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Εισαγωγή

1.1

Αντικείμενο έκθεσης

Τ1: Αυτοψίες εκτός ΖΔΥΚΠ

Η παρούσα Έκθεση αποτελεί το Παραδοτέο 3 της 1 ης Φάσης του 1ου Σταδίου της σύμβασης για την
εκπόνηση της μελέτης «Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
των υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής, Βόρειας και Ανατολικής Πελοποννήσου και Κρήτης (ΥΔ 01, ΥΔ
02, ΥΔ 03 και ΥΔ13)» η οποία υπογράφηκε στις 02/12/2014 μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) και της Κοινοπραξίας με την επωνυμία «Κοινοπραξία
Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας Πελοποννήσου – Κρήτης». Μέλη της Κοινοπραξίας είναι τα
ακόλουθα Γραφεία Μελετών:


«ADT-ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ»,



ΘΑΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΕ,



AΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΔΙΟΥ του ΜΙΧΑΗΛ



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΤΟΥΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ



ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ



ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ



ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ

Αντικείμενο της μελέτης είναι η ικανοποίηση των επιταγών της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ σχετικά με την
αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνων πλημμύρας και συγκεκριμένα η υλοποίηση των δράσεων οι
οποίες προβλέπονται στα άρθρα 6,7,8,9 και 10 της Οδηγίας και τα άρθρα 5,6,7,8,9,10 και 11 της
Κ.Υ.Α. Η.Π. 31822/1542/Ε103/21.7.2010 με την οποία ενσωματώθηκε η εν λόγω Οδηγία στο
Εθνικό Δίκαιο.
Το 1ο στάδιο της Σύμβασης περιλαμβάνει την κατάρτιση των Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας
(Flood Hazard Maps) και των Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας (Flood Risk Maps) σύμφωνα με το άρθρο
6 της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ. και το άρθρο 5 της Κ.Υ.Α. Η.Π. 31822/1542/Ε103/21.7.2010.

1.2

Ομάδα μελέτης

Η ομάδα μελέτης, παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:
Πίνακας 1.1: Ομάδα μελετητών
ADT ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ
Χαράλαμπος Ανδρικόπουλος
Ελευθέριος Θεοδώρου
Γεώργιος Λαγουδάκος
Ιωάννης Κασούνης
Αθανασία Αργυροπούλου
Κωνσταντίνος Χαβδούλας
Γρηγόριος Ρουχωτάς
Ανδρέας Κακωνάς
Βασιλική Κατραμή
Ιωάννα Ζαλαχώρη

Πολιτικός Μηχανικός , MSc
Πολιτικός Μηχανικός
Πολιτικός Μηχανικός
Πολιτικός Μηχανικός, MSc
Τοπογράφος Μηχανικός
Πολιτικός Μηχανικός
Πολιτικός Μηχανικός, M.Eng
Μηχανικός Έργων Υποδομής ΤΕ, MSc
Μηχανικός Έργων Υποδομής ΤΕ
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός
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Δημήτριος Μαλαματάρης
Πολιτικός Μηχανικός, MSc
Νικόλαος Αλμπαντάκης
Δρ. Γεωλόγος
Χρήστος Μπουρούνης
Γεωλόγος, MSc
Ελευθερία Κούσια
Περιβαλλοντολόγος, MSc
ΘΑΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΕ
Παναγής Τονιόλος
Τοπογράφος Μηχανικός
Ευάγγελος Τσιλιμαντός
Πολιτικός Μηχανικός
Ηλίας Μαράβας
Τοπογράφος Μηχανικός, MSc
Ιωάννης Κόκκινος
Τοπογράφος Μηχανικός, MSc
Αναστάσιος Μουντανέας
Τοπογράφος Μηχανικός
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΔΙΟΥ του ΜΙΧΑΗΛ
Αγγελική Περδίου
Μεταλλειολόγος Μηχανικός MSc
Κωνσταντίνος Σιαπαρίνας
Γεωλόγος, MSc
Ευστάθιος Χατζιόπουλος
Περιβαλλοντολόγος, MSc
Αναστασία Χριστοπούλου
Βιολόγος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Ιωάννης Αγγελίδης
Οικονομολόγος
Παναγιώτης Σκούρας
Οικονομολόγος
Διονύσιος Θωμάς
Οικονομολόγος
Στέλιος Καραγιλάνης
Οικονομολόγος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Γεώργιος Παπαγεωργίου
Αρχιτέκτων Μηχανικός
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΤΟΥΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Παρασκευή Τσιτούρα
Δασολόγος/Περιβαλλοντολόγος
Γεώργιος Ζαγαλίκης
Δρ. Δασολόγος/Περιβαλλοντολόγος
Νικόλαος Κίγκας
Δασοπόνος
ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ
Κώστας Χατζηπαρασκευάς
Γεωπόνος
Σταύρος Αραχωβίτης
Γεωπόνος
Βασιλική Αγγελίδη
Γεωπόνος ΤΕ
Επιπλέον στην εκπόνηση του παρόντος παραδοτέου, έλαβαν μέρος οι ακόλουθοι επιστήμονες
Όνομα μέλους ομάδας μελέτης
Αθανάσιος Ραδαίος
Σωτηρία Τσαντίλα
Ρίχαρντ Ματίσεν
Κωνσταντίνος Παπαποστόλου
Ιωάννης Μουτζούρης Σιδηρής
Κωνσταντίνος Χατζηθεοχάρους

Ειδικότητα
Πολιτικός Μηχανικός, MSc - ADT ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ
Πολιτικός Μηχανικός & Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc ADT ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ
Πολιτικός Μηχανικός - Τεχνικός Σύμβουλος
Τοπογράφος Μηχανικός
Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc
Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc - ADT ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ
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Ομάδα επίβλεψης

Την Ομάδα επίβλεψης απαρτίζουν τα ακόλουθα στελέχη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του
ΥΠΕΚΑ:


Μαρία Γκίνη, ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προστασίας
και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος ΕΓΥ



Σπυριδούλα Λιάκου Χημικός Μηχανικός, υπάλληλος της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων



Πηνελόπη Γκαγκάρη Δασολόγος, υπάλληλος της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων

Mε αναπληρωματικούς τους:


Αθανασία Παρδάλη, υπάλληλος της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων



Σπύρος Τασόγλου ΠΕ Γεωτεχνικών – Γεωλόγος υπάλληλος της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων



Έφη Αλεξάκη, υπάλληλος της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων

2

Αντικείμενο παραδοτέου

Το παραδοτέο Π3 περιλαμβάνει Έκθεση αυτοψιών στις θέσεις όπου έχουν εμφανιστεί στο παρελθόν
σημαντικές ιστορικές πλημμύρες, αλλά δεν περιλαμβάνονται στις Ζώνες Δυνητικού Υψηλού
Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ).
Σύμφωνα με την υποχρέωση που απορρέει από την Οδηγία 2007/60/ΕΚ (Κεφάλαιο ΙΙ, άρθρα 4 και5),
από την ΕΓΥ με την υποστήριξη της Κ/Ξ Συμβούλου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ECOS
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. – ΕΦΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ & ΣΙΑ, εκπονήθηκε η Προκαταρκτική
Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας (ΠΑΚΠ) και έγινε προσδιορισμός των περιοχών όπου υπάρχουν
δυνητικά σοβαροί κίνδυνοι πλημμύρας ή είναι πιθανό να σημειωθεί πλημμύρα. Σημειώνεται ότι στην
Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) H.Π. 31822/1542/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1108 Β΄/21.07.2010) με την
οποία ενσωματώθηκε η Οδηγία στο Ελληνικό Δίκαιο οι περιοχές αυτές χαρακτηρίζονται ως «Ζώνες
Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ)».
Η Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας περιέλαβε τα ακόλουθα βήματα:


Την καταγραφή των ιστορικών πλημμυρών με τα κύρια χαρακτηριστικά τους και εντοπισμό
των σημαντικών ιστορικών πλημμυρών με βάση τις συνέπειές τους.



Τον εντοπισμό περιοχών όπου είναι πιθανόν να σημειωθεί πλημμύρα και αξιολόγηση των
δυνητικών αρνητικών συνεπειών των μελλοντικών πλημμυρών, λαμβανομένων υπόψη
ιστορικών στοιχείων πλημμυρών και των έκτοτε αλλαγών στις συνθήκες των πλημμυρικών
πεδίων.



Τον καθορισμό των Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας.

Σημαντικές ιστορικές πλημμύρες.
Κατά το στάδιο της προκαταρκτικής αξιολόγησης ορισμένες πλημμύρες από το σύνολο των
ιστορικών πλημμυρών, χαρακτηρίστηκαν "σημαντικές", λαμβάνοντας υπ όψιν το γεγονός ότι είχαν
ιδιαίτερα μεγάλες συνέπειες σε επίπεδο είτε ανθρώπινων θυμάτων, είτε ύψους οικονομικών
αποζημιώσεων, είτε μεγέθους κατακλυζόμενης έκτασης. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι
κατηγορίες κατάταξης των ιστορικών πλημμυρικών συμβάντων με βάση τα ανωτέρω.
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Πίνακας 2.1: Όρια και κατηγορίες κατάταξης ιστορικών πλημμυρικών συμβάντων
Σημαντικότητα
Ανθρώπινα
Αποζημίωση
Έκταση
Πλημμύρας
θύματα
(€)
(στρέμματα)
Χαμηλή

<50.000

<2,000

Μεσαία

50.000-200.000

2,000-5.000

Υψηλή

200.000-500.000

5.000-10.000

>500.000

>10.000

Πολύ υψηλή

≥1

Όσα συμβάντα ανήκουν στις κατηγορίες "υψηλή" ή "πολύ υψηλή" χαρακτηρίζονται ως "σημαντικά"
ιστορικά γεγονότα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Οδηγία 2007/60/ΕΚ και στην Κοινή Υπουργική
Απόφαση (Κ.Υ.Α.) H.Π. 31822/1542/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1108 Β΄/21.07.2010) και με βάση αυτά, στην
παρακάτω εικόνα παρουσιάζονται οι θέσεις των σημαντικών ιστορικών πλημμυρών για τα διάφορα
υδατικά διαμερίσματα.

Σχήμα 2.1: Σημαντικές ιστορικές πλημμύρες ΥΔ Κρήτης (GR13)
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Σημαντικές ιστορικές πλημμύρες εκτός ΖΔΥΚΠ

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι σημαντικές ιστορικές πλημμύρες εκτός των
καθορισθεισών ΖΔΥΚΠ σύμφωνα με τα στοιχεία της ΠΑΚΠ. Στον πίνακα περιλαμβάνονται ο κωδικός
του γεγονότος, οι συντεταγμένες που καθορίστηκαν στο πλαίσιο της ΠΑΚΠ για τη χωροθέτηση του
γεγονότος, η ημερομηνία του γεγονότος, και ο οικισμός που εμφανίστηκε το γεγονός ή στον οποίο
ανήκει διοικητικά η περιοχή που εμφανίστηκε το γεγονός.
Πίνακας 3.1: Σημαντικές ιστορικές πλημμύρες GR13
ΚΩΔΙΚΟΣ
Χ
Υ
LYM1127
461105.64
3916088.59
LYM1128
473006.29
3927338.90
LYM1129
472185.60
3902507.37
LYM1130
467383.96
3918973.45
LYM1123

501822,67

3929757,39

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
20-21.04.2000
20-21.04.2000
20-21.04.2000
20-21.04.2000
01.01.2000
14.01.2000
15.01.2001

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΙΝΝΑΧΩΡΙΟΥ
ΜΗΘΥΜΝΗΣ
ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ
ΣΥΡΙΚΑΡΙΟΥ
ΧΑΝΙΩΝ
ΣΟΥΔΑΣ

