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1. Ειςαγωγι 

 

1.1. Σίτλοσ ζργου ι δραςτθριότθτασ 

 

Ο τίτλοσ του ζργου είναι «Οριοκζτθςθ - Διευκζτθςθ ρζματοσ ςτθ Κζςθ «Λάντηεσ» Χλωμοφ 

Δ.Ε. Μελιτείων του Δ. Κερκυραίων». 

 

1.2. Είδοσ και μζγεκοσ του ζργου ι τθσ δραςτθριότθτασ 

 

Το παρόν τεφχοσ αποτελεί Μελζτθ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων για τθν οριοκζτθςθ του 

ρζματοσ ςτθ κζςθ «Λαντηζσ « Χλωμοφ τθσ Δ.Ε. Μελιτείων του Διμου Κζρκυρασ. Κακϊσ και 

τθ διευκζτθςθ τμιματοσ τθσ ροισ του ρζματοσ. Θ λεκάνθ απορροισ του ρζματοσ ζχει 

εμβαδό 3,52 km2, το μικοσ του ρζματοσ που οριοκετείται και διευκετείται είναι 967 m. Τα 

τελευταία 227 μζτρα του ρζματοσ είναι ιδθ διευκετθμζνα με κλειςτό αγωγό ορκογωνικισ 

διατομισ διαςτάςεων 4 μζτρων πλάτουσ και 2 μζτρων φψουσ (ςυνολικό), καταςκευισ από 

μπετόν. Στο υπόλοιπο τμιμα προτείνεται θ ιπια διαμόρφωςθ τθσ κοίτθσ με επζνδυςθ με 

ςυρματοςτρϊματα πάχουσ 17cm. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ διαμορφϊνεται τραπεηοειδισ 

διατομι με κλίςθ πρανϊν 2:3. 

 

1.3. Γεωγραφικι κζςθ και διοικθτικι υπαγωγι ζργου ι δραςτθριότθτασ 

 

Το ρζμα εντοπίηεται ςτο Διμο Κζρκυρασ. Θ Κζρκυρα είναι το βορειότερο από τα νθςιά του 

Λονίου Ρελάγουσ και ςυγχρόνωσ το δυτικότερο τμιμα του Ελλθνικοφ χϊρου. Το νθςί τθσ 

Κζρκυρασ είναι το δεφτερο ςε μζγεκοσ μζςα ςτο ςφνολο των νθςιϊν τθσ Επτανιςου 

αμζςωσ μετά τθν Κεφαλονιά, με ζκταςθ 592 τετ.χλμ. Το νθςί βρίςκεται απζναντι από τθν 

Ιπειρο και τθν Αλβανία και όπωσ και τα άλλα νθςιά του Λονίου ενςωματϊκθκε ςτθν Ελλάδα 

το 1864. Σε ολόκλθρο το νθςί, και ιδιαίτερα ςτθ πόλθ τθσ Κζρκυρασ, είναι ζντονα τα 

χαρακτθριςτικά από τθν κατοχι των Ενετϊν και των Λταλϊν. Το νθςί ζχει ςχιμα 

μακρόςτενο, το πλατφτερο μζροσ (το βόρειο) ςυγκεντρϊνει τισ περιςςότερεσ ορεινζσ 

εκτάςεισ, με υψθλότερθ τθν κορυφι του Ραντοκράτορα ςτα ΒΑ (906 μ. φψοσ).  

Στο δυτικό μζροσ υψϊνεται ο απόκρθμνοσ Βίςτωνοσ κακϊσ και το λίγο χαμθλότερο φψωμα 

Αρακλι πάνω από τθν Ραλαιοκαςτρίτςα. Ρερίπου ςτθ μζςθ του νθςιοφ υπάρχει μία άλλθ 

οροςειρά με υψθλότερο ςθμείο τουσ Άγιουσ Δζκα (579 μ.φψοσ). Το νότιο μζροσ είναι 

ςχεδόν πεδινό με τθν εξαίρεςθ του κατάφυτου Χλωμοφ (330 μ. φψοσ), που περικλείει ςτο 

δυτικό του μζροσ τθ μακρόςτενθ λίμνθ των Κοριςςίων. Θ Κζρκυρα, ςαν νθςί βαςίηει ςε 

μεγάλο βακμό τθν οικονομικι τθσ ανάπτυξθ ςτθ κάλαςςα που τθν περιβάλλει, όπωσ επίςθσ 

και τα 6 υπόλοιπα νθςιά που ανικουν ςτο νομό τθσ Κζρκυρασ (Ραξοί, Αντιπαξοί, Οκωνοί, 

Ερεικοφςα, Μακράκι, Βίδοσ, Λαηαρζττο). Πλθ ςχεδόν θ παραλία χαρακτθρίηεται από 

ποικίλεσ εναλλαγζσ τοπίων, δθλ. τεράςτιεσ αμμουδιζσ, παραλίεσ που αποτελοφνται από 

απότομεσ ακρογιαλιζσ καταπράςινεσ, και πολλζσ ςπθλιζσ όπου θ κάλαςςα ειςχωρεί μζςα 
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ςε αυτζσ. Στο Σχιμα 1.1 δίνεται θ κζςθ του Διμου Κζρκυρασ ςε ςχζςθ με τον υπόλοιπο 

Ελλαδικό χϊρο και ςτο Σχιμα 1.2 δίνεται αναλυτικότερα θ ευρφτερθ περιοχι του νθςιοφ 

τθσ Κζρκυρασ. 

 

 

χιμα 1.1 Κζςθ Διμου Κζρκυρασ ςτον Ελλαδικό Χϊρο 

 

 

χιμα 1.2 Χάρτθσ Νιςου Κζρκυρασ 

Το υπό μελζτθ ρζμα διοικθτικά υπάγεται ςτα όρια τθν Δθμοτικισ ενότθτασ (Δ.Ε.) Μελιτείων 

του Διμου Κερκυραίων, τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Κζρκυρασ. Το υπό μελζτθ τμιμα του 

ρζματοσ ξεκινάει από νότια τθσ Επαρχιακισ οδοφ Νο 4 «Μπενίτςεσ – Κάβοσ»  ςε απόςταςθ 

ΘΔΖ ΔΡΓΟΤ 
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785μ ζωσ τθ δυτικζσ ακτζσ του νθςιοφ ςτθν περιοχι του Οικιςμοφ Άγιοσ Γεϊργιοσ. 

Οι γεωγραφικζσ ςυντεταγμζνεσ του γραμμικοφ ρζματοσ ςτο Ελλθνικό Γεωδαιτικό Σφςτθμα 

Αναφοράσ 1987 (ΕΓΣΑ ϋ87), παρουςιάηονται ςτον πίνακα που ακολουκεί, ενϊ θ κζςθ του 

ζργου ςτθ δορυφορικι εικόνα που ακολουκεί. 

 

Πίνακασ 1.1. Συντεταγμζνεσ κορυφϊν του υπό μελζτθ τμιματοσ υδατορζματοσ 

ΕΓΑ’87  

Γεωγραφικι κζςθ Χ Ψ 

150808,71 4372733,01 ΕΛΣΟΔΟΣ ΥΔΑΤΟΕΜΑΤΟΣ 

150669,03 4372289,94 ΜΕΣΟ ΥΔΑΤΟΕΜΑΤΟΣ 

150247,74 4372106,07 ΕΚΒΟΛΘ ΥΔΑΤΟΕΜΑΤΟΣ 

 

 

χιμα 1.3 Απόςπαςμα Δορυφορικοφ Χάρτθ με τθ κζςθ του ρζματοσ (Google Earth) 
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1.4. Κατάταξθ ζργου ι δραςτθριότθτασ 

 

Σφμφωνα με τθν υπ’ αρικμό 1958 Υπουργικι Απόφαςθ Ρ.Ε.Κ.Α. (ΦΕΚ 21 Β’ 13-01-2012) 

«Κατάταξθ δθμόςιων και ιδιωτικϊν ζργων και δραςτθριοτιτων ςε κατθγορίεσ και 

υποκατθγορίεσ ςφμφωνα με το Άρκρο 1 παράγραφοσ 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. 

Αϋ209/2011)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το Αρ. ΔΛΡΑ/οικ. 37674 ΥΑ (ΦΕΚ 

Βϋ2471/2016), το υπό μελζτθ ζργο ανικει ςτθν Ομάδα 2θ: Υδραυλικά ζργα, με Α/Α 15α: 

«Αντιπλθμμυρικά ζργα και ζργα διευκζτθςθσ τθσ ροισ των υδάτων, όπωσ διαμόρφωςθ 

διατομισ με επζνδυςθ ι μθ, καταςκευι ι ενίςχυςθ αναχωμάτων, κάλυψθ υδατορζματοσ, 

καταςκευι τεχνθτοφ κλάδου, άρςθ προςχϊςεων από μθ διευκετθμζνο τμιμα 

υδατορζματοσ κλπ.». 

Εντάςςεται ςτθν Α’ Κατθγορία και ςυγκεκριμζνα ςτθν Α2,κακϊσ πλθροί τισ ακόλουκεσ 

προχποκζςεισ: περιλαμβάνει ζργα διευκζτθςθσ επί τμιματοσ υδατορζματοσ με εμβαδό 

λεκάνθσ απορροισ E=3,52km2 (δθλαδι 5km2 ≥ E≥ 0,5 km2) και προβλζπεται θ οριοκζτθςθ 

και διευκζτθςθ του ρζματοσ ςτα τελευταία 967μ . 

 

1.5. Φορζασ ζργου ι δραςτθριότθτασ 

 

ΛΔΛΟΚΤΘΤΘΣ: «ΑΓΛΟΣ ΓΕΩΓΛΟΣ Α.Ξ.Τ.Ε.». 

Δ/ΝΣΘ: ΛΑΝΤΗΕΣ ΧΛΩΜΟΥ ΧΛΩΜΟΣ ΚΕΚΥΑΣ  

ΤΘΛ. 2661052233 

FAX. 2661052233 

e-mail: hr-rizos@otenet.gr 

 

1.6. Περιβαλλοντικόσ μελετθτισ για τθν λειτουργία του ζργου 

 

Υπεφκυνοσ για τθν ςφνταξθ του φακζλου είναι: 

Ρζτροσ Χαλμοφκθσ 

Μθχανικόσ Ρεριβάλλοντοσ MSc 

Α.Μ ΓΕΜ: 23814,κατθγ.Ρτυχίου: 13Αϋ& 27 Αϋ 

Κομνθνϊν 15Β, 49100 Κζρκυρα 

Τθλ. 26610 30865, 6936852077 

Fax. 26610 30865 

e-mail: pchalmoukis@gmail.com 

 

Θ μελζτθ αυτι ςυνοδευόμενθ από τα Ραραρτιματά τθσ και τα δικαιολογθτικά που 

επιςυνάπτονται ςε αυτά εκπονικθκε ςφμφωνα με το κάτωκι νομοκετικό πλαίςιο: 

 το Ν. 1650/86 «Ρερί Ρροςταςίασ Ρεριβάλλοντοσ». 

