροθετείται 1Km βόρεια του οικισμού. 

 

Β. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ 

Το εξεταζόμενο έργο αφορά την κατασκευή ρυθμιστικού γεωφράγματος ανάντη της Τοπικής 
Κοινότητας Προδρόμου στοχεύοντας στην αξιοποίηση του υδατικού δυναμικού της περιοχής. 
Κατάντη της περιοχής μελέτης αναπτύσσονται καλλιεργήσιμες εκτάσεις εμβαδού της τάξης των 
7000 στρεμμάτων (Αγροκτήματα τοπικών Κοινοτήτων Προδρόμου, Νερομύλων, Ίδας, 
Κωνσταντίας) οι οποίες αρδεύονται με επιφανειακή κατάκλυση. Τα υφιστάμενα έργα άρδευσης 
κατασκευάστηκαν τις δεκαετίες του 1970 και 1980. Ο εκσυγχρονισμός του συστήματος άρδευσης 
επιτάσσει την κατασκευή σε πρώτη φάση ρυθμιστικού γεωφράγματος και στην συνέχεια την 
κατασκευή υπόγειου δικτύου άρδευσης.         

 

Γ.  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ  ΜΕΛΕΤΕΣ   
 
Για την ολοκλήρωση των έργων πρώτης φάσης (Κατασκευή γεωφράγματος) απαιτούνται μία σειρά 
από μελέτες. Αναλυτικότερα: 
 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 
Τοπογραφική  μελέτη για την κατασκευή 
ρυθμιστικού γεωφράγματος για την 
ταμίευση ύδατος στην περιοχή Προδρόμου                                         

Περιλαμβάνει την αξιοποιήση χαρτογραφικών 
υποβάθρων καθώς και τις επί τόπου 
τοπογραφικές αποτυπώσεις.  

2 
Γεωτεχνική μελέτη για την κατασκευή 
ρυθμιστικού γεωφράγματος για την 
ταμίευση ύδατος στην περιοχή Προδρόμου      

Περιλαμβάνει εργασίες πεδίου και εργαστηρίου 
με συμπεράσματα για τη στατικότητα του 
σώματος φράγματος. Περιλαμβάνεται και η 
προμελέτη για την εκτέλεση ερευνών για την 
καταλληλότητα της θέσης.  

3 
Υδραυλική μελέτη για την κατασκευή 
ρυθμιστικού γεωφράγματος για την 
ταμίευση ύδατος στην περιοχή Προδρόμου                                         

Περιλαμβάνει την μελέτη του σώματος του 
φράγματος και τον ακριβή υπολογισμό όλων 
των διατάξεων. 

4 

Μελετη γεωργοτεχνικής σκοπιμότητας για 
την κατασκευή ρυθμιστικού γεωφράγματος 
για την ταμίευση ύδατος στην περιοχή 
Προδρόμου (γεωργική μελέτη)    

 Περιλαμβάνει τον υπολογισμό αρδευτικών 
αναγκών των αγροκτημάτων που θα 
αρδευτούν. 

5 
Στατική  μελέτη για την κατασκευή 
ρυθμιστικού γεωφράγματος για την 
ταμίευση ύδατος στην περιοχή Προδρόμου      

 Περιλαμβάνει την στατική μελέτη  
αντλιοστασίου. 

6 

Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη για την 
κατασκευή ρυθμιστικού γεωφράγματος για 
την ταμίευση ύδατος στην περιοχή 
Προδρόμου      

 Περιλαμβάνει την μελέτη των διατάξεων που 
θα χρειαστούν. 

7 
ΜΠΕ   για την κατασκευή ρυθμιστικού 
γεωφράγματος για την ταμίευση ύδατος 
στην περιοχή Προδρόμου                                            

 Περιλαμβάνει την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση των προτεινόμενων έργων. 
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 Δ.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ  ΕΡΓΩΝ 

 
Το προτεινόμενο έργο συνίσταται στη δημιουργία ρυθμιστικού γεωφράγματος, ανάντη της  

Τοπικής Κοινότητας Προδρόμου με αποτέλεσμα την ταμίευση ύδατος για την αρδευτική περίοδο. 

Ο όγκος αποθήκευσης ύδατος εκτιμάται σε 80000- 100000m3.  

 

Το προτεινόμενο φράγμα  θα είναι χωμάτινο τραπεζοειδoύς διατομής. Προτείνεται φράγμα 

ύψους 10-12μ και μήκους 40-60m.  Στο κέντρο της διατομής του φράγματος και κατά μήκος του 

άξονα θα κατασκευαστεί στρώμα αδιαπέρατο που θα αποτελείται από συμπυκνωμένη καλής 

ποιότητας άργιλο (πυρήνας). Κάτω από τον πυρήνα και σε ορισμένο βάθος θα κατασκευαστεί 

διάφραγμα για την ανακοπή της υπόγειας ροής του νερού. Γύρω από τον πυρήνα θα 

τοποθετηθούν υλικά που θα διαμορφώσουν το σώμα του φράγματος. 

 

Το φράγμα θα διαθέτει υπερχειλιστή από σκυρόδεμα, για την υπερχείλιση των πλεοναζόντων 

υδάτων. 

 

Συμπληρωματικά έργα για την ομαλή λειτουργία: 

 Κατασκευή αντλιοστάσιου για τη άρδευση των εκτάσεων στη "στενή" περιοχή του φράγματος 

 

 

 

Αριδαία  15/07/2019  

 

 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 
 
 

Μήτκα Σουλτάνα 
Πολιτικός Μηχανικός 

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο Προϊστάμενος Τμήματος  

 
 

Χριστοπούλου Μαρία 
Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός 
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