Τα τρία πρώτα γεγονότα εμφανίστηκαν σε περιοχές που διοικητικά ανήκουν στον Καλλικρατικό Δήμο
Κισσάμου και το τελευταίο στον Καλλικρατικό Δήμο Καντάνου – Σελίνου.
Τα γεγονότα LYM1128 και LYM1130 αναφέρονται σε υπερχειλίσεις ρεμάτων που εκβάλλουν στον
κόλπο Κισσάμου στην βόρεια πλευρά του Δήμου Κισσάμου (Δημοτικές Ενότητες Κισσάμου και
Μηθύμνης), το γεγονός LYM1127 αναφέρεται σε ρέμα που εκβάλλει στον όρμο Πλατανάκια στη
δυτική πλευρά του Δήμου Κισσάμου (Δημοτική Ενότητα Ινναχωρίου) και το γεγονός LYM1129
αναφέρεται σε υπερχειλίσεις ρεμάτων που εκβάλλουν στο Λιβυκό Πέλαγος στη νότια πλευρά του
Δήμου Καντάνου – Σελίνου (Δημοτική Ενότητα Πελεκάνου).
Τα γεγονότα με αριθμό LYM 1123 αναφέρονται αφενός σε υπερχειλίσεις των ρεμάτων Κλαδισού που
αποτελεί το δυτικό φυσικό όριο της πόλης των Χανίων και Μορώνη μεταξύ των οικισμών Χανίων και
Σούδας. Ο Κλαδισός εξετάστηκε στο Παραδοτέο Π1 επειδή ευρίσκεται εντός ορίων της ΖΔΥΚΠ
«Χαμηλή ζώνη λεκανών ρεμάτων Χανίων». Ο Μορώνης λόγω του ότι ευρίσκεται εκτός ορίων ΖΔΥΚΠ,
εξετάζεται στο παρόν Παραδοτέο. Η εκβολή του τοποθετείται περί τα 700μ βορειοδυτικά του
λιμανιού της Σούδας. Τα ανωτέρω γεγονότα σημειώθηκαν στην περιοχή του Καλλικρατικού Δήμου
Χανίων και εντός των Δημοτικών Ενοτήτων Χανίων και Σούδας.
Κατά την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε και τις επαφές με αρμόδιους φορείς ΟΤΑ, προέκυψε ότι
εκτός από τα ανωτέρω υπάρχουν και άλλα γεγονότα εμφάνισης πλημμυρών με σημαντικές συνέπειες,
όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια, ανά εξεταζόμενη περιοχή.
Ο δήμος Κισσάμου έχει έδρα τον ομώνυμο οικισμό. Άλλοι κύριοι οικισμοί της παραλιακής περιοχής
του κόλπου Κισσάμου είναι τα Καλουδιανά, ο Αγ. Αντώνιος και ο Δραπανιάς, ενώ στην νοτιότερη
ορεινή περιοχή, η Τοπική Κοινότητα Σηρικαρίου, οι Καλαθένες, τα Τοπόλια, η Βουλγάρω και η
Ποταμίδα.
Στη δυτική πλευρά του Δήμου, κυριότεροι οικισμοί της περιοχής εξέτασης είναι ο Κάμπος, τα
Μπερπαθιανά και η Πλαγιά.
Έδρα του Δήμου Καντάνου – Σελίνου είναι ο οικισμός της Παλαιόχωρας. Στην παραλιακή ζώνη
σημαντικός είναι ο Γιαλός και η Κουντούρα στα δυτικά της Παλαιόχωρας, ενώ στην ορεινή ζώνη
κυριότεροι οικισμοί είναι ο Μουστάκος και ο Κάνδανος που είναι η ιστορική έδρα του Δήμου.
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4

Βόρεια πλευρά Δήμου Κισσάμου

4.1

Περιγραφή και μορφολογικά χαρακτηριστικά λεκανών απορροής
και υδατικών συστημάτων

Τα ρέματα της βόρειας περιοχής του Δήμου Κισσάμου έχουν διεύθυνση από νότο προς βορρά. Οι
λεκάνες απορροής τους είναι επιμήκεις και ο υδροκρίτης φθάνει σε ανώτατα υψόμετρα από 685 έως
και 1180 m.
Οι λεκάνες απορροής τους στην ορεινή ζώνη παρουσιάζουν ανάγλυφο έντονων κλίσεων (έως και
πάνω από 50%). Οι κλίσεις των κλιτύων μειώνονται πηγαίνοντας προς την παραλιακή περιοχή.
Τα υδατορεύματα της περιοχής, όπως και τα περισσότερα παρόμοιας μορφολογίας και υδρολογίας
ρέματα της Κρήτης, δεν παρουσιάζουν σταθερή ροή στη διάρκεια ενός έτους αλλά εμφανίζουν
πλημμυρικές αιχμές που εγκυμονούν κινδύνους για τις γειτνιάζουσες περιοχές.
Οι γεωλογικοί σχηματισμοί που συναντώνται είναι οι αλλουβιακές αποθέσεις του Τεταρτογενούς
κατάντη της οδού Κισσάμου –Χανίων και, πηγαίνοντας προς βορρά, οι ηπειρωτικές αποθέσεις
(κροκαλοπαγή, ψαμμίτες, ψαμμιτόμαργες) του Μέσου έως Ανώτερου Μειόκαινου, η Ενότητα
Τριπόλεως (ασβεστόλιθοι, δολομίτες, φλύσχης) του κατώτατου Τριαδικού έως Ηώκαινου και στην
ανώτερη ορεινή ζώνη της λεκάνης η Ενότητα φυλλιτών – χαλαζιτών του Περμοτριαδικού.
Στο μεγαλύτερο τμήμα των λεκανών απορροής επικρατεί φρυγανώδης σκληροφυλλική βλάστηση, η
πιο διαδεδομένη νανώδης θαμνώδης βλάστηση των ξηρών πλαγιών και λόφων της Κρήτης. Εξαιτίας
της εγγύτητάς τους με αγροτικές και οικιστικές περιοχές, οι λεκάνες απορροής περιλαμβάνουν επίσης
καλλιέργειες, παλιές και σύγχρονες (κυρίως ελαιόδεντρα), βοσκότοπους καθώς και τμήματα οδών,
ενώ κοντά στην κοίτη των ρεμάτων εμφανίζονται συστάδες από πουρνάρια, σχίνα και άλλα
πλατύφυλλα δέντρα. Στο σχήμα που ακολουθεί φαίνονται τα ρέματα και οι λεκάνες απορροής της
περιοχής.

Σχήμα 4.1: Λεκάνες απορροής βόρειας και δυτικής πλευράς Δήμου Κισσάμου
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Τα ρέματα αυτά από δυτικά προς τα ανατολικά είναι τα ακόλουθα:
 Ρ. Μαγκανίστρα
Το ρέμα Μαγκανίστρα ξεκινά από τα νότια της λεκάνης απορροής από υψόμετρο περί το 920, έχει
διεύθυνση προς βορρά και διέρχεται από καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Στο νότιο όριο του οικισμού
Κισσάμου ξεκινά να έχει διευθετημένη κοίτη, διέρχεται από τον οικισμό του Κισσάμου και καταλήγει
στον ομώνυμο Κόλπο.
Το υδρογραφικό δίκτυο είναι αραιό, δενδριτικής μορφής με μικρούς κλάδους.
Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της λεκάνης απορροής φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.
Πίνακας 4.1: Χαρακτηριστικά λεκάνης απορροής Ρ. Μαγκανίστρα
ΜΑΓΚΑΝΙΣΤΡΑ Ρ.
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Εμβαδόν SΑ

(km2)

22.28

Περίμετρος PΑ (Km)

26.87

Μέγιστο Υψόμετρο Hmax (m):

922.28

Μέσο Υψόμετρο Hm (m):

354.00

Μέγιστο Υψόμετρο κύριας μισγάγκειας Hups (m):

685.00

Υψόμετρο στην έξοδο Hds (m):

0.00

Μήκος κύριας μισγάγκειας L (Km):

11.61

Συνολικό μήκος κλάδων ΣLi (Km):

22.97
ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ

Δείκτης Κυκλικότητας E'c:

0.39

Δείκτης Συμπαγούς E'c:

1.61

Δείκτης Επιμήκυνσης EL:

0.41

Δείκτης μορφής κατά Horton F:

0.17
ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Πυκνότητα υδρογραφικού δικτύου DΑ (km-1):

0.58

Μέση Απόσταση από τον υδροκρίτη μέχρι το υδατόρευμα XΑ (km):

0.86

Μέση διαδρομή σταγόνας σε συνθήκες επίγειας ροής μέχρι το υδρογραφικό δίκτυο YA (km):

0.43

Μέση κλίση μισγάγκειας κύριου υδατορεύματος Im %:

5.90

ΑΝΑΓΛΥΦΟ
Μέγιστη υψομετρική διαφορά (m):

922.28

Σχετική υψομετρική διαφορά RHp (%):

3.43

Μέση κλίση λεκάνης Is (%):

34.85

Αριθμός Τραχύτητας :

0.95
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 Ρ. Καμαριανός
Το ρέμα Καμαριανός ξεκινά από τα νότια της λεκάνης απορροής από υψόμετρο περί το 1070, έχει
διεύθυνση προς βορρά και διέρχεται από το Σηρικαριανό Φαράγγι που έχει ονομαστεί από τον
ομώνυμο οικισμό. Στο νότιο όριο του οικισμού Κισσάμου ξεκινά να έχει διευθετημένη ανεπένδυτη
κοίτη, διέρχεται στο ανατολικό όριο του οικισμού του Κισσάμου και καταλήγει στον ομώνυμο Κόλπο.
Το υδρογραφικό δίκτυο είναι πυκνό και δενδριτικής μορφής.
Έχει εγκριθεί με την απόφαση ΑΠ 2892/23-04-2008 του ΓΓ Περιφέρειας Κρήτης η οριοθέτηση
τμήματος του Καμαριανού σε μήκος 500μ από την ακτογραμμή.
Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της λεκάνης απορροής φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.
Πίνακας 4.2: Χαρακτηριστικά λεκάνης απορροής Ρ. Καμαριανού
Ρ. ΚΑΜΑΡΙΑΝΟΣ – ΣΗΡΙΚΑΡΙΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓΙ
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Εμβαδόν SΑ

(km2)

31.99

Περίμετρος PΑ (Km)

37.40

Μέγιστο Υψόμετρο Hmax (m):

1070.00

Μέσο Υψόμετρο Hm (m):

487.48

Μέγιστο Υψόμετρο κύριας μισγάγκειας Hups (m):

843.96

Υψόμετρο στην έξοδο Hds (m):

0.00

Μήκος κύριας μισγάγκειας L (Km):

16.62

Συνολικό μήκος κλάδων ΣLi (Km):

27.95
ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ

Δείκτης Κυκλικότητας E'c:

0.29

Δείκτης Συμπαγούς E'c:

1.87

Δείκτης Επιμήκυνσης EL:

0.34

Δείκτης μορφής κατά Horton F:

0.12
ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Πυκνότητα υδρογραφικού δικτύου DΑ (km-1):

0.72

Μέση Απόσταση από τον υδροκρίτη μέχρι το υδατόρευμα XΑ (km):

0.69

Μέση διαδρομή σταγόνας σε συνθήκες επίγειας ροής μέχρι το υδρογραφικό δίκτυο YA (km):

0.35

Μέση κλίση μισγάγκειας κύριου υδατορεύματος Im %:

5.08

ΑΝΑΓΛΥΦΟ
Μέγιστη υψομετρική διαφορά (m):

1070

Σχετική υψομετρική διαφορά RHp (%):

2.86

Μέση κλίση λεκάνης Is (%):

44.13

Αριθμός Τραχύτητας :

0.94
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 Ρ. Κακοπέρατος
Ο υδροκρίτης της λεκάνης απορροής ξεκινά από ανώτατο υψόμετρο περί το 840. Το ρέμα Μηλιάς έχει
διεύθυνση από νότο προς βορρά και διέρχεται ανατολικά των οικισμών Καλαθένες, Κουκουνάρα,
Χαρχαλιανά, Καλλεργιανά και καταλήγει στον κόλπο Κισσάμου.
Το υδρογραφικό δίκτυο είναι αραιό, δενδριτικής μορφής με μικρούς κλάδους.
Έχει εγκριθεί με την απόφαση ΑΠ 2892/23-04-2008 του ΓΓ Περιφέρειας Κρήτης η οριοθέτηση
τμήματος του Κακοπέρατου 700μ από την ακτογραμμή.
Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της λεκάνης απορροής φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.
Πίνακας 4.3: Χαρακτηριστικά λεκάνης απορροής Ρ. Κακοπέρατου
ΚΑΚΟΠΕΡΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Εμβαδόν SΑ (km2)

16.40

Περίμετρος PΑ (Km)

28.25

Μέγιστο Υψόμετρο Hmax (m):

841.46

Μέσο Υψόμετρο Hm (m):

248.43

Μέγιστο Υψόμετρο κύριας μισγάγκειας Hups (m):

439.54

Υψόμετρο στην έξοδο Hds (m):

0.00

Μήκος κύριας μισγάγκειας L (Km):

12.09

Συνολικό μήκος κλάδων ΣLi (Km):

14.35
ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ

Δείκτης Κυκλικότητας E'c:

0.26

Δείκτης Συμπαγούς E'c:

1.97

Δείκτης Επιμήκυνσης EL:

0.33

Δείκτης μορφής κατά Horton F:

0.11
ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Πυκνότητα υδρογραφικού δικτύου DΑ (km-1):

0.56

Μέση Απόσταση από τον υδροκρίτη μέχρι το υδατόρευμα XΑ (km):

0.28

Μέση διαδρομή σταγόνας σε συνθήκες επίγειας ροής μέχρι το υδρογραφικό δίκτυο YA (km):
Μέση κλίση μισγάγκειας κύριου υδατορεύματος Im %:

10.77
3.63

ΑΝΑΓΛΥΦΟ
Μέγιστη υψομετρική διαφορά (m):

841.46

Σχετική υψομετρική διαφορά RHp (%):

2.98

Μέση κλίση λεκάνης Is (%):

31.97

Αριθμός Τραχύτητας :