 το Νόμο 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α’/21-9-2011): Ρεριβαλλοντικι αδειοδότθςθ ζργων 
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και δραςτθριοτιτων, ρφκμιςθ αυκαιρζτων ςε ςυνάρτθςθ με δθμιουργία 

περιβαλλοντικοφ ιςοηυγίου και άλλεσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ Υπουργείου 

Ρεριβάλλοντοσ. 

 τθν Υ.Α. 167563/ΕΥΡΕ/2013 (ΦΕΚ 964/Β’/2013): «Εξειδίκευςθ των διαδικαςιϊν και 

των ειδικότερων κριτθρίων περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ των ζργων και 

δραςτθριοτιτων των άρκρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν. 4014/2011, ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 2 παράγραφοσ 13 αυτοφ, των ειδικϊν εντφπων των ανωτζρω 

διαδικαςιϊν, κακϊσ και κάκε άλλου ςχετικοφ με τισ διαδικαςίεσ αυτζσ κζματοσ». 

 τθν Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/13-01-2012): Κατάταξθ δθμοςίων και ιδιωτικϊν 

ζργων και δραςτθριοτιτων ςε κατθγορίεσ και υποκατθγορίεσ ςφμφωνα με το 

άρκρο 1 παράγραφοσ 4 του Ν. 4014/21.9.11 (ΦΕΚ 209/Α/2011) και τθν Υ.Α. 

173829/2014 (ΦΕΚ 2036/Β/25-07-2014) τροποποίθςθ αυτισ. 

 τθν Υ.Α. 170225/20-01-2014(ΦΕΚ 135/Β/27-01-2014): «Εξειδίκευςθ των 

περιεχομζνων των φακζλων περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ ζργων και 

δραςτθριοτιτων τθσ Κατθγορίασ Α' τθσ απόφαςθσ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ, 

Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ με αρ. 1958/2012 (Β' 21) όπωσ ιςχφει, ςφμφωνα 

με το άρκρο 11 του ν. 4014/2011 (Α' 209), κακϊσ και κάκε άλλθσ ςχετικισ 

λεπτομζρειασ». 

 

Τα ςτοιχεία και θ δομι τθσ παροφςασ μελζτθσ είναι ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο 

άρκρο 11 του Νόμου 4014/2011 για το περιεχόμενο των φακζλων περιβαλλοντικισ 

αδειοδότθςθσ και τθν Υ.Α. 170225/20-01-2014 (Ραράρτθμα 2 και Ραράρτθμα 4.2). 

 

Σθμειϊνεται ότι ςφμφωνα με το άρκρο 3 του Ν.4258/2014 θ διαδικαςία Οριοκζτθςθσ 

υδατορζματοσ ςε περίπτωςθ ζργων διευκζτθςθσ επϋ αυτοφ προβλζπει: 

Σε περίπτωςθ που από τθν υδραυλικι μελζτθ του φακζλου τθσ οριοκζτθςθσ, προβλζπονται 

ζργα διευκζτθςθσ/ αντιπλθμμυρικά ζργα, τα οποία κατατάςςονται ςτθν Αϋ κατθγορία 

ζργων, ςφμφωνα με τθν 1958/ 13.1.2012 απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ, 

Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ (Βϋ 21), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, τότε για τθν ζγκριςθ τθσ 

υδραυλικισ μελζτθσ απαιτείται θ τιρθςθ τθσ διαδικαςίασ ζγκριςθσ των περιβαλλοντικϊν 

όρων των ζργων αυτϊν από τθν αρμόδια για τθν περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ υπθρεςία, 

ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. Στθν ωσ άνω περίπτωςθ θ Μελζτθ Ρεριβαλλοντικϊν 

Επιπτϊςεων (Μ.Ρ.Ε.) των ζργων διευκζτθςθσ περιλαμβάνει επιπλζον τθν πρόταςθ 

οριοκζτθςθσ για τον κακοριςμό των οριογραμμϊν του υδατορζμματοσ, κακϊσ και 

ςυνοπτικι ζκκεςθ του φακζλου οριοκζτθςθσ. Στο πλαίςιο αυτό εκπονείται θ παροφςα 

ΜΡΕ. 

 

Στα ακόλουκα κεφάλαια παρουςιάηονται θ γεωγραφικι κζςθ του ζργου, θ υφιςτάμενθ 

κατάςταςθ περιβάλλοντοσ και θ περιγραφι του ζργου. Ακολοφκωσ περιγράφονται 

αναλυτικά τα παρακάτω: 
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 Επιτρεπόμενεσ χριςεισ γθσ ςτθν περιοχι του ζργου ι τθσ δραςτθριότθτασ. 

 Ρεριγραφι τθσ κζςθσ του ζργου, του ςχεδιαςμοφ και των τεχνικϊν 

χαρακτθριςτικϊν του ςυνόλου του ζργου κατά τα ςτάδια τθσ λειτουργίασ. 

 Ρεριγραφι και αξιολόγθςθ των εναλλακτικϊν λφςεων, ιδίωσ ωσ προσ τθ κζςθ, το 

μζγεκοσ ι/και τθν τεχνολογία αυτϊν, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ μθδενικισ λφςθσ, 

που εξετάςτθκαν από τον φορζα του ζργου ι τθσ δραςτθριότθτασ και παρουςίαςθ 

των κφριων λόγων τθσ επιλογισ τθσ προτεινόμενθσ λφςθσ ςχετικά με τισ επιπτϊςεισ 

ςτο περιβάλλον. 

 Ρεριγραφι των ςτοιχείων του φυςικοφ και ανκρωπογενοφσ περιβάλλοντοσ που 

ενδζχεται να κιγοφν ςθμαντικά από το προτεινόμενο ζργο ι δραςτθριότθτα, 

ςυμπεριλαμβανομζνων ειδικότερα του πλθκυςμοφ, τθσ πανίδασ, τθσ χλωρίδασ, των 

οικοτόπων, του εδάφουσ, του νεροφ, του αζρα, των κλιματικϊν παραγόντων, των 

υλικϊν αγακϊν, μεταξφ των οποίων θ αρχιτεκτονικι, πολιτιςτικι και αρχαιολογικι 

κλθρονομιά, το τοπίο, κακϊσ και θ περιγραφι τθσ αλλθλεπίδραςθσ των ςτοιχείων 

αυτϊν. 

 Ρεριγραφι, εκτίμθςθ και αξιολόγθςθ των πικανά ςθμαντικϊν επιπτϊςεων που το 

προτεινόμενο ζργο ι δραςτθριότθτα ενδζχεται να προκαλζςει ςτο περιβάλλον από 

τθ χριςθ των φυςικϊν πόρων, τθν εκπομπι ρυπαντϊν, τθ δθμιουργία οχλιςεων 

και τθ διάκεςθ των αποβλιτων, το ςφνολο των δεδομζνων και τθν περιγραφι των 

μεκόδων που χρθςιμοποιικθκαν για τθν πρόβλεψθ και εκτίμθςθ των επιπτϊςεων 

ςτο περιβάλλον, με αναφορά ςτθν αξιοπιςτία των μεκόδων, κακϊσ και επιςιμανςθ 

των ενδεχόμενων δυςκολιϊν που προζκυψαν κατά τθ ςυλλογι των απαιτοφμενων 

πλθροφοριϊν. 

 Αναλυτικι περιγραφι των μζτρων που προβλζπονται για να αποφευχκοφν, 

 μειωκοφν, αποκαταςτακοφν και αντιςτακμιςτοφν οι ςθμαντικζσ δυςμενείσ 

επιπτϊςεισ του ζργου ι τθσ δραςτθριότθτασ ςτο περιβάλλον. 

 Σχζδιο περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ που κα εφαρμοςτεί για τθ διαςφάλιςθ τθσ 

αποτελεςματικισ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και εφαρμογισ των 

προτεινόμενων μζτρων, το οποίο κα περιλαμβάνει και το προτεινόμενο πρόγραμμα 

παρακολοφκθςθσ. 

 Επιπλζον, επιςυνάπτονται ςε παράρτθμα του παρόντοσ τεφχουσ οι απαιτοφμενοι 

χάρτεσ, οι φωτογραφίεσ και οι γνωμοδοτιςεισ ι βεβαιϊςεισ των Υπθρεςιϊν οι 

οποίεσ απαιτοφνται κατά τθν διαδικαςία τθσ ζγκριςθσ Ρεριβαλλοντικϊν Πρων. 
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2. Μθ τεχνικι περίλθψθ 

 

2.1. Ειςαγωγι 

 

Το υπό μελζτθ ζργο περιλαμβάνει τθν οριοκζτθςθ και διευκζτθςθ ρζματοσ ςτθ κζςθ 

«Λαντηζσ» Χλωμοφ τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Μελιτείων του Διμου Κζρκυρασ. Θ λεκάνθ 

απορροισ του ρζματοσ ζχει εμβαδό 3,52 km2 και το μικοσ του ρζματοσ που οριοκετείται 

και διευκετείται είναι 967 m. Τα προτεινόμενα ζργα διευκζτθςθσ περιλαμβάνουν ιπια 

διαμόρφωςθ τθσ κοίτθσ με επζνδυςθ με ςυρματοςτρϊματα πάχουσ 17cm. Στισ περιπτϊςεισ 

αυτζσ διαμορφϊνεται τραπεηοειδισ διατομι με κλίςθ πρανϊν 2:3. Ριο ςυγκεκριμζνα, οι 

κορυφζσ των γραμμϊν οριοκζτθςθσ του ρζματοσ, ςτο ςφςτθμα ΕΓΣΑ’87, ςθμειϊνονται ςτο 

ςυνθμμζνο τοπογραφικό ςχζδιο του ζργου. 

 

2.2. Αποςτάςεισ του ζργου 

 

Το υπό μελζτθ ρζμα διζρχεται εντόσ περιοχϊν που ανικουν ςτο Εκνικό Σφςτθμα 

Ρροςτατευόμενων Ρεριοχϊν. Οι προςτατευόμενεσ περιοχζσ είναι: 

 Θ περιοχι Natura GR2230002SCI. 

 Θ περιοχι Natura GR2230007SPA. 