0.74
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 Ρ. Τοπολιανό
Ο υδροκρίτης της λεκάνης απορροής ξεκινά από ανώτατο υψόμετρο περί το 1180.
Η λεκάνη απορροής έχει τη μεγαλύτερη έκταση από τις λεκάνες της περιοχής. Το υδρογραφικό δίκτυο
έχει διεύθυνση προς βορρά και είναι πυκνό, δενδριτικής μορφής με σημαντικού μήκους κλάδους. Οι
δύο κύριοι κλάδοι ενώνονται πλησίον του οικισμού Βουλγάρω. Στη συνέχεια το ρέμα κινείται
παράλληλα της επαρχιακής οδού Καλουδιανών - Χρυσοσκαλίτισσας, διέρχεται ανατολικά του
οικισμού Καλουδιανά, περνά την Εθνική οδό (ΒΟΑΚ) και καταλήγει στον κόλπο του Κισσάμου.
Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της λεκάνης απορροής φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.
Πίνακας 4.4: Χαρακτηριστικά λεκάνης απορροής Ρ. Τοπολιανό
ΤΟΠΟΛΙΑΝΟ
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Εμβαδόν SΑ

(km2)

75.62

Περίμετρος PΑ (Km)

55.55

Μέγιστο Υψόμετρο Hmax (m):

1180.54

Μέσο Υψόμετρο Hm (m):

445.44

Μέγιστο Υψόμετρο κύριας μισγάγκειας Hups (m):

597.73

Υψόμετρο στην έξοδο Hds (m):

0.00

Μήκος κύριας μισγάγκειας L (Km):

21.10

Συνολικό μήκος κλάδων ΣLi (Km):

63.37
ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ

Δείκτης Κυκλικότητας E'c:

0.31

Δείκτης Συμπαγούς E'c:

1.80

Δείκτης Επιμήκυνσης EL:

0.41

Δείκτης μορφής κατά Horton F:

0.17
ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Πυκνότητα υδρογραφικού δικτύου DΑ (km-1):

0.49

Μέση Απόσταση από τον υδροκρίτη μέχρι το υδατόρευμα XΑ (km):

0.25

Μέση διαδρομή σταγόνας σε συνθήκες επίγειας ροής μέχρι το υδρογραφικό δίκτυο YA (km):

12.8

Μέση κλίση μισγάγκειας κύριου υδατορεύματος Im %:

2.83

ΑΝΑΓΛΥΦΟ
Μέγιστη υψομετρική διαφορά (m):

1180.54

Σχετική υψομετρική διαφορά RHp (%):

2.13

Μέση κλίση λεκάνης Is (%):

43.16

Αριθμός Τραχύτητας :

0.99
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 Ρ. Δραπανιανό
Ο υδροκρίτης της λεκάνης απορροής ξεκινά από ανώτατο υψόμετρο περί το 215. Το ρέμα έχει
διεύθυνση από νότο προς βορρά και διέρχεται στο ανατολικό όριο του οικισμού Δραπανιάς, περνά
την Εθνική οδό (ΒΟΑΚ) και καταλήγει στον κόλπο του Κισσάμου.
Το υδρογραφικό δίκτυο είναι απλό και αποτελείται από το κύριο ρέμα και ένα δευτερεύοντα κλάδο.
Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της λεκάνης απορροής φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.
Έχει εγκριθεί με την απόφαση ΑΠ 568/861/07-05-2011 του ΓΓ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης η
οριοθέτηση τμήματος του Δραπανιανού σε μήκος 450μ περίπου από την ακτογραμμή (κατάντη του
τεχνικού της Εθνικής Οδού).
Η κοίτη του ρέματος είναι ανεπένδυτη και σε πολλά σημεία περιορίζεται από ιδιοκτησίες.
Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της λεκάνης απορροής φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.
Πίνακας 4.5: Χαρακτηριστικά λεκάνης απορροής Ρ. Δραπανιανό
ΔΡΑΠΑΝΙΑΝΟ
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Εμβαδόν SΑ (km2)

2.40

Περίμετρος PΑ (Km)

7.50

Μέγιστο Υψόμετρο Hmax (m):

216.03

Μέσο Υψόμετρο Hm (m):

87.93

Μέγιστο Υψόμετρο κύριας μισγάγκειας Hups (m):

128.40

Υψόμετρο στην έξοδο Hds (m):

0.00

Μήκος κύριας μισγάγκειας L (Km):

3.30

Συνολικό μήκος κλάδων ΣLi (Km):

3.80
ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ

Δείκτης Κυκλικότητας E'c:

0.54

Δείκτης Συμπαγούς E'c:

1.37

Δείκτης Επιμήκυνσης EL:

0.47

Δείκτης μορφής κατά Horton F:

0.22
ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Πυκνότητα υδρογραφικού δικτύου DΑ (km-1):

0.56

Μέση Απόσταση από τον υδροκρίτη μέχρι το υδατόρευμα XΑ (km):

0.28

Μέση διαδρομή σταγόνας σε συνθήκες επίγειας ροής μέχρι το υδρογραφικό δίκτυο YA (km):

5.58

Μέση κλίση μισγάγκειας κύριου υδατορεύματος Im %:

3.89

ΑΝΑΓΛΥΦΟ
Μέγιστη υψομετρική διαφορά (m):

216.03

Σχετική υψομετρική διαφορά RHp (%):

2.88

Μέση κλίση λεκάνης Is (%):

21.18

Αριθμός Τραχύτητας :

0.34
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4.2

Τ1: Αυτοψίες εκτός ΖΔΥΚΠ

Αυτοψία

Εκτός από τα σημαντικά ιστορικά πλημμυρικά γεγονότα τα οποία παρουσιάστηκαν στην παράγραφο
3.1, έχουν συμβεί πλημμυρικά φαινόμενα σε διάφορες χρονικές περιόδους, ακόμα και πρόσφατα,
όπως 3/12/2013, 31/12/2014.
Τα ρέματα της περιοχής παρουσιάζουν συχνά υπερχειλίσεις της κοίτης τους σε περιπτώσεις έντονων
καταιγίδων με αποτέλεσμα την κατάκλυση παρόχθιων εκτάσεων, με ζημιές κυρίως σε καλλιέργειες
και οδικό δίκτυο, ενώ ήδη έχουν κατασκευαστεί νέα τεχνικά σε κάποιες θέσεις όπου τα υφιστάμενα
τεχνικά δεν επαρκούσαν και είχαν υποστεί βλάβες από τη ροή των ρεμάτων.
 Ρ. Μαγκανίστρα
Έχουν σημειωθεί υπερχειλίσεις της διευθετημένης κοίτης του ρέματος λόγω ανεπάρκειάς της εξαιτίας
στένωσης της διατομής σε κάποιες θέσεις και παρουσίας έντονης βλάστησης, στο τμήμα μεταξύ της
γέφυρας στο νότιο όριο του οικισμού (Φωτογραφία 4.1) και της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου που
ουσιαστικά είναι η επαρχιακή οδός Κισσάμου - Χανίων. Οι παρόχθιες περιοχές που κατακλύζονται
είναι κυρίως καλλιεργήσιμες εκτάσεις.

Φωτογραφία 4.1: Διευθετημένη κοίτη Ρ. Μαγκανίστρα κατάντη οδού στο όριο οικισμού
Υπερχειλίσεις του ρέματος έχουν συμβεί στην κατάντη της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου περιοχή κοντά
στην εκβολή του, όπου πλημμυρίζουν οι παρόχθιες εκτάσεις. Στην περιοχή αυτή οι παρόχθιες
εκτάσεις που κατακλύζονται είναι αστικοποιημένες και παρουσιάζονται προβλήματα στο οδικό
δίκτυο αλλά και σε κάποιες ιδιοκτησίες (Φωτογραφία 4.2 και Φωτογραφία 4.3).

Π03.Τ1 - 19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του υδατικού διαμερίσματος Κρήτης (GR13)

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3

Τ1: Αυτοψίες εκτός ΖΔΥΚΠ

Φωτογραφία 4.2: Διευθετημένη κοίτη Ρ. Μαγκανίστρα κατάντη οδού Ηρώων Πολυτεχνείου

Φωτογραφία 4.3: Ρ. Μαγκανίστρα ανάντη εκβολής στον κόλπο Κισσάμου.
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Τ1: Αυτοψίες εκτός ΖΔΥΚΠ

Επειδή πολλά πλημμυρικά προβλήματα της περιοχής αποδόθηκαν σε ανεπαρκές τεχνικό επί της οδού
Αγαμέμνονος, το τεχνικό αντικαταστάθηκε πρόσφατα από νέο (Φωτογραφία 4.4).

Φωτογραφία 4.4: Νέο τεχνικό Ρ. Μαγκανίστρα στην οδό Αγαμέμνονος.
 Ρ. Καμαριανός
Έχουν σημειωθεί υπερχειλίσεις στην πεδινή ζώνη της κοίτης του ρέματος λόγω ανεπάρκειας κυρίως
των τεχνικών του σε συγκεκριμένες θέσεις. Στην οδό Εμ. Καστρινάκη περί τα 350m ανάντη της
εκβολής του ρέματος έχει ήδη κατασκευαστεί νέα γέφυρα (Φωτογραφία 4.5) προς αντικατάσταση
του ανεπαρκούς διατομής τεχνικού (5Φ1000) να παραλάβει τις παροχές από γεγονότα έντονων
καταιγίδων.
Η κοίτη του ρέματος είναι ανεπένδυτη (Φωτογραφία 4.6).
Οι παρόχθιες περιοχές που κατακλύζονται στην πεδινή ζώνη της κοίτης του ρέματος, είναι κυρίως
καλλιεργήσιμες εκτάσεις.
Προς τα νότια συναντάται το τεχνικό επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου η οποία είναι ουσιαστικά η
οδός που συνεχίζει στην Εθνική Οδό προς Χανιά. Στην περιοχή αυτή η κοίτη εμφανίζει πυκνή
βλάστηση (Φωτογραφία 4.7).
Στην ορεινή λεκάνη του όπου το ρέμα συναντά οδικό δίκτυο έχουν κατασκευαστεί μικρά τεχνικά
(οχετοί) για τη διέλευσή του (Φωτογραφία 4.8).
Χαρακτηριστικό της ορεινής λεκάνης του ρέματος είναι το Σηρικαριανό (Τσιχλιανό) Φαράγγι
(Φωτογραφία 4.9) στο οποίο διέρχεται το ρέμα, ενώ οι κυριότεροι οικισμοί που συναντώνται είναι το
Σηρικάρι, τα Κιολιανά και η Πολυρρηνία.
Οι οικισμοί αυτοί είναι ορεινοί με οδικό δίκτυο που εμφανίζει ισχυρές κλίσεις και γενικά δεν έχουν
παρουσιαστεί σε αυτούς σοβαρά πλημμυρικά προβλήματα.
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Φωτογραφία 4.5: Νέα γέφυρα κατασκευασθείσα επί της οδού Εμ. Καστρινάκη.

Φωτογραφία 4.6: Ανεπένδυτη κοίτη ρέματος κατάντη της ανωτέρω νέας γέφυρας.
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Φωτογραφία 4.7: Κοίτη ρέματος από τεχνικό επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου.

Φωτογραφία 4.8: Τεχνικό ρέματος στην ανάντη ορεινή λεκάνη κοντά στα Κιολιανά.
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Φωτογραφία 4.9: Σηρικαριανό φαράγγι, μεταξύ οικισμών Σηρικάρι και Κιολιανά.
 Ρ. Κακοπέρατος
Στο ρέμα Κακοπέρατος έχουν σημειωθεί υπερχειλίσεις της κοίτης του στην πεδινή του ζώνη, λόγω
ανεπάρκειας κυρίως των τεχνικών του σε συγκεκριμένες θέσεις.
Οι κατακλυζόμενες παρόχθιες εκτάσεις είναι κυρίως καλλιέργειες.
Στην περιοχή περί τα 380μ ανάντη της εκβολής του ρέματος, σε τοπική οδό κατασκευάζεται νέα
γέφυρα προς αντικατάσταση ανεπαρκούς διατομής τεχνικού (5Φ1000) να παραλάβει τις παροχές
από γεγονότα έντονων καταιγίδων (Φωτο 3.10, στην οποία στο βάθος διακρίνεται και η γέφυρα του
ΒΟΑΚ περί τα 100μ νότια).
Η κοίτη του ρέματος είναι ανεπένδυτη ανάντη και κατάντη (Φωτογραφία 4.11) του τεχνικού.
Χαρακτηριστικό είναι ότι η κοίτη σε αρκετά σημεία δεν είναι σαφώς καθορισμένη και περιορίζεται
λόγω παρεμβάσεων από ανθρώπινες δραστηριότητες, κυρίως καλλιέργειες.
Ιδιαίτερο θέμα αυξημένης στερεοπαροχής δε φαίνεται να υπάρχει στο ρέμα.
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Φωτογραφία 4.10: Κοίτη ρέματος, διακρίνεται στο βάθος το τεχνικό στην Εθνική οδό (ΒΟΑΚ)
προς Χανιά.

Φωτογραφία 4.11 : Κοίτη ρέματος, προς τα κατάντη (εκβολή).
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 Ρ. Τοπολιανό
To Τοπολιανό ρέμα χαρακτηρίζεται από το ομώνυμο φαράγγι που συναντάται μεταξύ των οικισμών
Τοπόλια και Κατσαματάδο. Γενικά το υπόβαθρο στην ορεινή ζώνη παρουσιάζει δύο επιμήκεις και
βαθειές χαραδρώσεις, στις οποίες αναπτύσσονται οι κύριοι κλάδοι του υδρογραφικού δικτύου που
ενώνονται ανάντη του οικισμού Βουλγάρω. Η λεκάνη απορροής είναι πυκνά δασωμένη, ενώ και στην
κοίτη του ρέματος η βλάστηση είναι αρκετά πυκνή ακόμα και στην πεδινή περιοχή (Φωτογραφία
4.12, Φωτογραφία 4.13).
Τα τεχνικά που υπάρχουν στις κύριες οδούς της πεδινής περιοχής, δηλαδή στο ΒΟΑΚ (κυρίως) και
στην Παλαιά Εθνική οδό Κισσάμου – Χανίων, είναι αρκετά υψηλότερα από την κοίτη του ρέματος και
έχουν ανταποκριθεί ως τώρα σε έντονες καταιγίδες, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα σύμφωνα και με τις
τοπικές αρχές (Φωτογραφία 4.14, Φωτογραφία 4.15).

Φωτογραφία 4.12: Κοίτη ρέματος κατάντη του τεχνικού στην Εθνική οδό (ΒΟΑΚ).
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Φωτογραφία 4.13: Κοίτη ρέματος ανάντη του τεχνικού στην Εθνική οδό (ΒΟΑΚ).

Φωτογραφία 4.14: Τεχνικό ρέματος στην Παλαιά Εθνική οδό Κισσάμου – Χανίων πλησίον του
οικισμού Καλουδιανά.
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 Ρ. Δραπανιανό
Το Δραπανιανό ρέμα έχει μικρή λεκάνη απορροής, αλλά λόγω της διέλευσής του σε κοντινή απόσταση
από αστική περιοχή (στο όριο του οικισμού Δραπανιά) και καλλιεργήσιμες εκτάσεις σε αρκετά σημεία
του η κοίτη έχει περιοριστεί από ανθρώπινες παρεμβάσεις, ενώ και τα υφιστάμενα τεχνικά σε
διελεύσεις του οδικού δικτύου είναι περιορισμένων διαστάσεων (Φωτογραφία 4.15) και αρκετές
φορές σημειώνονται υπερχειλίσεις σε παρόχθιες εκτάσεις λόγω υπερχείλισης (Φωτογραφία 4.16).
Η κοίτη πάντως είναι απαλλαγμένη από φερτά υλικά ή άλλα εμπόδια.
Όπως προαναφέρθηκε, σε τμήμα του ρέματος κατάντη του ΒΟΑΚ και έως την εκβολή του και για
μήκος περίπου 450μ. έχει εκπονηθεί μελέτη οριοθέτησης. Κατά την υδραυλική επίλυση που
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της μελέτης οριοθέτησης, προέκυψε ότι η φυσική κοίτη είναι
ανεπαρκής για τη διέλευση παροχής 50ετίας (~7m3/s), όπως ανεπαρκές είναι και το τεχνικό του
ΒΟΑΚ (δίδυμος σωληνωτός οχετός διαμέτρου Φ1.0m.) που εικονίζεται στην ακόλουθη φωτογραφία.

Φωτογραφία 4.15: Τεχνικό ρέματος (2xΦ 1000) κατάντη Εθνικής οδού (ΒΟΑΚ).
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Φωτογραφία 4.16: Κοίτη ρέματος κατάντη Εθνικής οδού (ΒΟΑΚ).

4.3

Συμπεράσματα – Προτάσεις

Από τα ανωτέρω εκτεθέντα, για την ανωτέρω περιοχή προκύπτουν τα παρακάτω σχετικά με την
εμφάνιση πλημμυρικών φαινομένων και τη διαχείριση του αντίστοιχου κινδύνου.


Η περιοχή έχει πολλές φορές υποστεί ζημιές από εμφάνιση πλημμυρών, οπότε η περαιτέρω
εξέτασή της ακόμα και αν δεν έχει οριστεί ως ΖΔΥΚΠ κατά την Προκαταρκτική μελέτη,
δικαιολογείται.



Αρκετά από τα προηγούμενα πλημμυρικά γεγονότα έχουν προκληθεί από ανεπάρκεια
υφιστάμενων τεχνικών έργων (οχετών ή γεφυρών). Σε κάποιες θέσεις, όπως περιγράφηκε σε
προηγούμενες παραγράφους, ήδη έχουν μελετηθεί και κατασκευαστεί νέα τεχνικά έργα
μεγαλύτερων διαστάσεων προς αντικατάστασή τους.
Επίσης, έχουν εκπονηθεί μελέτες οριοθέτησης της κοίτης σε αρκετά από τα ρέματα αυτά - για
μικρό όμως ως επί το πλείστον μήκος - και έχουν προταθεί επίσης έργα διευθέτησης –
διάνοιξης της κοίτης ή και νέων τεχνικών έργων σε διασταυρώσεις με οδικό δίκτυο.
Τα έργα αυτά (μελετηθέντα και κατασκευασθέντα) έχουν προκύψει με τη θεώρηση της
συγκέντρωσης της συνολικής παροχής σχεδιασμού στη θέση ελέγχου, για περιόδους
επαναφοράς σύμφωνες με τις ισχύουσες προδιαγραφές αντιπλημμυρικών έργων, χωρίς να
υπάρχει θεώρηση για έργα ανάσχεσης της παροχής σε υψηλότερα σημεία της λεκάνης
απορροής.
Επίσης δεν έχουν εξεταστεί έργα μείωσης της κατά μήκος κλίσης της κοίτης των ρεμάτων που
συνήθως είναι ιδιαίτερα υψηλή και έργα συγκράτησης φερτών.
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 Για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών προβλημάτων που υπάρχουν στην περιοχή και
εμφανίζονται κατά καιρούς σε γεγονότα έντονων καταιγίδων, προτείνεται να γίνει
αναλυτικότερη εξέταση αντίστοιχη αυτής που γίνεται σε μία ΖΔΥΚΠ, είτε στο πλαίσιο πιθανής
μελλοντικής αναθεώρησης των ΖΔΥΚΠ, είτε στο πλαίσιο ανεξάρτητων μελετών σε επίπεδο
ΕΓΥ, Περιφέρειας ή Δήμου.
Η εξέταση αυτή θα γίνει με ενιαία αντιμετώπιση των διαφόρων ρεμάτων (κοινή μεθοδολογία)
και θα λαμβάνει υπόψη τόσο τα νεότερα δεδομένα που έχουν προκύψει από την παρούσα
μελέτη (λ.χ. όμβριες καμπύλες) όσο και τα προτεινόμενα από παλαιότερες μελέτες (γραμμές
οριοθέτησης, έργα διευθέτησης, τεχνικά έργα κλπ).
Οι μελέτες θα ακολουθούν το πνεύμα των σχεδίων διαχείρισης της Οδηγίας 2007/60 που
περιλαμβάνει έργα, νομοθετικές και διοικητικές παρεμβάσεις.
 Μία άμεση πιθανή παρέμβαση είναι η συντήρηση των υφισταμένων έργων
(καθαρισμός από φερτά υλικά, μπάζα και κλαδιά δένδρων των τεχνικών και της
φυσικής κοίτης).
 Από πλευράς αντιπλημμυρικών έργων θα εξεταστεί η επάρκεια υφιστάμενων οχετών
ή γεφυρών και της φυσικής ή διευθετημένης κοίτης των ρεμάτων στην παραλιακή
ζώνη. Σε περίπτωση ανεπάρκειας αυτών να παραλάβουν την παροχή σχεδιασμού, θα
εξεταστεί η δυνατότητα πρόβλεψης έργων ρύθμισης της παροχής σε ανάντη θέσεις με
σκοπό τη διατήρηση των υφιστάμενων τεχνικών, ιδιαίτερα των πρόσφατα
κατασκευασμένων. Τέτοια έργα μπορεί να είναι φράγματα ανάσχεσης σε κατάλληλες
θέσεις, αναβαθμοί συγκράτησης φερτών και μείωσης της κατά μήκος κλίσης.
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κατασκευή αυτών, θα προταθούν νέα
αντιπλημμυρικά έργα (οχετοί ή γέφυρες) ή έργα διευθέτησης κοίτης (διευρύνσεις,
εκβαθύνσεις, αναχώματα κλπ) και προστασίας παρόχθιων εκτάσεων (οικιστικών,
καλλιεργειών και τουριστικών εγκαταστάσεων).
 Εκτός των ανωτέρω, άλλη παρέμβαση που μπορεί να γίνει για τη διαχείριση των
πλημμυρών είναι ο καθορισμός πλημμυρικής ζώνης για διάφορες περιόδους
επαναφοράς με οριοθέτησή του και περιορισμό δραστηριοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό
πρέπει να καταγραφούν και εγκαταστάσεις που ευρίσκονται εντός του χώρου αυτού ή
ακόμα και πλησίον ή εντός της κοίτης των ρεμάτων και την περιορίζουν ή την
καταπατούν.
Αυτό βέβαια είναι εφικτό σε περιοχές που υπάρχει ελεύθερος χώρος και δεν είναι
εντός αστικής περιοχής, όπου υπάρχει ανεπτυγμένη οικιστική χρήση και χρήζει
διαφορετικής αντιμετώπισης.
 Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις μπορούν να ενταχθούν στα Περιφερειακά Πλαίσια
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, στα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια,
στα Σχέδια Χωροταξικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) και
στις Πολεοδομικές μελέτες.
 Για την υλοποίηση των προτάσεων αυτών πρέπει αρχικά να καθορισθούν οι αρμόδιοι
φορείς, οι προτάσεις να γνωστοποιηθούν σε αυτούς και στο κοινό, να τεκμηριωθούν οι
θετικές επιδράσεις τους στην επίλυση των πλημμυρικών προβλημάτων και να γίνει
ιεράρχησή τους ως προς τη σειρά προτεραιότητας σε σχέση με τις ανάγκες, την
αποτελεσματικότητά τους, τον απαιτούμενο χρόνο και το κόστος υλοποίησής τους.
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5

Δυτική πλευρά Δήμου Κισσάμου

5.1

Περιγραφή και μορφολογικά χαρακτηριστικά λεκανών απορροής
και υδατικών συστημάτων

 Ρ. όρμου Κάμπου
Ο υδροκρίτης της λεκάνης απορροής ξεκινά από ανώτατο υψόμετρο περί το 890.
Η λεκάνη απορροής είναι μικρή. Το υδρογραφικό δίκτυο είναι αραιό, αποτελούμενο από έναν κύριο
κλάδο που έχει διεύθυνση από ανατολή προς δύση και μήκος περί τα 4,9 km και λοιπούς κλάδους
μικρού μήκους κυρίως στην ορεινή ζώνη της λεκάνης απορροής. Το ρέμα κινείται μεταξύ των
οικισμών Πλαγιά και Κάμπος και καταλήγει στον όρμο του Κάμπου. Η λεκάνη απορροής του
παρουσιάζει ανάγλυφο έντονων κλίσεων (έως και πάνω από 50%).
Το ρέμα, δεν παρουσιάζει σταθερή ροή στη διάρκεια ενός έτους.
Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της λεκάνης απορροής φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.
Πίνακας 5.1: Χαρακτηριστικά λεκάνης απορροής Ρ. όρμου Κάμπου
ΟΡΜ. ΚΑΜΠΟΣ *
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Εμβαδόν SΑ (km2)

4.56

Περίμετρος PΑ (Km)

10.90

Μέγιστο Υψόμετρο Hmax (m):

907.88

Μέσο Υψόμετρο Hm (m):

494.35

Μέγιστο Υψόμετρο κύριας μισγάγκειας Hups (m):

597.80

Υψόμετρο στην έξοδο Hds (m):

0.00

Μήκος κύριας μισγάγκειας L (Km):

4.86

Συνολικό μήκος κλάδων ΣLi (Km):

5.21
ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ

Δείκτης Κυκλικότητας E'c:

0.48

Δείκτης Συμπαγούς E'c:

1.44

Δείκτης Επιμήκυνσης EL:

0.44

Δείκτης μορφής κατά Horton F:

0.19
ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Πυκνότητα υδρογραφικού δικτύου DΑ (km-1):

1.08

Μέση Απόσταση από τον υδροκρίτη μέχρι το υδατόρευμα XΑ (km):

0.54

Μέση διαδρομή σταγόνας σε συνθήκες επίγειας ροής μέχρι το υδρογραφικό δίκτυο YA (km):

3.68

Μέση κλίση μισγάγκειας κύριου υδατορεύματος Im %:

12.29

ΑΝΑΓΛΥΦΟ
Μέγιστη υψομετρική διαφορά (m):

907.88

Σχετική υψομετρική διαφορά RHp (%):

8.33

Μέση κλίση λεκάνης Is (%):

50.85

Αριθμός Τραχύτητας :

1.04
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*λόγω του ότι στο χάρτη κλ. 1: 50000 δεν υπάρχει ονομασία του ρέματος, δόθηκε σ’ αυτό η ονομασία της
περιοχής εκβολής του.