 

 
χιμα 2.1 Ρροςτατευόμενεσ περιοχζσ και κζςθ του ρζματοσ 

 

Στθν άμεςθ περιοχι του υπό μελζτθ ρζματοσ δεν εντοπίηεται κάποιοσ κθρυγμζνοσ, 

οριοκετθμζνοσ αρχαιολογικόσ χϊροσ ι μνθμείο. Ο πλθςιζςτεροσ οικιςμόσ ςτο υπό μελζτθ 

ζργο είναι ο οικιςμόσ του Αγίου Γεωργίου, τα ςθμερινά όρια του οποίου εκτείνονται 

περίπου 50μ νότια από το ρζμα. Θ υπό μελζτθ περιοχι είναι εκτόσ των ορίων Γενικοφ 
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Ρολεοδομικοφ Σχεδίου (ΓΡΣ) και εκτόσ του αςτικοφ ιςτοφ ςε και εκτόσ ςχεδίου περιοχι. 

 

2.3. θμαντικζσ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ 

 

Επιπτϊςεισ ςτα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτθριςτικά 

Οι καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ λόγω τθσ πολφ μικρισ κλίμακάσ τουσ, δεν δφναται να 

επιφζρουν επιπτϊςεισ ςτο μικροκλίμα, ι μεταβολζσ ςτθ κερμοχωρθτικότθτα. Ωςτόςο, από 

τθ λειτουργία των μθχανθμάτων καταςκευισ αναμζνονται εκπομπζσ αζριων ρφπων μεταξφ 

των οποίων είναι και το διοξείδιο του άνκρακα (CO2), που ςυνειςφζρει ςτο φαινόμενο του 

κερμοκθπίου και ςυντελεί ςτθν κλιματικι αλλαγι. Λαμβάνοντασ όμωσ υπόψθ το πολφ 

μικρό μζγεκοσ του ζργου (και αντίςτοιχα τθ ςφνδεςθ του εργοταξίου) και τθ διάρκεια τθσ 

καταςκευισ (το μζγιςτο 3 μινεσ) εκτιμάται ότι οι εκπομπζσ CO2 κα είναι πολφ μικρζσ για να 

επθρεάςουν τα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ μελζτθσ. Κατά τθ 

λειτουργία των ζργων διευκζτθςθσ δεν αναμζνονται επιπτϊςεισ. 

 

Επιπτϊςεισ ςτα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτθριςτικά 

Κατά τθ φάςθ τθσ καταςκευισ αναμζνεται κάποια προςωρινι αλλαγι τθσ αιςκθτικισ του 

τοπίου τθσ άμεςθσ περιοχισ του ζργου. Οι χωματουργικζσ εργαςίεσ, θ κίνθςθ και θ 

ςτάκμευςθ των μθχανθμάτων, οι ςωροί των υλικϊν καταςκευισ τραυματίηουν το τοπίο με 

όγκουσ και μορφζσ που δεν ανικουν φυςικά ςε αυτό. Ωςτόςο οι επιπτϊςεισ αναμζνονται 

μικρζσ, αφοφ αφοροφν καταςκευζσ ςε μικρό μικοσ του ρζματοσ και μάλιςτα ςε ζνα τοπίο 

που ζχει ιδθ δεχκεί ανκρωπογενείσ επεμβάςεισ. Επίςθσ, δεν κα απαιτθκοφν εκτεταμζνεσ 

καταςτροφζσ δζντρων ι φυλάκων φυςικισ βλάςτθςθσ. Συνοψίηοντασ, οι επιπτϊςεισ ςτα 

μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτθριςτικά κατά το ςτάδιο τθσ καταςκευισ κα είναι 

αρνθτικισ κατεφκυνςθσ, τοπικισ ζκταςθσ και μικρισ ζνταςθσ, με βραχυπρόκεςμο 

χαρακτιρα και προςωρινζσ επιπτϊςεισ. 

Κατά τθ λειτουργία θ τοποκζτθςθ τθσ ανοιχτισ τάφρου ςτθ κζςθ τθσ ςθμερινισ φυςικισ 

κοίτθσ κα μειϊςει τθ φυςικότθτα του τοπίου και κα προκαλζςει μικρισ ζνταςθσ 

υποβάκμιςθ τθσ αιςκθτικισ. Ραρόλα αυτά, ςθμειϊνεται το μικρό μικοσ τθσ επζμβαςθσ ςε 

ζνα τοπίο που ζχει ιδθ δεχκεί ανκρωπογενείσ επεμβάςεισ. Από τθν άλλθ ςθμειϊνεται ότι 

με τθ λειτουργία του ζργου κα προςτατευτεί το τοπίο τθσ άμεςθσ περιοχισ από μια 

ενδεχόμενθ πλθμμυρικι παροχι που με τα ςθμερινά δεδομζνα τθσ φυςικισ κοίτθσ κα 

δθμιουργοφςε καταςτροφζσ και υποβάκμιςθ του τοπίου. Συμπεραςματικά, θ υλοποίθςθ 

του ζργου αναμζνεται να ζχει μικρισ ζνταςθσ, αποδεκτζσ αιςκθτικά επιπτϊςεισ ςτο τοπίο 

τθσ άμεςθσ περιοχισ μελζτθσ, ενϊ εξαςφαλίηει ταυτόχρονα περιβαλλοντικι προςταςία και 

ζνα εξαιρετικά διακριτικό αποτζλεςμα. 

 

Επιπτϊςεισ ςχετικζσ με τα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτθριςτικά 

Λόγω τθσ φφςθσ των γεωλογικϊν ςχθματιςμϊν αλλά και τθσ φφςθσ του ςχεδιαηόμενου 

ζργου, κατά τθ καταςκευι, ςε καμία περίπτωςθ δεν αναμζνεται να προκλθκοφν αςτακείσ 
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καταςτάςεισ ςτο ζδαφοσ, καταςτροφι, επικάλυψθ ι αλλαγι οποιουδιποτε μοναδικοφ 

γεωλογικοφ ι φυςικοφ χαρακτθριςτικοφ και δεν αναμζνεται κανενόσ είδουσ αξιόλογθ 

αρνθτικι επίδραςθ ςτθν τοπικι γεωλογία, εδαφολογία και τεκτονικι τθσ περιοχισ. Κατά 

τθν εκςκαφι του εδάφουσ, λόγω τθσ απομάκρυνςθσ τθσ χλωρίδασ και τθσ διατάραξθσ 

γενικά τθσ επιφάνειασ, είναι πικανι μικρι αφξθςθ τθσ διάβρωςθσ του εδάφουσ, θ οποία με 

τθ λιψθ κατάλλθλων μζτρων και το ςωςτό χρονικό προγραμματιςμό των εργαςιϊν (κυρίωσ 

με καταςκευι το καλοκαίρι), κα είναι αμελθτζα. Θ πικανότθτα ρφπανςθσ των εδαφϊν από 

εκπομπζσ υγρϊν ι ςτερεϊν υπολειμμάτων κρίνονται αμελθτζεσ, ειδικά εφόςον λθφκοφν τα 

κατάλλθλα μζτρα ορκισ πρακτικισ τόςο για τθ ςυνικθ λειτουργία του εργοταξίου όςο και 

για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων. 

Οι μορφολογικζσ αλλοιϊςεισ κα είναι πολφ περιοριςμζνθσ ζκταςθσ, αλλά μόνιμεσ και 

αναπόφευκτεσ και κα ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθν διαμόρφωςθ μιασ λειτουργικότερθσ κοίτθσ 

του ρζματοσ βάςει των υδραυλικϊν χαρακτθριςτικϊν του. Οι ποςότθτεσ των εκςκαφϊν, 

αναμζνονται μικρζσ και διαχειρίςιμεσ με τθ λιψθ κατάλλθλων μζτρων. Συνεπϊσ, ςυνολικά, 

οι επιπτϊςεισ του ζργου ςτο ζδαφοσ κατά τθ φάςθ καταςκευισ αξιολογοφνται ωσ μικρισ 

ζνταςθσ, αρνθτικζσ, τοπικζσ, βραχυπρόκεςμεσ και αντιμετωπίςιμεσ ςε μεγάλο βακμό. Κατά 

τθ φάςθ λειτουργίασ δεν αναμζνονται επιπτϊςεισ ςτο ζδαφοσ εφόςον το ζργο 

καταςκευαςτεί ςωςτά, ςφμφωνα με τθν υδραυλικι μελζτθ. 

 

Επιπτϊςεισ ςτο φυςικό περιβάλλον 

Θ περιοχι μελζτθσ περιλαμβάνεται ςε κάποια περιοχι του Εκνικοφ Συςτιματοσ 

Ρροςτατευόμενων Ρεριοχϊν ωςτόςο το υπό μελζτθ ζργο δε δφναται να επιφζρει 

ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ ςε προςτατευόμενεσ περιοχζσ. Επίςθσ, δεν αναμζνονται επιπτϊςεισ 

ςε δάςθ και δαςικζσ εκτάςεισ κακϊσ θ άμεςθ περιοχι που διαρρζει το ρζμα δεν 

καταλαμβάνεται από δαςικζσ εκτάςεισ. Θ χλωρίδα και πανίδα είναι θ ςυνικθσ τθσ 

ευρφτερθσ περιοχισ. Οι επιπτϊςεισ του ζργου κατά τθν καταςκευι ςτθ χλωρίδα και πανίδα, 

αφοροφν ςτθν αποψίλωςθ τθσ ηϊνθσ του ρζματοσ από τθ χαμθλι βλάςτθςθ που ζχει 

αναπτυχκεί, κακϊσ και τυχόν οχλιςεισ από τα μθχανιματα καταςκευισ ςτθν περιοχι του 

ζργου. Εντοφτοισ, ςτο εξεταηόμενο τμιμα του ρζματοσ θ παρουςία τθσ χλωρίδασ και τθσ 

πανίδασ δεν είναι ςθμαντικι. Συνεπϊσ, οι επιπτϊςεισ είναι πολφ μικρισ κλίμακασ και 

προςωρινζσ μόνο κατά τθ φάςθ καταςκευισ. 