 Ρ. όρμου Πλατανάκια
Ο υδροκρίτης της λεκάνης απορροής ξεκινά από ανώτατο υψόμετρο περί το 1070.
Η λεκάνη απορροής είναι μικρή. Το υδρογραφικό δίκτυο είναι αραιό, αποτελούμενο από έναν κύριο
κλάδο που έχει διεύθυνση από ανατολή προς δύση και μήκος περί τα 7.5 km και λοιπούς κλάδους
μικρού μήκους κυρίως στην ορεινή ζώνη της λεκάνης απορροής. Το ρέμα κινείται μεταξύ των
οικισμών Κάμπος και Μπερμπαθιανά και καταλήγει στον όρμο Πλατανάκια. Η λεκάνη απορροής του
παρουσιάζει ανάγλυφο έντονων κλίσεων (έως και πάνω από 50%).
Το ρέμα, δεν παρουσιάζει σταθερή ροή στη διάρκεια ενός έτους.
Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της λεκάνης απορροής φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.
Πίνακας 5.2: Χαρακτηριστικά λεκάνης απορροής Ρ. Όρμου Πλατανάκια*
ΟΡΜ. ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ*
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Εμβαδόν SΑ

(km2)

8.85

Περίμετρος PΑ (Km)

17.96

Μέγιστο Υψόμετρο Hmax (m):

1069.86

Μέσο Υψόμετρο Hm (m):

566.25

Μέγιστο Υψόμετρο κύριας μισγάγκειας Hups (m):

653.93

Υψόμετρο στην έξοδο Hds (m):

0.00

Μήκος κύριας μισγάγκειας L (Km):

7.41

Συνολικό μήκος κλάδων ΣLi (Km):

9.26
ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ

Δείκτης Κυκλικότητας E'c:

0.34

Δείκτης Συμπαγούς E'c:

1.70

Δείκτης Επιμήκυνσης EL:

0.40

Δείκτης μορφής κατά Horton F:

0.16
ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Πυκνότητα υδρογραφικού δικτύου DΑ (km-1):

0.29

Μέση Απόσταση από τον υδροκρίτη μέχρι το υδατόρευμα XΑ (km):

0.15

Μέση διαδρομή σταγόνας σε συνθήκες επίγειας ροής μέχρι το υδρογραφικό δίκτυο YA (km):
Μέση κλίση μισγάγκειας κύριου υδατορεύματος Im %:

11.54
8.82

ΑΝΑΓΛΥΦΟ
Μέγιστη υψομετρική διαφορά (m):

1069.86

Σχετική υψομετρική διαφορά RHp (%):

5.96

Μέση κλίση λεκάνης Is (%):

51.04

Αριθμός Τραχύτητας :
1.12
*λόγω του ότι στο χάρτη κλ. 1: 50000 δεν υπάρχει ονομασία του ρέματος, δόθηκε σ’ αυτό η ονομασία της
περιοχής εκβολής του.
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Αυτοψία

 Ρ. όρμου Κάμπου
Το υδρογραφικό δίκτυο κινείται σε βαθειές χαραδρώσεις, ενώ η λεκάνη απορροής του είναι
καλυμμένη κυρίως από πυκνή αλλά χαμηλή ως επί το πλείστον βλάστηση. Το ρέμα λόγω της μεγάλης
κατά μήκος κλίσης του παρουσιάζει υψηλές ταχύτητες ροής και μεταφορά φερτών υλικών, ενώ σε
σημεία ανάντη τεχνικών έργων διέλευσης οδικού δικτύου, έχουν κατασκευαστεί αναβαθμοί για
μείωση της κατά μήκος κλίσης του (Φωτογραφία 5.1).

Φωτογραφία 5.1: Κοίτη ρέματος όρμου Κάμπου πλησίον οικισμού Κάμπου ανάντη της
Επαρχιακής οδού Καστελλίου - Κεφαλού.
Σε κατασκευασμένα τεχνικά έργα οδικού δικτύου εμφανίζονται ενδείξεις διαβρωτικής δράσης
εξαιτίας της κίνησης των φερτών υλικών λόγω των αυξημένων ταχυτήτων ροής σε φαινόμενα
έντονων βροχοπτώσεων (
Φωτογραφία 5.2).
Εξαιρουμένων των θέσεων των τεχνικών που είναι πιθανό να μην επαρκούν για παροχές μεγάλων
περιόδων επαναφοράς, (χωρίς πάντως να έχουν αναφερθεί μέχρι τώρα ιδιαίτερα προβλήματα),
υπερχειλίσεις της κοίτης δεν έχουν συμβεί ούτε και φαίνονται πιθανές, αφού η κοίτη είναι βαθειά και
οι ικανές κλίσεις βοηθούν στην ταχεία απορροή.
Οι οικισμοί της περιοχής ευρίσκονται σε υψηλά σημεία και δεν δέχονται αξιόλογες λεκάνες απορροής,
ενώ δεν υπάρχει και διέλευση ρεμάτων από αυτούς.
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Φωτογραφία 5.2: Τεχνικό ρέματος όρμου Κάμπου στην
Κεφαλού.

Επαρχιακή οδό Καστελλίου -

Φωτογραφία 5.3: Άποψη «βαθειάς γραμμής» και λεκάνης απορροής ρέματος όρμου Κάμπου
από Επαρχιακή οδό Καστελλίου - Κεφαλού.
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 Ρ. όρμου Πλατανάκια
Το υδρογραφικό δίκτυο κινείται σε βαθειές χαραδρώσεις, ενώ η λεκάνη απορροής του είναι
καλυμμένη κυρίως από πυκνή ως επί το πλείστον βλάστηση. Το ρέμα λόγω της μεγάλης κατά μήκος
κλίσης του παρουσιάζει υψηλές ταχύτητες ροής και μεταφορά φερτών υλικών (Φωτογραφία 5.4).
Στις θέσεις υφιστάμενων τεχνικών που είναι πιθανό να μην επαρκούν για παροχές μεγάλων περιόδων
επαναφοράς, (χωρίς πάντως να έχουν αναφερθεί μέχρι τώρα ιδιαίτερα προβλήματα), στη φυσική
κοίτη εμφανίζεται παρουσία φερτών υλικών και βλάστηση. Σε θέσεις εκτός των τεχνικών η κοίτη
είναι βαθειά και οι ικανές κλίσεις βοηθούν στην ταχεία απορροή, οπότε υπερχειλίσεις της κοίτης δεν
φαίνονται πιθανές, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές ότι έχουν συμβεί ιδιαίτερα προβλήματα στο
παρελθόν (Φωτογραφία 5.5).
Οι οικισμοί της περιοχής ευρίσκονται σε υψηλά σημεία και δεν δέχονται αξιόλογες λεκάνες
απορροής, ενώ δεν υπάρχει και διέλευση ρεμάτων από αυτούς.

Φωτογραφία 5.4 : Άποψη ρέματος όρμου Πλατανάκια από Επαρχιακή οδό Καστελλίου –
Κεφαλού (ανάντη οικισμού Μπερπαθαινών).
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Φωτογραφία 5.5: Τεχνικό ρέματος όρμου Πλατανάκια στην Επαρχιακή οδό Καστελλίου –
Κεφαλού.

5.3

Συμπεράσματα – Προτάσεις

Από τα ανωτέρω εκτεθέντα, για την ανωτέρω περιοχή προκύπτουν τα παρακάτω σχετικά με την
εμφάνιση πλημμυρικών φαινομένων και τη διαχείριση του αντίστοιχου κινδύνου.


Η περιοχή δεν έχει υποστεί ιδιαίτερες ζημιές από εμφάνιση πλημμυρών, ενώ και από τα
στοιχεία της αυτοψίας δεν προκύπτει αυτή τη στιγμή ιδιαίτερη ανάγκη περαιτέρω εξέτασης.



Σε καθαρά τοπικό χαρακτήρα θα μπορούσε να γίνει έλεγχος των υφιστάμενων τεχνικών και
της φυσικής κοίτης των ρεμάτων εντός των οικισμών για τη λήψη προληπτικών μέτρων
(πρωτίστως συντήρησης και ελέγχου κατάστασης υφιστάμενων έργων όπως αναβαθμών,
οχετών και γεφυρών, καθαρισμού κοίτης ρεμάτων κλπ).
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6

Νότια πλευρά Δήμου Καντάνου - Σελίνου

6.1

Περιγραφή και μορφολογικά χαρακτηριστικά λεκανών απορροής
και υδατικών συστημάτων

Τα ρέματα της βόρειας περιοχής του Δήμου Κισσάμου έχουν διεύθυνση από βορρά προς νότο. Οι
λεκάνες απορροής τους είναι επιμήκεις και ο υδροκρίτης φθάνει σε ανώτατα υψόμετρα από 940 έως
και 1330 m.
Τα υδατορεύματα της περιοχής δεν παρουσιάζουν σταθερή ροή στη διάρκεια ενός έτους, αλλά
εμφανίζουν πλημμυρικές αιχμές που εγκυμονούν κινδύνους για τις παρόχθιες περιοχές.
Οι λεκάνες απορροής τους παρουσιάζουν ανάγλυφο έντονων κλίσεων (έως και πάνω από 50%) και
βραχώδεις – ημιβραχώδεις πλαγιές. Αναφορικά με την γεωλογική σύσταση της περιοχής, αποτελείται
κατά βάση από ασβεστολιθικά πετρώματα. Το υδρογραφικό δίκτυο των λεκανών σε συνδυασμό με
τις έντονες βροχοπτώσεις, τις γεωλογικές συνθήκες και τις έντονες κλίσεις, δημιουργεί έντονα
διαβρωτικό περιβάλλον που διακρίνεται ιδίως στα πρανή των υδατορευμάτων.
Στο μεγαλύτερο τμήμα των λεκανών απορροής επικρατεί φρυγανώδης σκληροφυλλική βλάστηση,
ενώ οι λεκάνες απορροής περιλαμβάνουν επίσης καλλιέργειες, παλιές και σύγχρονες (κυρίως
ελαιόδεντρα), βοσκότοπους καθώς και τμήματα οδών, ενώ κοντά στην κοίτη των ρεμάτων
εμφανίζονται συστάδες από πλατύφυλλα δέντρα.
Στο σχήμα που ακολουθεί φαίνονται τα ρέματα και οι λεκάνες απορροής της περιοχής.

Σχήμα 6.1: Λεκάνες απορροής νότιας πλευράς Δήμου Καντάνου - Σελίνου
Τα ρέματα αυτά από δυτικά προς τα ανατολικά είναι τα ακόλουθα:
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 X. Πελεκανιώτης
Ο χείμαρρος Πελεκανιώτης ξεκινά από τα βόρεια της λεκάνης απορροής από υψόμετρο περί τα 1180μ
και έχει διεύθυνση προς νότο. Η λεκάνη απορροής χαρακτηρίζεται από ανάγλυφο έντονων κλίσεων
και βραχώδεις - ημιβραχώδεις πλαγιές.
Στο τελευταίο (νότιο) τμήμα του, ο χείμαρρος έχει διευθετημένη κοίτη , διέρχεται στο ανατολικό όριο
του οικισμού Κουντούρας και εκβάλλει στο Λιβυκό Πέλαγος.
Το υδρογραφικό δίκτυο είναι πυκνό και δενδριτικής μορφής.
Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της λεκάνης απορροής του χειμάρρου φαίνονται στον πίνακα που
ακολουθεί.
Πίνακας 6.1: Χαρακτηριστικά λεκάνης απορροής Χ. Πελεκανιώτη
ΠΕΛΕΚΑΝΙΩΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Εμβαδόν SΑ (km2)

40.23

Περίμετρος PΑ (Km)

35.44

Μέγιστο Υψόμετρο Hmax (m):

1182.14

Μέσο Υψόμετρο Hm (m):

581.28

Μέγιστο Υψόμετρο κύριας μισγάγκειας Hups (m):

800.58

Υψόμετρο στην έξοδο Hds (m):

0.00

Μήκος κύριας μισγάγκειας L (Km):

15.97

Συνολικό μήκος κλάδων ΣLi (Km):

32.13
ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ

Δείκτης Κυκλικότητας E'c:

0.40

Δείκτης Συμπαγούς E'c:

1.58

Δείκτης Επιμήκυνσης EL:

0.40

Δείκτης μορφής κατά Horton F:

0.16
ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Πυκνότητα υδρογραφικού δικτύου DΑ (km-1):

0.55

Μέση Απόσταση από τον υδροκρίτη μέχρι το υδατόρευμα XΑ (km):

0.27

Μέση διαδρομή σταγόνας σε συνθήκες επίγειας ροής μέχρι το υδρογραφικό δίκτυο YA (km):
Μέση κλίση μισγάγκειας κύριου υδατορεύματος Im %:

25.22
5.01

ΑΝΑΓΛΥΦΟ
Μέγιστη υψομετρική διαφορά (m):

1182.14

Σχετική υψομετρική διαφορά RHp (%):

3.34

Μέση κλίση λεκάνης Is (%):

48.99

Αριθμός Τραχύτητας :