 

Επιπτϊςεισ ςτο ανκρωπογενζσ περιβάλλον, ςτο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον και 

ςτισ τεχνικζσ υποδομζσ 

Τα ζργα και οι επεμβάςεισ κα περιοριςτοφν εντόσ τθσ φυςικισ κοίτθσ και ζτςι δεν 

αναμζνονται επιπτϊςεισ ςτισ χριςεισ γθσ και τισ ιδιοκτθςίεσ τθσ περιοχισ κατά τθν 

καταςκευι του ζργου. Στθ φάςθ λειτουργίασ, οριοκετείται θ κοίτθ του ρζματοσ και 

διαςφαλίηεται θ προςταςία των περιοχϊν ζναντι πλθμμυρικϊν φαινομζνων. Αυτό 

ςυνεπάγεται διαςφάλιςθ και αναβάκμιςθ των χριςεων γθσ και αφξθςθ τθσ αξίασ των 

ιδιοκτθςιϊν ςτθν περιοχι. Θ χωροκζτθςθ του ζργου είναι ςε ςυμμόρφωςθ με τισ 
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κατευκφνςεισ και τουσ ςτόχουσ του χωροταξικοφ και περιβαλλοντικοφ ςχεδιαςμοφ για τθν 

περιοχι ςε Εκνικό, Τομεακό και Ρεριφερειακό επίπεδο, ενϊ παρουςιάηει ςυμβατότθτα και 

ςυμμόρφωςθ με τισ κεςμοκετθμζνεσ χωρικζσ και πολεοδομικζσ δεςμεφςεισ ςε τοπικό 

επίπεδο. Αντίςτοιχα, λοιπόν, δεν αναμζνονται επιπτϊςεισ και ςτο χωροταξικό ςχεδιαςμό 

κατά τθν καταςκευι και κατά τθ λειτουργία του ζργου. 

Το υπό μελζτθ ζργο, λόγω τθσ φφςθσ του, δεν δφναται να διαςπάςει τθν ενότθτα του 

πολεοδομικοφ ιςτοφ τόςο ςτον αςτικό, όςο και ςτον εξωαςτικό χϊρο, οφτε να επθρεάςει τα 

κφρια χαρακτθριςτικά του αςτικοφ περιβάλλοντοσ και των οικιςμϊν τθσ περιοχισ. Ωςτόςο, 

κατά τθ λειτουργία του το ζργο αναμζνεται να αναβακμίςει ελαφρϊσ τον εξωαςτικό χϊρο 

και να αναβακμίςει και τθν ποιότθτασ ηωισ και τθν αςφάλεια των κατοίκων τθσ άμεςθσ 

περιοχισ. Πςον αφορά το πολιτιςτικό-ιςτορικό περιβάλλον κατά τθν καταςκευι, μετά τθ 

λιψθ μζτρων, δεν αναμζνονται επιπτϊςεισ ςε κθρυγμζνουσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ και ςε 

ιςτορικά μνθμεία. Κατά τθ λειτουργία του ζργου δεν αναμζνονται επιπτϊςεισ, αφοφ δε κα 

υπάρχουν επεμβάςεισ. Κετικζσ επιδράςεισ αναμζνονται ςτο κοινωνικό και οικονομικό 

περιβάλλον τόςο κατά τθν καταςκευι λόγω τθσ αφξθςθσ τθσ απαςχόλθςθσ όςο και κατά τθ 

λειτουργία του ζργου λόγω τθσ βελτίωςθσ του περιβάλλοντοσ τθσ άμεςθσ περιοχισ που 

αναμζνεται να ςυνοδευτεί από ανάπτυξθ των οικιςμϊν. Οι επιπτϊςεισ ςτισ υποδομζσ 

χαρακτθρίηονται ωσ πολφ μικρισ ζνταςθσ κατά τθν καταςκευι οι οποίεσ μποροφν να 

αντιμετωπιςκοφν με τθ λιψθ των κατάλλθλων τεχνικϊν μζτρων. 

 

Επιπτϊςεισ ςτθν ποιότθτα του αζρα 

Κατά τθ φάςθ τθσ καταςκευισ δεν αναμζνεται καμία ουςιαςτικι επίπτωςθ ςτθν ποιότθτα 

του αζρα τθσ περιοχισ. Ραρόλα αυτά, προτείνεται θ λιψθ κάποιων μζτρων, όπωσ 

περιγράφονται ςυνοπτικά παρακάτω. Κατά τθ λειτουργία του ζργου, δεν αναμζνονται 

επιπτϊςεισ, αφοφ δεν παράγονται κακόλου ατμοςφαιρικοί ρφποι. 

 

Επιπτϊςεισ από κόρυβο ι δονιςεισ 

Θ ακουςτικι επιβάρυνςθ λόγω τθσ καταςκευισ του ζργου αναμζνεται πολφ μικρι και με 

παροδικό χαρακτιρα, ειδικά μετά τθ λιψθ μζτρων. Σχετικά με τισ δονιςεισ, δεν αναμζνεται 

να δθμιουργθκοφν δονιςεισ κατά τθν καταςκευι του ζργου, κακϊσ λόγω τθσ φφςθσ του 

ζργου και τθσ φφςθσ των γεωλογικϊν ςχθματιςμϊν όπου κα εδραςτεί δε προβλζπεται θ 

χριςθ εκρθκτικϊν ι θ χριςθ αερόςφυρασ. Επίςθσ, λόγω τθσ φφςθσ του ζργου δεν 

προβλζπονται εκπομπζσ θλεκτρομαγνθτικισ ακτινοβολίασ. Κατά τθ λειτουργία του ζργου, 

δεν αναμζνονται επιπτϊςεισ από το κόρυβο, τισ δονιςεισ και τα θλεκτρομαγνθτικά πεδία. 

 

Επιπτϊςεισ ςτα φδατα 

Εφόςον οι εργαςίεσ καταςκευισ γίνουν τθν περίοδο του καλοκαιριοφ και κακϊσ δεν 

προβλζπεται να διαρκζςουν περιςςότερο από 3 μινεσ, δεν αναμζνεται κατά τθν περίοδο 

εργαςιϊν να υπάρχει ροι ςτο ρζμα. Βεβαίωσ κα πρζπει ο ανάδοχοσ να λάβει μζτρα 

αςφαλοφσ παροχζτευςθσ των υδάτων ςε περίπτωςθ βροχοπτϊςεων. 
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Κατά τθ φάςθ καταςκευισ ωσ πόςιμο νερό για τουσ εργαηόμενουσ μπορεί να 

χρθςιμοποιθκοφν νερά εμφιαλωμζνα και για τυχόν λοιπζσ χριςεισ καταςκευισ νερό που κα 

μεταφζρεται με βυτίο. Συνεπϊσ δεν αναμζνονται επιπτϊςεισ ςτθν ποςότθτα των 

επιφανειακϊν νερϊν κατά τθν καταςκευι του ζργου. 

Οι δυνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτθν ποιότθτα των επιφανειακϊν νερϊν αφοροφν ςτα λφματα του 

προςωπικοφ του εργοταξίου και τυχόν εκπομπζσ υπολειμμάτων λειτουργίασ των 

μθχανθμάτων (λιπαντικά, γράςο και καφςιμα), όπωσ και υγρά υπολείμματα ςκυροδζματοσ. 

Για τισ υγειονομικζσ ανάγκεσ του προςωπικοφ, κα τοποκετθκοφν χθμικζσ τουαλζτεσ, ενϊ οι 

λοιπζσ εκπομπζσ κρίνονται αμελθτζεσ, ειδικά εφόςον λθφκοφν τα κατάλλθλα μζτρα ορκισ 

πρακτικισ τόςο για τθ ςυνικθ λειτουργία του εργοταξίου όςο και για τθν πρόλθψθ 

ατυχθμάτων. 

Από τθ φφςθ του ζργου και το μζγεκόσ του δεν αναμζνονται επιπτϊςεισ ςτα υπόγεια νερά. 

Δεν προβλζπεται άμεςθ χριςθ υπόγειου νεροφ με άντλθςθ, αλλά οφτε και κάποιου είδουσ 

τεχνθτόσ εμπλουτιςμόσ, ενϊ δε κα επθρεαςτεί και θ ποιότθτα των υπόγειων νερϊν. 

Κατά τθ λειτουργία του ζργου κα διαςφαλιςτεί θ περιοχι μελζτθσ από πλθμμυρικζσ 

παροχζσ και από τισ καταςτροφικζσ ςυνζπειεσ που φζρουν αυτζσ. Συνεπϊσ, το ζργο κα 

επιφζρει πολφ ςθμαντικζσ κετικζσ επιπτϊςεισ ςτα νερά. Κακϊσ κατά τθ λειτουργία του 

ζργου δε κα δθμιουργοφνται οποιαςδιποτε φφςθσ υγρά ι ςτερεά απόβλθτα δεν 

αναμζνονται επιπτϊςεισ ςτθν ποιότθτα των επιφανειακϊν και των υπόγειων νερϊν.  

 

2.4. Μζτρα για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ 

 

Μζτρα για τα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτθριςτικά 

Δεν αναμζνεται καμία ουςιαςτικι επίπτωςθ ςτα μικροκλιματικά και βιοκλιματικά 

χαρακτθριςτικά και επομζνωσ δεν απαιτείται θ λιψθ μζτρων, πζρα από τθν τακτικι 

ςυντιρθςθ και παρακολοφκθςθ των οχθμάτων και του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ του 

εργοταξίου κατά τθ φάςθ καταςκευισ ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. 

 

Μζτρα για τα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτθριςτικά 

Kατά τθ φάςθ καταςκευισ θ λιψθ και εφαρμογι μζτρων για τισ άλλεσ παραμζτρουσ του 

περιβάλλοντοσ, που παρουςιάηονται αναλυτικά παρακάτω κα ζχει κετικι ακροιςτικι 

επίδραςθ και ςτθν προςταςία του τοπίου και τθσ μορφολογίασ. Ζτςι, απαιτείται ο 

περιοριςμόσ των εκχερςϊςεων βλάςτθςθσ και ο περιοριςμόσ των εκςκαφϊν τοπικά μόνο 

ςτισ κζςεισ διευκζτθςθσ και ςτον απολφτωσ απαραίτθτο όγκο, θ μείωςθ τθσ εκπεμπόμενθσ 

ςκόνθσ, θ ςυλλογι των απορριμμάτων ςε κακοριςμζνουσ χϊρουσ και θ αποφυγι 

ανεξζλεγκτθσ διάκεςθσ των χωματιςμϊν. Ζνα ακόμθ βαςικό μζτρο είναι ςτο πζρασ των 

εργαςιϊν να απομακρυνκοφν όλα τα μθχανιματα και οι προςωρινζσ καταςκευζσ, κακϊσ 

και κάκε είδουσ απόβλθτα από τθν περιοχι και να αποκαταςτακεί ο χϊροσ. Κατά τθ 

λειτουργία του ζργου επιβάλλεται θ τακτικι ςυντιρθςθ των ζργων διευκζτθςθσ, κακϊσ και 

θ απομάκρυνςθ φερτϊν υλικϊν και τυχόν απορριμμάτων που κα ςυςςωρεφονται, ϊςτε να 
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διατθρείται τόςο θ λειτουργικότθτα των ζργων όςο και θ αιςκθτικι τουσ. 

 

Μζτρα για τα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτθριςτικά 

Θ αντιμετϊπιςθ των επιπτϊςεων ςτο ζδαφοσ κατά τθ φάςθ τθσ καταςκευισ επικεντρϊνεται 

ςτα ακόλουκα κφρια μζτρα: Θ καταςκευι του ζργου να γίνει τθν περίοδο του καλοκαιριοφ 

και να διαρκζςει το πολφ 3 μινεσ, ςτθν περίπτωςθ ζντονθσ βροχισ να διακοποφν οι 

εργαςίεσ εκςκαφϊν, για τθν επεξεργαςία των υγρϊν αποβλιτων του προςωπικοφ του 

εργοταξίου να εγκαταςτακοφν χθμικζσ τουαλζτεσ, να απαγορεφεται θ ανεξζλεγκτθ διάκεςθ 

των λαδιϊν των μθχανθμάτων και των άλλων παραπροϊόντων ςυντιρθςθσ, ο 

καταςκευαςτισ να διακζτει ςτο ςυνεργείο του τα κατάλλθλα υλικά για τθν αντιμετϊπιςθ 

ατυχιματοσ για παράδειγμα διαρροισ λαδιϊν κ.α. Σε κάκε περίπτωςθ κα πρζπει να 

λθφκοφν μζτρα για τον περιοριςμό των εκςκαφϊν τοπικά ςτισ κζςεισ των ζργων και ςτον 

απολφτωσ απαραίτθτο όγκο και με ςεβαςμό του περιβάλλοντοσ. Απαγορεφεται θ 

ανεξζλεγκτθ διάκεςθ των πλεοναηόντων υλικϊν. Κατά τθ φάςθ λειτουργίασ του ζργου δεν 

αναμζνονται ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ ςτο ζδαφοσ και ςυνεπϊσ δεν προτείνονται ειδικά 

μζτρα αντιμετϊπιςθσ. 

 

Μζτρα για το φυςικό περιβάλλον 

Για τθν αντιμετϊπιςθ των επιπτϊςεων ςτθ χλωρίδα και πανίδα κατά τθν φάςθ καταςκευισ 

προτείνονται οι εκχερςϊςεισ και αποψιλϊςεισ τθσ βλάςτθςθσ να περιοριςτοφν ςτισ 

εκτάςεισ κάλυψθσ των ζργων διευκζτθςθσ, να προτιμθκοφν διαδρομζσ κίνθςθσ των 

μθχανθμάτων όπου δεν υπάρχει βλάςτθςθ, να εξαςφαλιςτεί ορκι διαχείριςθ των 

εκςκαφϊν και των υλικϊν καταςκευισ, θ φφλαξθ όλων των επικίνδυνων υλικϊν του 

εργοταξίου να γίνεται με τρόπο που κα αποκλείει τθν προςζγγιςι τουσ από τθν άγρια 

πανίδα κ.α. 

 

Μζτρα για το ανκρωπογενζσ περιβάλλον, ςτο κοινωνικο- οικονομικό περιβάλλον και ςτισ 

τεχνικζσ υποδομζσ 

Θ πραγματοποίθςθ όλων των εργαςιϊν κα γίνει υπό τθν εποπτεία των αρμόδιων Εφορειϊν 

Αρχαιοτιτων, οι οποίεσ κα πρζπει να ειδοποιθκοφν εγκαίρωσ και εγγράφωσ πριν τθ ζναρξθ 

αυτϊν. Σε περίπτωςθ εντοπιςμοφ αρχαιοτιτων οι εργαςίεσ κα διακοποφν μζχρι να 

γνωμοδοτιςουν κατάλλθλα οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ Αρχαιολογίασ για τον τρόπο 

ςυνζχιςθσ των εργαςιϊν. 

Ακόμθ, κα πρζπει να λθφκοφν απλά μζτρα για τθν αποφυγι οχλιςεων ςτο ανκρωπογενζσ 

περιβάλλον, όπωσ για παράδειγμα θ τοποκζτθςθ ενθμερωτικϊν πινακίδων και κατάλλθλθσ 

οδικισ ςιμανςθσ αςφαλείασ, θ απαγόρευςθ κυκλοφορίασ φορτθγϊν με υλικά κατά τισ 

ϊρεσ κοινισ θςυχίασ, θ ρφκμιςθ τθσ ταχφτθτασ των οχθμάτων καταςκευισ κοντά ςτουσ 

οικιςμοφσ και θ κατάλλθλθ ςθματοδότθςθ, ϊςτε να μειϊνονται οι οχλιςεισ και να μθ 

διακόπτεται θ ομαλι ηωι των κατοίκων. Μια ιδιαίτερα αποδοτικι πρακτικι για τθν 

αντιμετϊπιςθ και αποφυγι των όποιων διαμαρτυριϊν των κατοίκων τθσ περιοχισ, είναι θ 
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πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν ενθμζρωςθ των κατοίκων από τθν επιβλζπουςα αρχι και τον 

ανάδοχο για το είδοσ και τθν διάρκεια των εργαςιϊν. 

Μζτρα για τθν ποιότθτα του αζρα 

Τα κυριότερα μζτρα αφοροφν ςτθ φάςθ καταςκευισ και περιλαμβάνουν τθ ςυντιρθςθ των 

μθχανθμάτων με βάςθ τθν κείμενθ νομοκεςία, τθ διαβροχι των επιφανειϊν και των υλικϊν 

ϊςτε να περιοριςτεί θ ζκλυςθ ςκόνθσ και τθ χριςθ ειδικοφ καλφμματοσ και τθν εφαρμογι 

μζτρων περιοριςμοφ των εκπομπϊν ςκόνθσ. 

 

Μζτρα για το κόρυβο ι τισ δονιςεισ 

Τα μζτρα για τθν ελάττωςθ του κορφβου κατά τθν καταςκευι, μποροφν να ςυνοψιςκοφν 

ςτθν ελάττωςθ του κορφβου των μθχανθμάτων και των οχθμάτων εργοταξίου, με χριςθ 

νζων μοντζλων, όπου ζχει λθφκεί πρόνοια για τθ μείωςθ του εκπεμπόμενου κορφβου και 

με τθν εφαρμογι πλζον αυςτθρϊν κανονιςμϊν, τόςο Ελλθνικϊν όςο και τθσ Ε.Ε. Σε κάκε 

περίπτωςθ, προτείνεται θ ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ των επιπζδων κορφβου ςτα όρια 

του ρζματοσ κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ, και εφόςον διαπιςτωκοφν υπερβάςεισ να 

λθφκοφν πρόςκετα μζτρα, όπωσ να γίνεται χριςθ κινθτϊν αντικορυβικϊν πεταςμάτων 

ςτθν περιοχι του εργοταξίου. Για τισ δονιςεισ και τθν θλεκτρομαγνθτικι ακτινοβολία δεν 

απαιτοφνται μζτρα, κακϊσ δεν αναμζνονται εκπομπζσ. Κατά τθ φάςθ λειτουργίασ του 

ζργου, επίςθσ δεν απαιτοφνται μζτρα αντιμετϊπιςθσ.  

 

Μζτρα για τα φδατα 

Θ αντιμετϊπιςθ των επιπτϊςεων ςτα νερά κατά τθ φάςθ τθσ καταςκευισ επικεντρϊνεται 

ςτα ακόλουκα κφρια μζτρα: Θ καταςκευι του ζργου να γίνει τθν περίοδο του καλοκαιριοφ 

και να διαρκζςει το πολφ 3 μινεσ, ςτθν περίπτωςθ ζντονθσ βροχισ να διακοποφν οι 

εργαςίεσ εκςκαφϊν ϊςτε να μθν αυξθκεί θ ςτερεομεταφορά του ρζματοσ, για τθν 

επεξεργαςία των υγρϊν αποβλιτων του προςωπικοφ του εργοταξίου να εγκαταςτακοφν 

χθμικζσ τουαλζτεσ, να απαγορεφεται θ ανεξζλεγκτθ διάκεςθ των λαδιϊν των μθχανθμάτων 

και των άλλων παραπροϊόντων ςυντιρθςθσ, ο καταςκευαςτισ να διακζτει ςτο ςυνεργείο 

του τα κατάλλθλα υλικά για τθν αντιμετϊπιςθ ατυχιματοσ για παράδειγμα διαρροισ 

λαδιϊν κ.α. Κατά τθ φάςθ λειτουργίασ του ζργου δεν αναμζνονται παρά μόνο κετικζσ 

επιπτϊςεισ ςτα νερά τθσ περιοχισ του ζργου και επομζνωσ δεν απαιτείται θ λιψθ μζτρων. 

 

2.5. Οφζλθ από τθν υλοποίθςθ του ζργου 

 

Το υπό μελζτθ ζργο αποςκοπεί ςτθ διαςφάλιςθ τθσ ομαλισ ροισ του ρζματοσ δυτικά του 

οικιςμοφ Άγιοσ Γεϊργιοσ τθσ Δ.Ε. Μελιτείων του Διμου Κζρκυρασ και ςτθν αποφυγι 

πλθμμυρικϊν φαινομζνων. Ρρόκειται για ζνα κακαρά φιλικό προσ το περιβάλλον ζργο, που 

κα ωφελιςει πρϊτα απ' όλα τα νερά (διαςφάλιςθ κοίτθσ ρζματοσ και απρόςκοπτθσ ροισ με 

ζργα διευκζτθςθσ) και το υπόλοιπο φυςικό περιβάλλον (ζδαφοσ με προςταςία από 

διάβρωςθ, παραρεμάτια βλάςτθςθ κ.α.). Ταυτόχρονα, όμωσ, κα ωφελιςει και το 
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ανκρωπογενζσ περιβάλλον κακϊσ κα διαςφαλιςτοφν από τα πλθμμυρικά φαινόμενα τόςο 

οι γειτνιάηουςεσ ιδιοκτθςίεσ όςο και τα τεχνικά ζργα (οδοί) που διαςταυρϊνονται με αυτό. 

2.6. Βιϊςιμεσ εναλλακτικζσ λφςεισ 

 

Στον Ρίνακα 2.2 παρατίκενται επιγραμματικά οι βιϊςιμεσ εναλλακτικζσ λφςεισ που 

εξετάςτθκαν. Ρεριλαμβάνεται θ μθδενικι λφςθ, αλλά και οι εναλλακτικζσ δυνατότθτεσ 

διευκζτθςθσ του ρζματοσ που εξετάςκθκαν. 