0.94
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 X. Σαρακηνιώτης
Ο χείμαρρος Σαρακηνιώτης ξεκινά από τα βόρεια της λεκάνης απορροής από υψόμετρο περί τα 940μ
και έχει διεύθυνση προς νότο. Η λεκάνη απορροής χαρακτηρίζεται από ανάγλυφο έντονων κλίσεων
και βραχώδεις - ημιβραχώδεις πλαγιές. Το υδρογραφικό του δίκτυο είναι πυκνό και δενδριτικής
μορφής.
Στο τελευταίο (νότιο) τμήμα του, ο χείμαρρος διαθέτει σαφώς καθορισμένη κοίτη τραπεζοειδούς
διατομής ως επί το πλείστον. Επισημαίνεται ότι το πλάτος της κυρίως κοίτης δεν είναι σταθερό παρά
μόνο σε ορισμένα τμήματα, ενώ συναντώνται και τμήματα με έντονη μεταβολή στην διατομή του
υδατορέματος. Ο Σαρακηνιώτης διέρχεται ανατολικά του οικισμού Κουντούρας και εκβάλλει στο
Λιβυκό Πέλαγος.
Σε απόσταση περίπου 900 m από την εκβολή, τμήμα του ρέματος μήκους 180 m. (όπου προβλέπεται
το οικόπεδο των Ε.Ε.Λ. Κουντούρας - Παλαιόχωρας) έχουν καθορισθεί οι οριογραμμές του (απόφ. με
αρ. πρ. 162/19-1-2010 Δήμου Πελεκάνου και απόφ. με αρ. πρ. 2287/30-12-2009 Περιφέρειας
Κρήτης).Με απόφαση του ΓΓ Περιφέρειας Κρήτης (με αρ. πρ. 1816/20-09-2011) έχουν καθορισθεί
επίσης οι οριογραμμές σε επιπλέον μήκος 430 m κατάντη της πρώτης οριοθέτησης.
Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της λεκάνης απορροής του χειμάρρου φαίνονται στον πίνακα που
ακολουθεί.
Πίνακας 6.2: Χαρακτηριστικά λεκάνης απορροής Χ. Σαρακηνιώτη
Χ. ΣΑΡΑΚΗΝΙΩΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Εμβαδόν SΑ (km2)

23.68

Περίμετρος PΑ (Km)

33.87

Μέγιστο Υψόμετρο Hmax (m):

942.48

Μέσο Υψόμετρο Hm (m):

501.50

Μέγιστο Υψόμετρο κύριας μισγάγκειας Hups (m):

590.66

Υψόμετρο στην έξοδο Hds (m):

0.00

Μήκος κύριας μισγάγκειας L (Km):

15.50

Συνολικό μήκος κλάδων ΣLi (Km):

21.75
ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ

Δείκτης Κυκλικότητας E'c:

0.26

Δείκτης Συμπαγούς E'c:

1.96

Δείκτης Επιμήκυνσης EL:

0.31

Δείκτης μορφής κατά Horton F:

0.10
ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Πυκνότητα υδρογραφικού δικτύου DΑ (km-1):

1.16

Μέση Απόσταση από τον υδροκρίτη μέχρι το υδατόρευμα XΑ (km):

0.58

Μέση διαδρομή σταγόνας σε συνθήκες επίγειας ροής μέχρι το υδρογραφικό δίκτυο YA (km):

6.58

Μέση κλίση μισγάγκειας κύριου υδατορεύματος Im %:

3.81

ΑΝΑΓΛΥΦΟ
Μέγιστη υψομετρική διαφορά (m):

942.48

Σχετική υψομετρική διαφορά RHp (%):

2.78

Μέση κλίση λεκάνης Is (%):

40.24

Αριθμός Τραχύτητας :

0.87
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 X. Κακοδικιανός
Ο χείμαρρος Κακοδικιανός ξεκινά από τα βόρεια της λεκάνης απορροής από υψόμετρο περί τα 1330μ
και έχει διεύθυνση προς νότο. Η λεκάνη απορροής χαρακτηρίζεται από ανάγλυφο έντονων κλίσεων
και βραχώδεις - ημιβραχώδεις πλαγιές.
Το υδρογραφικό του δίκτυο είναι πυκνό και δενδριτικής μορφής.
Στο τελικό νότιο τμήμα του ευρίσκεται παράλληλα της Επαρχιακής Οδού Ταυρωνίτη – Παλαιόχωρας
και καταλήγει στο Λιβυκό Πέλαγος ανατολικά του οικισμού της Παλαιόχωρας.
Πίνακας 6.3: Χαρακτηριστικά λεκάνης απορροής Ρ. Κακοδικιανό
ΚΑΚΟΔΙΚΙΑΝΟΣ
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Εμβαδόν SΑ (km2)

76.16

Περίμετρος PΑ (Km)

57.16

Μέγιστο Υψόμετρο Hmax (m):

1331.79

Μέσο Υψόμετρο Hm (m):

538.40

Μέγιστο Υψόμετρο κύριας μισγάγκειας Hups (m):

834.73

Υψόμετρο στην έξοδο Hds (m):

0.00

Μήκος κύριας μισγάγκειας L (Km):

23.91

Συνολικό μήκος κλάδων ΣLi (Km):

60.84
ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ

Δείκτης Κυκλικότητας E'c:

0.29

Δείκτης Συμπαγούς E'c:

1.85

Δείκτης Επιμήκυνσης EL:

0.37

Δείκτης μορφής κατά Horton F:

0.13
ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Πυκνότητα υδρογραφικού δικτύου DΑ (km-1):

1.26

Μέση Απόσταση από τον υδροκρίτη μέχρι το υδατόρευμα XΑ (km):

0.63

Μέση διαδρομή σταγόνας σε συνθήκες επίγειας ροής μέχρι το υδρογραφικό δίκτυο YA (km):

3.94

Μέση κλίση μισγάγκειας κύριου υδατορεύματος Im %:

3.49

ΑΝΑΓΛΥΦΟ
Μέγιστη υψομετρική διαφορά (m):

1331.79

Σχετική υψομετρική διαφορά RHp (%):

2.33

Μέση κλίση λεκάνης Is (%):

41.15

Αριθμός Τραχύτητας :

1.06
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Αυτοψία

Εκτός από τα σημαντικά ιστορικά πλημμυρικά γεγονότα τα οποία παρουσιάστηκαν στην παράγραφο
3.1, έχουν συμβεί στην περιοχή πλημμυρικά φαινόμενα σε διάφορες χρονικές περιόδους, όπως
21/04/2000, 3/12/2013, 31/12/2014 (τα πλέον πρόσφατα), καθώς και σε παλαιότερες χρονικές
περιόδους. Οι χείμαρροι της περιοχής αυτής έχουν παρουσιάσει κατά το παρελθόν ιδιαίτερα
πλημμυρικά προβλήματα με σοβαρές επιπτώσεις στις παρόχθιες καλλιεργήσιμες εκτάσεις κυρίως
στην παραλιακή ζώνη αλλά και βορειότερα σε ιδιοκτησίες (οικίες και επιχειρήσεις) κοντά στους
οικισμούς Μουστάκο, Βουτά, Σαρακήνα, Κοντό Κυνήγι, Σπανιάκο, Βληθιά κλπ.
Καταστροφές έχουν σημειωθεί και στα δίκτυα υποδομών, όπως κατάρρευση γεφυρών, κατολισθήσεις
σε οδικό δίκτυο, καταστροφές σε αρδευτικά δίκτυα και δίκτυα ύδρευσης και προσωρινή αποκοπή
οικισμών από δίκτυα ΔΕΗ και ΟΤΕ.
 X. Πελεκανιώτης
Στο χείμαρρο Πελεκανιώτη έχουν συμβεί πολλές φορές κατά το παρελθόν διαβρώσεις της κοίτης και
μεταφορά φερτών κατά τη διάρκεια φαινομένων έντονων καταιγίδων. Οι διαβρώσεις αυτές είναι
συνδυασμός των έντονων βροχοπτώσεων, των υδρογεωλογικών συνθηκών, της έντονης κλίσης της
κοίτης και της παρουσίας στη λεκάνης απορροής φυτοκάλυψης με μέτρια υδρολογική κατάσταση.
αποτέλεσμα της μεγάλης απορροής. Ο σχηματισμός των φυλιτών-χαλαζιτών που αποτελεί το
γεωλογικό υπόβαθρο της περιοχής και χαρακτηρίζεται από πολύ μικρό συντελεστή κατείσδυσης και
μεγάλο συντελεστή επιφανειακής απορροής, συμβάλλει στη δημιουργία ενός πλούσιου επιφανειακού
υδρογραφικού δικτύου μικρών και μεγαλύτερων ρεμάτων, χειμάρρων, με κύριο αποδέκτη τον
Πελεκανιώτη ποταμό. Χαρακτηριστικό της κοίτης των ρεμάτων είναι τα σχεδόν κατακόρυφα πρανή.
Τοπικά είναι εμφανείς αποκολλήσεις και κατακρημνίσεις τμημάτων των πρανών αυτών λόγω του ότι
η διάβρωση υποσκάπτει το έδαφος στη βάση τους.
Σε τμήματα της κοίτης πλησίον της εκβολής του, στο χείμαρρο έχουν κατασκευαστεί έργα
εγκιβωτισμού από συρματοκιβώτια ή λιθοδομές, ενώ αμέσως ανάντη της γέφυρας της παραλιακής
οδού Παλαιόχωρας - Κουντούρας έχουν κατασκευαστεί καθοδηγητικοί τοίχοι από οπλισμένο
σκυρόδεμα (Φωτογραφία 6.1, Φωτογραφία 6.2, Φωτογραφία 6.5).
Η γέφυρα αυτή, ανοίγματος περί τα 25μ. έχει κατασκευαστεί μετά τις καταστροφές του 2002 σε
αντικατάσταση του παλαιού τεχνικού που κατέρρευσε (Φωτογραφία 6.4).
Κατά τα γεγονότα αυτά η κοίτη λόγω της συνεχούς διαβρωτικής διεργασίας και της μεγάλης παροχής
έφθασε να αποκτήσει στην περιοχή αυτή πλημμυρικό εύρος περί τα 100m.
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Φωτογραφία 6.1: Κοίτη ρέματος ανάντη τεχνικού στην παραλιακή οδό Παλαιόχωρας Κουντούρας.

Φωτογραφία 6.2: Κοίτη ρέματος αμέσως κατάντη τεχνικού.
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Φωτογραφία 6.3: Κοίτη ρέματος κατάντη τεχνικού στην παραλιακή οδό Παλαιόχωρας Κουντούρας.

Φωτογραφία 6.4: Νέα Γέφυρα ρέματος στην παραλιακή οδό Παλαιόχωρας - Κουντούρας.

Π03.Τ1 - 43

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΝ / ΕΓΥ

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του υδατικού διαμερίσματος Κρήτης (GR13)

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3

Τ1: Αυτοψίες εκτός ΖΔΥΚΠ

Φωτογραφία 6.5: Εγκιβωτισμός κοίτης σε καμπύλο τμήμα της ανάντη του ανωτέρω
τεχνικού.
 Σαρακηνιώτης
Στο χείμαρρο Σαρακηνιώτη ισχύουν οι ίδιες συνθήκες που περιγράφηκαν για τον Πελεκανιώτη και η
παρόμοια συμπεριφορά του σε φαινόμενα έντονων καταιγίδων προκάλεσε επίσης ανάλογες
καταστροφές.
Το πλάτος της κυρίως κοίτης του υδατορέματος δεν είναι σταθερό παρά μόνο σε ορισμένα τμήματα,
ενώ συναντώνται και τμήματα με έντονη μεταβολή στην διατομή του. Σε τμήματα του ρέματος
απαντώνται πλατώματα δυτικά ή/και ανατολικά της κυρίως κοίτης καθορισμένα σε κάποιες
περιπτώσεις από παλαιές ξερολιθιές ή από συρματοκιβώτια (Φωτογραφία 6.7).
Στην παραλιακή οδό Παλαιόχωρας - Κουντούρας έχει κατασκευαστεί γέφυρα ανοίγματος περί τα 30μ.
μετά τις καταστροφές του 2002 σε αντικατάσταση του παλαιού τεχνικού που κατέρρευσε
(Φωτογραφία 6.6).
Κατά τα γεγονότα αυτά η κοίτη λόγω της συνεχούς διαβρωτικής διεργασίας και της μεγάλης παροχής
έφθασε να αποκτήσει στην περιοχή αυτή πλημμυρικό εύρος μεγαλύτερο των 100μ.
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Φωτογραφία 6.6: Τεχνικό ρέματος στην παραλιακή οδό Παλαιόχωρας - Κουντούρας.