 

Πίνακασ 2.2 Εναλλακτικζσ λφςεισ 

Εναλλακτικι 
Λφςθ 

 
Ρεριγραφι 

 
Ραρατθριςεισ 

Α0 Μθ καταςκευι ζργου Μθδενικι λφςθ 

Α1 
Διευκζτθςθ με τραπεηοειδι διατομι με ςυρματοςτρϊματα 

 
Κφρια λφςθ 

 

Α2 

Διευκζτθςθ με ορκογωνικι διατομι 

με ςυρματοκιβϊτια και πυκμζνα από μπετόν 

Εναλλακτικι 

λφςθ 

 

Μθδενικι λφςθ Α0 

Στθν περίπτωςθ τθσ μθδενικισ λφςθσ, γίνεται θ υπόκεςθ ότι δεν κα υλοποιθκεί κανζνα 

αντιπλθμμυρικό ζργο διευκζτθςθσ του ρζματοσ. Με τθ μθδενικι λφςθ, λοιπόν, δεν 

εκπλθρϊνεται ο ςτόχοσ του υπό μελζτθ ζργου, δθλαδι δε διαςφαλίηεται θ ομαλι ροι του 

ρζματοσ και θ αποφυγι πλθμμυρικϊν φαινομζνων. Aξιολογείται ότι θ μθδενικι λφςθ κα 

ζχει ωσ αποτζλεςμα να διαιωνίηονται και κυρίωσ να επιδεινϊνονται με το καιρό τα 

προβλιματα ροισ του ρζματοσ, με ςυνεπακόλουκεσ επιπτϊςεισ όχι μόνο ςτο 

ανκρωπογενζσ περιβάλλον (χριςτεσ οδικοφ δικτφου, ιδιοκτθςίεσ, κατοικίεσ και 

καλλιζργειεσ ςτθν άμεςθ ηϊνθ του ρζματοσ), αλλά και ςτο φυςικό περιβάλλον (νερά, 

παραρεμάτια βλάςτθςθ, ζδαφοσ και διάβρωςθ κ.α.) 

 
Εναλλακτικι λφςθ Α2- με ορκογωνικι διατομι με ςυρματοκιβϊτια και πυκμζνα από 

μπετόν 

Θ Α2 λφςθ αφορά ςτθ διευκζτθςθ χρθςιμοποιϊντασ ορκογωνικι τάφρο με ςυρματοκιβϊτια 

ςτα πρανι και τςιμζντο ςτον πυκμζνα. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται μεγαλφτερθ 

ταχφτθτα ροισ των υδάτων αλλά το ςθμαντικότερο είναι ότι μπορεί με αυτόν το τρόπο να 

γίνεται εφκολα κακαριςμόσ του. Το μειονζκτθμα είναι ότι μειϊνεται ο ςυντελεςτισ 

κατείςδυςθσ των υδάτων προσ τον υπόγειο υδροφόρο αλλά αντιςτακμιςτικά λειτουργεί θ 

επιλογι των ςυρματοκιβωτίων πλθρωμζνων με φυςικι πζτρα όπου επιτρζπει τθν κίνθςθ 

του νεροφ εντόσ αυτϊν. Ζτςι και νερό διειςδφει ςε αυτά με αποτζλεςμα τον εμπλουτιςμό 

του υδροφορζα και ταυτόχρονα επιτυγχάνεται ελεγχόμενθ ροι ςε πλθμμυρικά φαινόμενα 

με μεγάλεσ παροχζσ. 



ΜΡΕ για το ζργο «ΟΛΟΚΕΤΘΣΘ – ΔΛΕΥΚΕΤΘΣΘ ΤΟΥ ΕΜΑΤΟΣ ΚΕΣΘ «ΛΑΝΤΗΕΣ» ΧΛΩΜΟΥ Δ.Ε. 

ΜΕΛΛΤΕΛΩΝ Δ. ΚΕΚΥΑΣ 

ΧΑΛΜΟΥΚΘΣ ΡΕΤΟΣ ΜΘΧΑΝΛΚΟΣ ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΟΣ MSc        

ΚΟΜΝΘΝΩΝ 15Β 49100 ΚΕΚΥΑ ΤΘΛ. 6936852077 20 

 

Κφρια λφςθ Α1- Διευκζτθςθ με τραπεηοειδι διατομι με ςυρματοκιβϊτια 

Θ Α1 λφςθ αφορά ςτθ διευκζτθςθ χρθςιμοποιϊντασ τραπεηοειδι διατομι τάφρου με 

ςυρματοςτρϊματα πάχουσ 17 εκατοςτϊν ςε όλθ τθν υπό διαμόρφωςθ κοίτθ. Στισ 

περιπτϊςεισ αυτζσ διαμορφϊνεται τραπεηοειδισ διατομι με κλίςθ πρανϊν 2:3. Με τον 

τρόπο αυτό αποφεφγεται θ καταςκευι από τςιμζντο ςτον πυκμζνα και αντικακιςτϊνται τα 

ςυρματοκιβϊτια πάχουσ 1 μζτρου με ςυρματοςτρϊματα πάχουσ 17 εκατοςτϊν. Ζτςι 

επιτυγχάνεται μείωςθ τθσ επζμβαςθσ και αφξθςθ του φυςικοφ εμπλουτιςμοφ λόγω του 

μειωμζνου πάχουσ των πρανϊν. Τα ςυρματοςτρϊματα μποροφν να εναρμονιςτοφν 

καλφτερα με το φυςικό περιβάλλον και να αποκαταςτακεί το φυςικό περιβάλλον πολφ 

ταχφτερα.  

 

Ρρζπει να ςθμειωκεί ότι θ εναλλακτικι λφςθ Α2 αποτελοφςε τθν κφρια λφςθ τθσ ΜΡΕ που 

κατατζκθκε με Αρ. Ρρωτ. 15094/7184/7-8-2015 ςτθν Α.Δ.Ρ.Δ.Ε.&Λ.. Θ υπθρεςία ηιτθςε 

επαναδιαμόρφωςθ τθσ πρόταςθσ με το Αρ. Ρρωτ. 9030/4183/23-12-2016 ζγγραφό τθσ και 

προζκυψε θ πρόταςθ Α1. Επίςθσ για τθ λφςθ Α2 ςυντάχκθκε υδραυλικι μελζτθ ςφμφωνα 

με το Ν.4258/2014 και κατατζκθκε ςφμφωνα με τον παραπάνω Νόμο ςτθ Δ/νςθ Τεχνικϊν 

Ζργων τθσ Ρ.Ε. Κζρκυρασ. Θ ωσ άνω μελζτθ κεωρικθκε με το Αρ.Ρρωτ. 73417/29955/18-12-

2015 ζγγραφο τθσ Ρ.Λ.Ν. και επιςυνάπτεται ςτο Ραράρτθμα τθσ παροφςθσ. Επειδι όμωσ 

κατά τθν περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ του ζργου προκφπτει διαφορετικι λφςθ, κα πρζπει 

να κατατεκεί θ νζα πρόταςθ ςτθ Δ/νςθ Τεχνικϊν Ζργων τθσ Ρ.Ε. Κζρκυρασ ϊςτε να 

ακολουκθκοφν οι διαδικαςίεσ που προβλζπονται ςτο Ν.4258/2014. 
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3. υνοπτικι περιγραφι του ζργου ι τθσ δραςτθριότθτασ 

 

Το παρόν κεφάλαιο περιλαμβάνει τθ ςφντομθ περιγραφι του ζργου που ςυνιςτά τθν κφρια 

λφςθ, όπωσ αυτι προζκυψε από τθν αξιολόγθςθ των εναλλακτικϊν λφςεων (βλζπε κεφ. 7) 

και ζγινε αποδεκτι από το φορζα του ζργου. 

 

3.1. Τδρολογικά ςτοιχεία 

Το ρζμα το οποίο βρίςκεται δυτικά του οικιςμοφ Άγιοσ Γεϊργιοσ τθσ Δ.Ε. Μελιτείων του 

Διμου Κζρκυρασ, όπωσ και τα υπόλοιπα τθσ περιοχισ, παρουςιάηει μθδενικζσ παροχζσ 

όλουσ τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ. Θ λεκάνθ απορροισ του ρζματοσ εκτιμάται ςε 3,52km2. 

Για τθν υδραυλικι επίλυςθ τθσ διόδευςθσ του ρζματοσ επιλζγεται παροχι ςχεδιαςμοφ θ 

οποία αντιςτοιχεί ςε περίοδο επανάλθψθσ Τ = 50 χρόνια. 

 

Από εφαρμογι τθσ ορκολογικισ μεκόδου προκφπτει πλθμμυρικι παροχι πεντθκονταετίασ: 

Q50 = 11,33 m3/s 

 

3.2. Οριοκζτθςθ ρζματοσ 

Οι κορυφζσ οριοκζτθςθσ του υπό μελζτθ ρζματοσ ςτο ςφςτθμα ΕΓΣΑ’87, ςθμειϊνονται ςτον 

ακόλουκο πίνακα και αποτυπϊνονται ςτο Τοπογραφικό Σχζδιο του Ραραρτιματοσ Σχεδίων. 

 

3.3. Διευκζτθςθ ρζματοσ 

Το υπό μελζτθ ρζμα αρχικά οριοκετείται και για τθ διευκζτθςι του επιλζγεται 

τραπεηοειδισ διατομι με πλάτοσ πυκμζνα 2 ζωσ 2,30 μ. και κλίςθ πρανϊν 2:3. Διατομισ. 

 

3.4. Καταςκευαςτικά ςτοιχεία 

Με βάςει όλα τα ανωτζρω ςτοιχεία προτείνεται θ ιπια διαμόρφωςθ τθσ κοίτθσ με 

επζνδυςθ με ςυρματοςτρϊματα πάχουσ 17cm. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ διαμορφϊνεται 

τραπεηοειδισ διατομι με κλίςθ πρανϊν 2:3. 

Ρροκειμζνου να επιτευχτεί θ προτεινόμενθ κλίςθ, τα υλικά που κα προκφψουν από τθν 

διεφρυνςθ των  πρανϊν  του ρζματοσ, κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν ομαλοποίθςθ του 

πυκμζνα και οι επιπλζον επιχϊςεισ που κα χρειαςτοφν, κα χρθςιμοποιθκοφν υλικά τθσ  

περιοχισ μελζτθσ. Οι εκςκαφζσ υπολογίηονται περίπου ςτα 253m3  και οι επιχϊςεισ ςτα 

157m3. 