Φωτογραφία 6.7 : Κοίτη ρέματος ανάντη ανωτέρω τεχνικού.
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 X. Κακοδικιανός
Ο χείμαρρος αυτός έχει τη μεγαλύτερη λεκάνη απορροής στην περιοχή. Εκβάλλει κοντά στο
ανατολικό όριο του οικισμούς της Παλαιόχωρας που είναι και η έδρα του Δήμου Κανδάνου - Σελίνου.
Σύμφωνα με τους αρμόδιους του Δήμου, αλλά και τους κατοίκους της περιοχής, ο χείμαρρος από τις
αρχές του 20ου αιώνα και σε διάφορες περιόδους έχει προκαλέσει πλημμυρικά προβλήματα σε
γεγονότα έντονων καταιγίδων με υπερχείλιση της κοίτης κυρίως σε θέσεις ανάντη τεχνικών που οι
διαστάσεις τους δεν επαρκούν για τη διέλευση της πλημμυρικής παροχής.
Οι γεωλογικές συνθήκες, η κλίση της κοίτης και η φυτοκάλυψη της λεκάνης απορροής του
Κακοδικιανού είναι παρόμοιες με τις επικρατούσες και στα δύο προηγούμενα υδατορεύματα που
περιγράφηκαν προηγουμένως.
Η διαβρωτική δράση και η στερεοπαροχή κατά μήκος της κοίτης είναι έντονες όπως φαίνεται και στις
φωτογραφίες που ακολουθούν.
Περί τα 220m ανάντη της εκβολής του ρέματος έχει κατασκευαστεί τεχνικό (Φωτογραφία 6.10) σε
αντικατάσταση παλαιού ευρισκόμενου λίγα μέτρα βορειότερα, ανάντη του οποίου είχε υπερχειλίσει η
κοίτη στις αρχές της δεκαετίας του ’70, όπου είχε σημειωθεί η τελευταία πλημμύρα με συνέπειες στην
περιοχή αυτή. Το τεχνικό αυτό ήταν μικρότερων διαστάσεων από το νέο, ενώ η ύπαρξη μεσοβάθρου
αποτέλεσε σημαντικό εμπόδιο στη ροή αφού εκτός από μεγάλη ποσότητα φερτών υλικών, είχαν
μεταφερθεί και κλαδιά από δένδρα (Φωτογραφία 6.11). Η κοίτη μεταξύ των δύο τεχνικών είναι
εγκιβωτισμένη με τοίχο στα δυτικά, όπου στο επίπεδο της στέψης του υπάρχει τοπική οδός. Στην
προαναφερθείσα πάντως πλημμύρα, το νερό είχε φθάσει ως το Νεκροταφείο Παλαιόχωρας που
υψομετρικά ευρίσκεται στο ίδιο περίπου επίπεδο με την οδό.

Φωτογραφία 6.8 : Τεχνικό ρέματος επί της Επαρχιακής οδού Ταυρωνίτη - Παλαιόχωρας περί
τα 1400μ ανάντη εκβολής.
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Φωτογραφία 6.9: Κοίτη ρέματος κατάντη του προηγούμενου τεχνικού

Φωτογραφία 6.10: Τεχνικό ρέματος επί τοπικής οδού περί τα 220m ανάντη εκβολής.
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Φωτογραφία 6.11: Παλαιό τεχνικό ρέματος ανάντη του προηγούμενου τεχνικού.

Φωτογραφία 6.12 : Κοίτη ρέματος κατάντη του ανωτέρω τεχνικού περί τα 220μ ανάντη της
εκβολής.
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Φωτογραφία 6.13: Κοίτη ρέματος πλησίον της εκβολής.
Στην εκβολή τέλος του ρέματος υπάρχουν τουριστικές, γεωργικές (θερμοκήπια) και κτηνοτροφικές
εγκαταστάσεις οι οποίες προστατεύονται από τυχόν πλημμυρικές απορροές λόγω υπερχείλισης της
κοίτης από υποτυπώδη αναχώματα, αμφιβόλου αποτελεσματικότητας.

6.3

Συμπεράσματα – Προτάσεις

Από τα ανωτέρω εκτεθέντα, για την ανωτέρω περιοχή προκύπτουν τα παρακάτω σχετικά με την
εμφάνιση πλημμυρικών φαινομένων και τη διαχείριση του αντίστοιχου κινδύνου.


Η περιοχή έχει πολλές φορές υποστεί ζημιές από εμφάνιση πλημμυρών, οπότε η περαιτέρω
εξέτασή της ακόμα και αν δεν έχει οριστεί ως ΖΔΥΚΠ κατά την Προκαταρκτική μελέτη,
δικαιολογείται.



Αρκετά από τα προηγούμενα πλημμυρικά γεγονότα έχουν προέλθει από υπερχειλίσεις της
κοίτης των ρεμάτων που προκάλεσαν ζημιές σε παρόχθιες περιοχές των ρεμάτων της
περιοχής και καταστροφή σε υφιστάμενα τεχνικά έργα (οχετών ή γεφυρών), τα οποία δεν
είχαν επαρκείς διαστάσεις για τη διέλευση της εμφανισθείσας παροχής. Σε θέσεις κοντά στην
εκβολή των ρεμάτων, όπως περιγράφηκε σε προηγούμενες παραγράφους, ήδη έχουν
κατασκευαστεί νέα τεχνικά έργα (γέφυρες) προς αντικατάσταση των παλαιών τεχνικών που
καταστράφηκαν.
Έχουν εκπονηθεί μελέτες οριοθέτησης της κοίτης σε αρκετά από τα ρέματα αυτά - για μικρό
όμως ως επί το πλείστον μήκος.
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 Για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών προβλημάτων που υπάρχουν στην περιοχή και
εμφανίζονται κατά καιρούς σε γεγονότα έντονων καταιγίδων, προτείνεται να γίνει
αναλυτικότερη εξέταση αντίστοιχη αυτής που γίνεται σε μία ΖΔΥΚΠ, είτε στο πλαίσιο πιθανής
μελλοντικής αναθεώρησης των ΖΔΥΚΠ, είτε στο πλαίσιο ανεξάρτητων μελετών σε επίπεδο
ΕΓΥ, Περιφέρειας ή Δήμου.
Η εξέταση αυτή θα γίνει με ενιαία αντιμετώπιση των ρεμάτων (κοινή μεθοδολογία) και θα
λαμβάνει υπόψη τόσο τα νεότερα δεδομένα που έχουν προκύψει από την παρούσα μελέτη
(λ.χ. όμβριες καμπύλες) όσο και τα προτεινόμενα από παλαιότερες μελέτες (γραμμές
οριοθέτησης, έργα διευθέτησης, τεχνικά έργα κλπ).
Οι μελέτες θα ακολουθούν το πνεύμα των σχεδίων διαχείρισης της Οδηγίας 2007/60 που
περιλαμβάνει έργα, νομοθετικές και διοικητικές παρεμβάσεις.
 Από πλευράς αντιπλημμυρικών έργων θα εξεταστεί η επάρκεια υφιστάμενων οχετών
ή γεφυρών και της φυσικής ή διευθετημένης κοίτης των ρεμάτων στην παραλιακή
ζώνη. Σε περίπτωση ανεπάρκειας αυτών να παραλάβουν την παροχή σχεδιασμού, θα
εξεταστεί η δυνατότητα πρόβλεψης έργων ρύθμισης της παροχής σε ανάντη θέσεις με
σκοπό τη διατήρηση των υφιστάμενων τεχνικών, ιδιαίτερα των πρόσφατα
κατασκευασμένων. Τέτοια έργα μπορεί να είναι φράγματα ανάσχεσης σε κατάλληλες
θέσεις, αναβαθμοί συγκράτησης φερτών και μείωσης της κατά μήκος κλίσης.
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κατασκευή αυτών, θα προταθούν νέα
αντιπλημμυρικά έργα (οχετοί ή γέφυρες) ή έργα διευθέτησης κοίτης (διευρύνσεις,
εκβαθύνσεις, αναχώματα κλπ) και προστασίας παρόχθιων εκτάσεων (οικιστικών,
καλλιεργειών και τουριστικών εγκαταστάσεων).
 Εκτός των ανωτέρω, άλλη παρέμβαση που μπορεί να γίνει για τη διαχείριση των
πλημμυρών είναι ο καθορισμός πλημμυρικής ζώνης για διάφορες περιόδους
επαναφοράς με οριοθέτησή του και περιορισμό δραστηριοτήτων εντός αυτής. Στο
πλαίσιο αυτό πρέπει να καταγραφούν και εγκαταστάσεις που ευρίσκονται εντός του
χώρου αυτού ή ακόμα και πλησίον ή εντός της κοίτης των ρεμάτων και την
περιορίζουν ή την καταπατούν.
 Για την υλοποίηση των προτάσεων αυτών πρέπει αρχικά να καθορισθούν οι αρμόδιοι
φορείς, οι προτάσεις να γνωστοποιηθούν σε αυτούς και στο κοινό, να τεκμηριωθούν οι
θετικές επιδράσεις τους στην επίλυση των πλημμυρικών προβλημάτων και να γίνει
ιεράρχησή τους ως προς τη σειρά προτεραιότητας σε σχέση με τις ανάγκες, την
αποτελεσματικότητά τους, τον απαιτούμενο χρόνο και το κόστος υλοποίησής τους.
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7

Περιοχή Δήμου Χανίων (Δημοτικές Ενότητες
Χανίων και Σούδας).

7.1

Περιγραφή και μορφολογικά χαρακτηριστικά λεκ άνης απορροής
Μορώνη

Η λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μορώνη με τους ανάντη συμβάλλοντες χειμάρρους και
παραχειμάρρους έχει συνολική έκταση 18,06 km2.

Σχήμα 7.1: Λεκάνη απορροής Μορώνη
Από πλευράς χρήσεων η λεκάνη απορροής περιλαμβάνει:
 περιοχές κατοικίας, αστικές και ημιαστικές
 περιοχές γεωργικών χρήσεων (καλλιέργειες ελιάς, εσπεριδοειδών κλπ.)
 λίγες διάσπαρτες βιοτεχνίες μέσης και χαμηλής όχλησης
κατά μήκος της κοίτης εμφανίζονται εμπόδια στη ροή :
 από στερεά απορρίμματα προσομοιάζοντα με τα οικιακά
 από στερεοπαροχή από κλαδιά και πέτρες.
Ο Μορώνης έχει παροχή νερού σε όλη την διάρκεια του έτους.
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Πίνακας 7.1: Χαρακτηριστικά λεκάνης απορροής Ρ. Μορώνη
ΜΟΡΩΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Εμβαδόν SΑ

(km2)

18.06

Περίμετρος PΑ (Km)

21.16

Μέγιστο Υψόμετρο Hmax (m):

507.14

Μέσο Υψόμετρο Hm (m):

125.53

Μέγιστο Υψόμετρο κύριας μισγάγκειας Hups (m):

242.00

Υψόμετρο στην έξοδο Hds (m):

0.00

Μήκος κύριας μισγάγκειας L (Km):

6.22

Συνολικό μήκος κλάδων ΣLi (Km):

13.84
ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ

Δείκτης Κυκλικότητας E'c:

0.51

Δείκτης Συμπαγούς E'c:

1.40

Δείκτης Επιμήκυνσης EL:

0.68

Δείκτης μορφής κατά Horton F:

0.47
ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Πυκνότητα υδρογραφικού δικτύου DΑ (km-1):

0.51

Μέση Απόσταση από τον υδροκρίτη μέχρι το υδατόρευμα XΑ (km):

0.99

Μέση διαδρομή σταγόνας σε συνθήκες επίγειας ροής μέχρι το υδρογραφικό δίκτυο YA (km):

0.49

Μέση κλίση μισγάγκειας κύριου υδατορεύματος Im %:

3.89

ΑΝΑΓΛΥΦΟ
Μέγιστη υψομετρική διαφορά (m):

507.14

Σχετική υψομετρική διαφορά RHp (%):

2.40

Μέση κλίση λεκάνης Is (%):

19.5

Αριθμός Τραχύτητας :