Οι φάτνεσ των ςυρματοςτρωμάτων κα καταςκευαςτοφν από ςφρμα γαλβανιςμζνο με 

ψευδάργυρο. Το υλικό για τθν πλιρωςι τουσ κα προζλκει από τισ εκςκαφζσ για τθ διάνοιξθ 

τθσ διευκετθμζνθσ κοίτθσ, από επιφανειακά υλικά ςτο ανάντθ τμιμα του διευκετοφμενου 

ρζματοσ και, ςυμπλθρωματικά, από λατομείο. 
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4. τόχοσ και ςκοπιμότθτα υλοποίθςθσ του ζργου ι τθσ δραςτθριότθτασ - 

ευρφτερεσ ςυςχετίςεισ 

 

4.1. τόχοσ και ςκοπιμότθτα 

 

4.1.1. τόχοσ και ςκοπιμότθτα πραγματοποίθςθσ του εξεταηόμενου ζργου 

 

Απϊτεροσ ςτόχοσ του υπό μελζτθ ζργου είναι θ διαςφάλιςθ τθσ ομαλισ ροισ του υπό 

μελζτθ ρζματοσ και θ αποφυγι πλθμμυρικϊν φαινομζνων. Το τμιμα του υπό μελζτθ 

ρζματοσ διζρχεται εντόσ οικοπζδου που πρόκειται να δομθκεί και μζςα από ιδθ δομθμζνο 

οικόπεδο. Κατά μικοσ τοφ εντοπίηονται ςθμαντικζσ τουριςτικζσ εγκαταςτάςεισ, θ 

καταςκευι των οποίων ζχει ωσ ζνα βακμό επθρεάςει τθ ροι του ρζματοσ.  Σκοπόσ λοιπόν 

του ζργου είναι θ οριοκζτθςθ πρϊτα απ όλα του ρζματοσ για να προςτατευτεί από 

περαιτζρω επεμβάςεισ ςτθν κοίτθ και τθ ροι του και φςτερα θ διευκζτθςθ, προκειμζνου να 

διαςφαλιςτοφν οι γειτνιάηουςεσ ιδιοκτθςίεσ με αυτό. 

Στα πρϊτα 360 μζτρα περίπου του εξεταηόμενου τμιματοσ του υδατορζματοσ πρόκειται να 

καταςκευαςτεί ξενοδοχειακό ςυγκρότθμα 5 *****, δυναμικότθτασ 220 κλινϊν. Θ 

οριοκζτθςθ του υδατορζματοσ ςτο τμιμα αυτό είναι απαραίτθτθ προκειμζνου να μπορζςει 

να υλοποιθκεί θ επζνδυςθ. Σκοπόσ τθσ οριοκζτθςθσ του υδατορζματοσ είναι θ 

αντιπλθμμυρικι προςταςία τθσ περιοχισ με τθν εξαςφάλιςθ τθσ απρόςκοπτθσ ροισ των 

υδάτων και θ εξαςφάλιςθ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ και του μικροκλίματοσ τθσ περιοχισ. 

Θ οριηοντιογραφικι και υψομετρικι αποτφπωςθ ξεκίνθςε από τισ εκβολζσ του ρζματοσ ςτθ 

κάλαςςα και ςυνεχίςτθκε προσ τα ανάντθ διαμζςου τθσ ηϊνθσ αιγιαλοφ, τθσ ηϊνθσ 

παραλίασ και των ζναντι αυτϊν ιδιοκτθςιϊν, μζχρι το ςθμείο όπου τα μορφολογικά 

χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ, θ ιδιαίτερα ανεπτυγμζνθ βλάςτθςθ και θ μθ δυνατότθτα 

κακαριςμοφ τθσ εντόσ πολλϊν διαφορετικϊν ιδιοκτθςιϊν κατζςτθςε αδφνατθ τθν 

περαιτζρω αποτφπωςθ. Ζτςι ιταν δυνατό να γίνει θ οριοκζτθςθ ςε τμιμα του 

υδατορζματοσ μικουσ 967 μζτρων περίπου. 

 

4.1.2. Αναπτυξιακά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά και άλλα κριτιρια τα οποία ςυνθγοροφν 

ςτθν υλοποίθςθ του ζργου 

 

Από τθν ίδια του τθ φφςθ το ζργο ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ και τθ προςταςία των 

παρεχομζνων τουριςτικϊν υπθρεςιϊν ςτο Διμο Κερκυραίων και ωσ εκ τοφτου ζχει ευνοϊκζσ 

επιπτϊςεισ και ςτθν οικονομία τθσ χϊρασ αλλά και ςτισ παρεχόμενεσ δυνατότθτεσ 

αναψυχισ. 

 

4.2. Ιςτορικι εξζλιξθ του ζργου ι τθσ δραςτθριότθτασ 

 

Το εξεταηόμενο τμιμα του υδατορζματοσ είναι τα τελευταία 967 μζτρα από τα ςυνολικά 



ΜΡΕ για το ζργο «ΟΛΟΚΕΤΘΣΘ – ΔΛΕΥΚΕΤΘΣΘ ΤΟΥ ΕΜΑΤΟΣ ΚΕΣΘ «ΛΑΝΤΗΕΣ» ΧΛΩΜΟΥ Δ.Ε. 

ΜΕΛΛΤΕΛΩΝ Δ. ΚΕΚΥΑΣ 

ΧΑΛΜΟΥΚΘΣ ΡΕΤΟΣ ΜΘΧΑΝΛΚΟΣ ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΟΣ MSc        

ΚΟΜΝΘΝΩΝ 15Β 49100 ΚΕΚΥΑ ΤΘΛ. 6936852077 23 

4,2 χλμ περίπου του υδατορζματοσ. Το κομμάτι αυτό βρίςκεται ςε πεδινι περιοχι όπου οι 

κλίςεισ είναι ιδιαίτερα μικρζσ και δεν ξεπερνοφν το 0,6 %. Ραλαιότερα θ περιοχι αυτι 

καλλιεργοφνταν ζντονα και ςυςτθματικά. Για το ςκοπό αυτό είχαν δθμιουργθκεί αρδευτικά 

και αποςτραγγιςτικά κανάλια τα οποία διζτρεχαν κάκε καλλιεργοφμενθ ζκταςθ και 

δθμιουργοφνταν ζτςι ζνα ςφνκετο αποςτραγγιςτικό δίκτυο. Από το εξεταηόμενο υδατόρεμα 

και Δυτικά προσ τθ λιμνοκάλαςςα "Κοριςςίων" τα νερά κατζλθγαν ςτθ λιμνοκάλαςςα ενϊ 

ανατολικά του υδατορζματοσ τα νερά κατζλθγαν ςτθν κάλαςςα. Αυτό ςυνζβαινε λόγο τθσ 

παρουςίασ των αμμοκίνων οι οποίεσ ωσ λόφοι από άμμο εμπόδιηαν τθ ροι των ομβρίων 

υδάτων προσ τθ κάλαςςα δθμιουργοφντασ ζνα τοίχοσ. Οι περιοχζσ ανάντι των αμμοκίνων 

πλθμφριηαν και ζτςι δθμιουργικθκε θ λιμνοκάλαςςα. Οι κατακλυηόμενεσ εκτάςεισ ιταν 

εφφορεσ και γόνιμεσ και καλλιεργοφνταν με μεγάλα οφζλθ για τθν περιοχι. 

Σιμερα κάτι τζτοιο δεν ςυμβαίνει κακϊσ οι κάτοικοι ζχουν αφιςει τον πρωτογενι τομζα 

και αςχολοφνται κυρίωσ με τον τουριςμό. Σε μικρι απόςταςθ από το εξεταηόμενο 

υδατόρεμα, 500 μζτρα ανατολικά, ζχει δθμιουργθκεί ο οικιςμόσ "Άγιοσ Γεϊργιοσ" 

Αργυράδων. Οι χριςεισ γθσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ ζχουν μετατραπεί από αγροτικζσ - 

καλλιζργειεσ ςε τουριςτικζσ - οικιςτικζσ. 

 

χιμα 4.1 Αεροφωτογραφία του 1981 
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χιμα 4.2 Μεγζκυνςθ Αεροφωτογραφίασ του 1981 

 

 

 

χιμα 4.3 Αεροφωτογραφία του 2013 
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Οι ανάγκεσ πλζον ζχουν αλλάξει και ενϊ παλαιότερα επεδίωκαν τθν κατάκλιςθ των εδαφϊν 

ϊςτε να είναι γόνιμα και καλλιεργιςιμα, ςιμερα επιδιϊκεται θ απρόςκοπτθ ροι των 

υδάτων προσ τθ κάλαςςα χωρίσ να δθμιουργοφνται φαινόμενα κατάκλιςθσ από αυτά. Ππωσ 

αναφζρκθκε παραπάνω οι χριςεισ γθσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ ζχουν αλλάξει. Για τισ 

ανάγκεσ τθσ παροφςασ ζγινε ζρευνα για τισ τροποποιιςεισ - αλλαγζσ του εξεταηόμενου 

τμιματοσ του υδατορζματοσ ϊςτε να διαπιςτωκεί πωσ αυτό ζχει επθρεαςτεί με τθν 

πάροδο του χρόνου. Για τον παραπάνω ςκοπό πραγματοποιικθκε φωτοερμθνευτικι 

ζρευνα (Σχιμα 4.1- 4.3). Από τθν φωτοερμθνευτικι ζρευνα διαπιςτϊνονται αλλαγζσ ςτθ 

ροι του υδατορζματοσ. Σθμαντικότερθ από αυτζσ κρίνεται θ αλλαγι του τελικοφ αποδζκτθ 

του υδατορζματοσ από τθν λίμνθ Κοριςςίων ςτθ κάλαςςα. Δευτερεφουςασ ςθμαςίασ 

κρίνονται οι κατά κζςεισ μετατοπίςεισ τθσ βακειάσ γραμμισ του υδατορζματοσ. 

 Εδϊ κα πρζπει να αναφερκεί πωσ θ αλλαγι τθσ κοίτθσ ρζματοσ ςτα κατάντθ του και θ 

αλλαγι του αποδζκτθ ζχει πραγματοποιθκεί ςε παλαιότερεσ περιόδουσ, και δεν επθρεάηει 

τθν λειτουργία του φυςικοφ οικοςυςτιματοσ τθσ Λιμνοκάλαςςασ Κοριςςίων, λόγω τθσ 

μικρισ δυναμικότθτασ του υδατορζματοσ και τθσ μικρισ του ςε ζκταςθ λεκάνθσ απορροισ. 

Χαρακτθριςτικά αναφζρεται πωσ το ρζμα κατά τουσ κερινοφσ μινεσ είναι ξερό. Θ ςυνολικι 

λεκάνθ απορροισ που καταλιγει ςτθ λιμνοκάλαςςα ζχει εμβαδό 23,9 τ.χλμ. περίπου ενϊ 

το υπό εξζταςθ ρζμα μόλισ 3,52 τ.χλμ. 