0.39

Το εκβολικό σύστημα του Μορώνη καταλάμβανε παλαιότερα πολύ μεγαλύτερη περιοχή, με εκτάσεις
που πλημμύριζαν εποχιακά, καλαμιώνες, ημι-μόνιμες μικρές λίμνες και βάλτους, που μαζί με την
κλειστή "λιμνοθάλασσα" αποτελούσαν ένα πολύ σημαντικό βιότοπο όπως τουλάχιστον αναφέρεται
από περιηγητές και μελετητές ως τα μέσα του 20ου αιώνα. Η ανάπτυξη του λιμανιού και των
οικιστικών δραστηριοτήτων είχαν ως αποτέλεσμα την συρρίκνωση του υγρότοπου σε μια πολύ
μικρότερη έκταση γύρω από την κοίτη και την εκβολή του, ενώ η έκταση μειώθηκε και από την
ανεξέλεγκτη ρίψη μπαζών και σκουπιδιών στην γηπεδική έκταση του Ελληνικού Δημοσίου, πρακτική
που ευτυχώς έχει εγκαταλειφθεί.
Στην υδρολογική λεκάνη οι γεωλογικοί σχηματισμοί που επικρατούν στο βόρειο-βορειοανατολικό
επικλινές τμήμα είναι οι μαργαϊκοί ασβεστόλιθοι. Η υπόλοιπη βόρεια , η κεντρική περιοχή και ζώνη
νοτίως της εθνικής οδού μέχρι τους οικισμούς Νεροκούρου και Τζομπανά, καλύπτεται από
αλλουβιακές προσχώσεις.
Στην νοτιοδυτική περιοχή της υπάρχουν νησίδες με ψαμμιτομαργαϊκό κροκαλοπαγές και μάργες
εναλλασσόμενες με μαργαϊκούς ψαμμίτες και πλάκες με μαργαϊκούς ασβεστολίθους.
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Στο νότιο τμήμα της λεκάνης επικρατούν ασβεστόλιθοι ζώνης Τρίπολης.
Σε σχέση με την μορφολογία της περιοχής, οι κλίσεις του εδάφους στην κεντρική και βόρεια περιοχή
είναι πολύ ήπιες, με γενική διεύθυνση βορρά-νότου και κυμαίνονται από 0-3%. Το ΒΑ τμήμα είναι
λοφώδες (μέγιστο υψόμετρο 40μ), με την ανατολική του πλευρά προς τον όρμο της Σούδας. Στην
υπόλοιπη περιοχή οι κλίσεις φθάνουν μέχρι 10%, ενώ το προς νότο τμήμα παρουσιάζει έντονη
πτύχωση, με κλίσεις που υπερβαίνουν το 40%.
Από τα στοιχεία του βροχογράφου του σταθμού της Σούδας της ΕΜΥ, προκύπτει ότι για τις 1516/01/2000 έχει καταγραφεί 24h ύψος βροχής 76,7 mm και 48h ύψος βροχής 84,5mm, ενώ για τις
15-16/01/2001 όπου σημειώθηκαν εκτεταμένες πλημμύρες, έχει καταγραφεί 24h ύψος βροχής 15,2
mm και 48h ύψος βροχής 133,5mm. Οι τιμές αυτές είναι από τις υψηλότερες τιμές ετησίων μεγίστων
που έχουν καταγραφεί από το υδρολογικό έτος 1976-1977 έως και το 2011-2012 που διαρκεί η
χρονοσειρά του σταθμού.
Στις σχετικά πρόσφατες πλημμύρες, στις 31-12-2014 (όπου από τον ίδιο βροχομετρικό σταθμό
καταγράφηκαν 105,6 mm) έως και 1-1-2015 δημιουργήθηκαν και πάλι σημαντικές ζημιές σε οικίες,
καταστήματα, αγροτικές καλλιέργειες, αυτοκίνητα και υποδομές.
Ιδιαίτερα έντονες ήταν οι πλημμύρες στις 15 Ιανουαρίου 2000 και στις 16 Ιανουαρίου 2001, οι οποίες,
στις περιοχές χαμηλών απολύτων υψομέτρων των περιαστικών Δήμων προκάλεσαν σοβαρές ζημιές
σε κατοικίες, καταστήματα και καλλιέργειες. Παράλληλα δημιουργήθηκαν στους κατοίκους έντονα
συναισθήματα ανασφάλειας από την πιθανότητα επανεμφάνισης παρόμοιων ακραίων καιρικών
φαινόμενων και πρόκληση νέων πλημμυρών στο μέλλον.

Φωτογραφία 7.1: Πλημμύρες εντός οικισμού Σούδας 2001

7.2

Αυτοψία

Ο Μορώνης διασχίζει την επίπεδη σχεδόν περιοχή (κλίση <1%) μεταξύ του Βαμβακόπουλου και της
Σούδας και κινείται μέσα σε οικιστική περιοχή με διάφορες διατομές που περιορίζονται από
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παρακείμενες ιδιοκτησίες και τοπικές οδούς. Η πολύ μικρή κλίση της περιοχής διέλευσης σε
συνδυασμό με τις περιορισμένες διαστάσεις (στενώσεις) της κοίτης και ανεπάρκειας κάποιων
τεχνικών (οχετών) δημιουργεί πλημμυρικά φαινόμενα λόγω υπερχείλισης σε γειτονικές περιοχές. Η
εκβολή του Μορώνη τοποθετείται περί τα 700μ βορειοδυτικά του λιμανιού της Σούδας.
Ακολουθούν χαρακτηριστικές φωτογραφίες από την πραγματοποιηθείσα αυτοψία, στις οποίες
απεικονίζεται η υφιστάμενη διευθετημένη κοίτη του Μορώνη εντός του οικιστικού ιστού καθώς
επίσης και η φυσική κοίτη ειδικά κατάντη της οδού Μακεδονίας στην περιοχή Σανατώρι.
Από τις φωτογραφίες αυτές φαίνονται τα προβλήματα στενώσεων και ύπαρξης εμποδίων στην κοίτη,
ενώ κοντά στις εκβολές η υφιστάμενη γέφυρα επί της οδού Σούδας – Ακρωτηρίου σύμφωνα με τις
μαρτυρίες κατοίκων αρκετές φορές έχει εμφανίσει προβλήματα ανεπάρκειας, με αποτέλεσμα την
κατάκλυση των παραρεμάτιων εκτάσεων αλλά και της ίδιας της οδού.
Η κατάκλυση των περιοχών αυτών οφείλεται σε μεγάλο ποσοστό και στην ανεπάρκεια της φυσικής
κοίτης αμέσως ανάντη της γέφυρας να παραλάβει τις παροχές που έρχονται από την αστική περιοχή,
όπου έχουν ήδη κατασκευαστεί έργα διευθέτησης της κοίτης.

Φωτογραφία 7.2: Διευθετημένη κοίτη εντός
οικισμού (περιοχή Κατσιφαριανών)

Φωτογραφία 7.3:Διευθετημένη κοίτη εντός
οικισμού (περιοχή Κατσιφαριανών)

Φωτογραφία 7.4: Κλειστός αγωγός εντός
οικισμού (περιοχή Κατσιφαριανών)

Φωτογραφία 7.5: Υφιστάμενη γέφυρα επί της
οδού Σούδας – Ακρωτηρίου ανάντη εκβολής
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Φωτογραφία 7.6: Κοίτη ρέματος (περιοχή Φωτογραφία 7.7: Υφιστάμενη γέφυρα επί
Σανατώρι)
της οδού Μακεδονίας (περιοχή Σανατώρι)

Φωτογραφία 7.8: Εκβολές Μορώνη

7.3

Υφιστάμενες μελέτες και έργα

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων (ΔΕΥΑΧ ) έχει κατασκευάσει μια σειρά από
αντιπλημμυρικά έργα που αφορούν την διευθέτηση χειμάρρων, παραχειμάρρων και καναλιών
απορροής για την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής Κάτω Σούδας και Λιβαδίων. Τα έργα αυτά
έχουν μελετηθεί από το 2001, κατασκευάζονται σταδιακά από το 2003 και έχουν σχεδόν
ολοκληρωθεί.
Εκκρεμεί η τελευταία παρέμβαση που αφορά τη διευθέτηση του ποταμού Μορώνη και τα συνοδά της
έργα τα οποία ξεκινούν κατάντη της οδού Μακεδονίας (περιοχή Σανατώρι) και φθάνουν ως τις
εκβολές του Μορώνη.
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Μορώνης

Φωτογραφία 7.9: Περιοχή προτεινομένων από ΔΕΥΑΧ αντιπλημμυρικών έργων
Ο Μορώνης είναι ο κύριος αποδέκτης των ομβρίων υδάτων προς την θάλασσα της λεκάνης απορροής
των νοτιοανατολικών περιοχών της δημοτικής ενότητας Χανίων και των νοτίως και ανατολικώς των
Χανίων περιοχών, που περιλαμβάνονται στους πρώην περιαστικούς δήμους και νυν Δημοτικές
Ενότητες Χανίων, Ελευθερίου Βενιζέλου και Σούδας. Η προτεινόμενη διευθέτηση είναι συμβατή με
τη μελέτη για την περιβαλλοντική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής της εκβολής και έχουν εκδοθεί
Περιβαλλοντικοί όροι και για τα δύο έργα.
Τα τεχνικά έργα που περιλαμβάνονται στην εγκεκριμένη υδραυλική μελέτη, συνοπτικά είναι τα
ακόλουθα:
 κυρίως έργο της διευθέτησης του ποταμού Μορώνη πριν την εκβολή του, μήκους 365 μ.
Η τυπική διατομή που έχει προταθεί και εγκριθεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι ορθογωνική
πλάτους 18μ και ύψους 2.40μ. Η φυσική κοίτη θα διατηρηθεί ως έχει σε λωρίδα πλάτους 10 μ.
Εκατέρωθεν αυτής θα κατασκευαστούν λωρίδες πλάτους 4 μ. και πλευρικά τοιχεία από οπλισμένο
σκυρόδεμα. Οι κατακόρυφες παρειές της διατομής θα καλυφθούν με λιθοδομή, ενώ στις εκατέρωθεν
λωρίδες η άνω επιφάνεια του σκυροδέματος θα επιστρωθεί με βοτσαλωτό beton. Μεταξύ φυσικής
κοίτης και εκατέρωθεν λωρίδων από οπλισμένο σκυρόδεμα θα εμπηχθούν μεταλλικοί πάσσαλοι 4 μ.
Στη στέψη της διατομής θα τοποθετηθεί για λόγους ασφαλείας προστατευτικό κιγκλίδωμα, ύψους
100 εκ., ξύλινο επενδυμένο πλήρως με ξύλο.
Η γέφυρα Σούδας – Ακρωτηρίου προτείνεται να καθαιρεθεί λόγω ανεπαρκούς διατομής και
παλαιότητας και να κατασκευασθεί νέα γέφυρα ελευθέρου ανοίγματος 18μ. και πλάτους κατ’
ελάχιστον 8μ (πλάτος κυκλοφορίας 6,0 μ και δύο πεζοδρόμια του 1,0μ.).
 Συνοδά έργα από οπλισμένο σκυρόδεμα που αποτελούνται από την Τάφρο Τ5.2 συνολικού
μήκους 732,13 μ. ορθογωνικής διατομής διαστάσεων αρχικά 3.50x2.50 και στη συνέχεια
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5.00x3.00 μ. και από την διευθέτηση συμβάλλοντος στο Μορώνη ρέματος μήκους 123,09μ που
προβλέπεται με κλειστή διατομή 4,50x 2,00 μ.

7.4

Συμπεράσματα – Προτάσεις

Από τα ανωτέρω εκτεθέντα, για την ανωτέρω περιοχή προκύπτουν τα παρακάτω σχετικά με την
εμφάνιση πλημμυρικών φαινομένων και τη διαχείριση του αντίστοιχου κινδύνου.


Η περιοχή έχει πολλές φορές υποστεί ζημιές από εμφάνιση πλημμυρών, οπότε η περαιτέρω
εξέτασή της ακόμα και αν δεν ευρίσκεται εντός της ΖΔΥΚΠ σύμφωνα με την Προκαταρκτική
μελέτη, δικαιολογείται.



Τα πλημμυρικά προβλήματα που υπάρχουν στην περιοχή έχουν προέλθει από υπερχειλίσεις
της κοίτης που προκάλεσαν ζημιές σε παρόχθιες περιοχές και ζημιές σε υφιστάμενα τεχνικά
έργα, τα οποία δεν είχαν επαρκείς διαστάσεις για τη διέλευση της εμφανισθείσας παροχής.
Η φυσική κοίτη του υδατορέματος και τεχνικά σε αυτήν παρουσιάζουν ανεπάρκεια για την
παραλαβή πλημμυρικών παροχών σε περιόδους με έντονες και παρατεταμένες βροχοπτώσεις.
Η ανεπάρκεια των διατομών οφείλεται κατά κανόνα σε πλημμελή ή ανύπαρκτη συντήρηση
των από πυκνή βλάστηση και κυρίως καλάμια, ή αποθέσεις φερτών υλών επί της κοίτης,
κυρίως λόγω χαμηλών ταχυτήτων ροής. Επίσης οφείλεται και σε αυθαίρετες ανθρώπινες
επεμβάσεις, επιχώσεις, κατασκευές επί της κοίτης ή δημιουργία διαβάσεων με μικρής
διατομής οχετούς.

 Για την άμεση αντιμετώπιση των έντονων πλημμυρικών προβλημάτων που υπάρχουν στην
περιοχή, κρίνεται σκόπιμο να ολοκληρωθεί η κατασκευή των έργων διευθέτησης και
αντιπλημμυρικής προστασίας σύμφωνα με τις υφιστάμενες μελέτες και τις περιβαλλοντικές
απαιτήσεις και περιορισμούς.
 Προτείνεται επίσης να γίνει αναλυτικότερη εξέταση αντίστοιχη αυτής που γίνεται σε μία
ΖΔΥΚΠ, στο πλαίσιο επόμενου διαχειριστικού κύκλου, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τα νεότερα
δεδομένα που έχουν προκύψει από την παρούσα μελέτη (λ.χ. όμβριες καμπύλες) όσο και τα
προτεινόμενα από τη ΔΕΥΑΧ έργα διευθέτησης και αντιπλημμυρικής προστασίας, τα οποία
εφόσον ήδη θα έχουν υλοποιηθεί κατά τη μελλοντική εξέταση, θα ληφθούν στην
μοντελοποίηση και υδραυλική επίλυση ως υφιστάμενα έργα.
 Εκτός των ανωτέρω, άλλη παρέμβαση που μπορεί να γίνει στο πλαίσιο επόμενου
διαχειριστικού κύκλου για τη διαχείριση των πλημμυρών είναι ο καθορισμός πλημμυρικής
ζώνης για διάφορες περιόδους επαναφοράς με οριοθέτησή του και περιορισμό
δραστηριοτήτων εντός αυτής. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να καταγραφούν και εγκαταστάσεις
που ευρίσκονται εντός του χώρου αυτού ή ακόμα και πλησίον ή εντός της κοίτης του ρέματος
και την περιορίζουν ή την καταπατούν.
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