 

 

ΤΝΟΛΗΚΖ Λ.Α. 
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4.3. υςχζτιςθ με άλλα ζργα 

 

Δεν υπάρχουν παρόμοια ι άλλα ζργα και δραςτθριότθτεσ (υφιςτάμενα ι 

καταςκευαηόμενα) ςτθν άμεςθ περιοχι του ζργου, ϊςτε να εξεταςτεί θ 

ςυμπλθρωματικότθτα, θ ςυμβατότθτα ι μθ, θ ςωρευτικότθτα, κ.λ.π. με το εξεταηόμενο 

ζργο. 
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5. υμβατότθτα του ζργου ι τθσ δραςτθριότθτασ με κεςμοκετθμζνεσ 

χωρικζσ και πολεοδομικζσ δεςμεφςεισ τθσ περιοχισ 

 

5.1. Επιτρεπόμενεσ χριςεισ γθσ ςτθν περιοχι του ζργου ι τθσ δραςτθριότθτασ 

ωσ προσ το Χάρτθ Χριςεων Γθσ CORINE 

 

Ο χϊροσ των εγκαταςτάςεων τθσ επιχείρθςθσ βρίςκεται ςτθ κζςθ «Λάντηεσ» και υπάγεται 

διοικθτικά ςτθν Δθμοτικι Ενότθτα Μελιτείων, του Διμου Κζρκυρασ, τθσ Ρεριφερειακισ 

Ενότθτασ Κζρκυρασ, τθσ Ρεριφζρειασ Λόνιων Νθςιϊν, τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 

Ρελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Λονίου. Θ κζςθ του ζργου πολεοδομικά είναι εκτόσ 

ςχεδίου δόμθςθσ. Θ περιοχι κεωρείται τουριςτικά ανεπτυγμζνθ και βρίςκεται εντόσ ηϊνθσ 

1000 km από τθν κάλαςςα. Ρλθςίον του ρζματοσ είναι κτιςμζνεσ διάςπαρτα ξενοδοχειακζσ 

μονάδεσ λόγω τθσ παραλίασ και τθσ κζασ ςτο Λόνιο Ρζλαγοσ. Σφμφωνα με το Χάρτθ 

Χριςεων Γθσ CORINE θ περιοχι μελζτθσ εμπίπτει ςτθν περιοχι με χαρακτθριςτικά 

«Ελαιϊνεσ - 223», «Σφνκετα ςυςτιματα καλλιζργειασ – 224» και «Ραραλίεσ αμμόλοφοι 

αμμουδιζσ– 331» 

 

 

χιμα 5.1. Χριςεισ γθσ ςτθν περιοχι μελζτθσ, ςφμφωνα με το ςφςτθμα CORINE (κζςθ του ρζματοσ 

και υδρολογικι λεκάνθ)  
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5.2. Επιτρεπόμενεσ χριςεισ γθσ ςτθν περιοχι του ζργου ι τθσ δραςτθριότθτασ 

ωσ προσ το πολεοδομικό κακεςτϊσ τθσ περιοχισ. 

 

Αναφορικά με τισ επιτρεπόμενεσ χριςεισ γθσ ςτθν περιοχι, εδϊ κα πρζπει να αναφερκεί 

πωσ θ περιοχι δεν ρυκμίηεται από κάποιο Γενικό πολεοδομικό ςχζδιο, ςφμφωνα με τθν 

ιςχφουςα πολεοδομικι νομοκεςία. Ροιο ςυγκεκριμζνα θ περιοχι του υπό μελζτθ ρζματοσ 

είναι εκτόσ ςχεδίου πόλεωσ και βρίςκεται ςτθ κζςθ «Λάντηεσ» Χλωμοφ τθσ Δ.Ε. Μελιτείων 

του Διμου Κερκυραίων. Στο παρακάτω Σχιμα 5.2 παρουςιάηονται τα όρια των 

οριοκετθμζνων οικιςμϊν, οι οποίοι βρίςκονται πλθςίον τθσ κζςθσ τθσ μονάδασ.  

 

 

χιμα 5.2 Πρια οριοκετθμζνων οικιςμϊν από τθν περιοχι του ζργου 

 

5.3. Επιτρεπόμενεσ χριςεισ γθσ ςτθν περιοχι του ζργου ωσ προσ το ειδικό 

Πλαίςιο Χωροταξικοφ χεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ. 

 

Ραρακάτω περιγράφονται οι βαςικζσ χωροταξικζσ επιλογζσ που ζχουν ιδθ κεςμοκετθκεί 

ςε Εκνικό, ςε Ρεριφερειακό και ςε Δθμοτικό επίπεδο. Στο ΦΕΚ 128/Α’/3.07.08 

δθμοςιεφτθκε το Γενικό Ρλαίςιο Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ. 

Ρρόκειται για κείμενο χωρικισ και τομεακισ ςτοχοκεςίασ ςε εκνικό επίπεδο, όπου ςε 

ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ παροφςασ μελζτθσ αναφζρεται: 

Στο άρκρο 2 (Στόχοι) μεταξφ άλλων ςθμειϊνεται: Εν όψει των οξφτατων προβλθμάτων που 

προκαλεί θ αλλαγι κλίματοσ με ταχφτατουσ ρυκμοφσ, τίκενται οι εξισ ςτόχοι: προςαρμογι 

τθσ χϊρασ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ που διαγράφουν οι κλιματικζσ αλλαγζσ και αντιμετϊπιςθ των 

επιπτϊςεων που αυτζσ ςυνεπάγονται (πυρκαγιζσ, πλθμμφρεσ και διάβρωςθ, ξθραςία, 

υφαλμφρωςθ, απεριμωςθ και άλλα φυςικά φαινόμενα), με τθ δθμιουργία κατάλλθλων 

προλθπτικϊν μθχανιςμϊν, υποδομϊν και ςχεδίων δράςθσ. 
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Στο Άρκρο 10 (Διατιρθςθ, προςταςία και ανάδειξθ του εκνικοφ φυςικοφ και πολιτιςτικοφ 

πλοφτου, διατιρθςθ και ανάδειξθ τθσ ποικιλομορφίασ τθσ υπαίκρου, κακϊσ και βιϊςιμθ 

διαχείριςθ των φυςικϊν πόρων), παράγραφο 4 (Κατευκφνςεισ για τθ βιϊςιμθ διαχείριςθ 

των φυςικϊν πόρων, κατά το ςχεδιαςμό ςε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο), ςτο ςθμείο 

Α. (Υδατικό και καλάςςιο περιβάλλον) αναφζρεται: Οριοκζτθςθ των υδατορεμάτων και 

όλων των υδατικϊν ςυςτθμάτων που χριηουν προςταςίασ. 

Είναι ςαφζσ λοιπόν, ότι το υπό μελζτθ ζργο είναι απόλυτα ςυμβατό με τουσ ςτόχουσ και τισ 

κατευκφνςεισ του Γενικοφ Ρλαιςίου Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ. 

 

5.4. χζδιο Διαχείριςθσ Τδάτων 

 

Το Υδατικό Διαμζριςμα Θπείρου (ι Υδατικό Διαμζριςμα GR05 ςφμφωνα με τθν κωδικι του 

αρίκμθςθ) αποτελεί ζνα από τα 14 Υδατικά Διαμερίςματα τθσ χϊρασ. Ρεριλαμβάνει τθν 

Ρεριφζρεια Θπείρου και πολφ μικρά τμιματα των Ρεριφερειϊν Δυτικισ Μακεδονίασ και 

Δυτικισ Ελλάδασ, κακϊσ και τα νθςιά Κζρκυρα, Οκωνοί, Ερεικοφςα, Ραξοί και Αντίπαξοι, 

που ανικουν ςτθν Ρεριφζρεια Λονίων Νιςων. 

Τα γεωγραφικά όρια του Υδατικοφ Διαμερίςματοσ Θπείρου ορίηονται νότια από τον 

Αμβρακικό κόλπο, ανατολικά από τουσ ορεινοφσ όγκουσ Βάλτου, Ακαμανικϊν, οροςειράσ 

βόρειασ Ρίνδου, Βόιου και Γράμμου, βόρεια από τα ελλθνοαλβανικά ςφνορα και δυτικά 

από το Λόνιο Ρζλαγοσ. Το Υδατικό Διαμζριςμα Θπείρου ζχει ζκταςθ 9.980 km2, από τα οποία 

τα 631 km2 ανικουν ςτα νθςιά Κζρκυρα Οκωνοί, Ερεικοφςα, Ραξοί και Αντίπαξοι.  

Το Υδατικό Διαμζριςμα Θπείρου είναι από τα πιο ορεινά διαμερίςματα τθσ χϊρασ, 

δεδομζνου ότι οι ορεινζσ περιοχζσ του είναι το 70% τθσ ςυνολικισ ζκταςθσ, ενϊ οι πεδινζσ 

μόνο το 15%. Ζχει ζντονο ανάγλυφο με μεγάλεσ κλίςεισ πρανϊν και βακιζσ χαράδρεσ (π.χ. 

Βίκοσ, Άραχκοσ, Αχζροντασ). Τα υψθλότερα βουνά του είναι ο Σμόλικασ (2.617 m), τα 

Τηουμζρκα (2.500 m), ο Γράμμοσ (2.500 m), θ Τφμφθ (2 540 m), θ Νεμζρτςκα (2.200 m), o 

Τόμαροσ (2.100 m), θ Μουργκάνα (1.900 m) κ.ά. Θ καταγραφι των λεκανϊν απορροισ 

ποταμοφ (ΛΑΡ) ςτο ΥΔ τθσ Θπείρου παρουςιάηεται ςτον Ρίνακα 5.1. 

 

Πίνακασ 5.1 Λεκάνεσ Απορροισ Ροταμοφ ςτο ΥΔ 05 

Τδατικό Διαμζριςμα Κωδικόσ Λεκάνθσ 
Ονομαςία Λεκάνθσ Απορροισ 

Ποταμοφ (ΛΑΠ) 
Ζκταςθ (km

2
) 

Ιπειροσ (GR05) 

GR11 ΛΑΡ Αϊου 2361 

GR12 ΛΑΡ Καλαμά 2523 

GR13 ΛΑΡ Αχζροντα 1292 

GR14 ΛΑΡ Αράχκου 2209 

GR34 ΛΑΡ Κζρκυρασ-Ραξϊν 631 

GR46 Λοφρου 964 

 

Οι κφριεσ υδρολογικζσ λεκάνεσ του διαμερίςματοσ είναι οι λεκάνεσ του Αϊου, του Καλαμά, 

του Αράχκου, του Λοφρου, του Αχζροντα, του Δρίνου, θ κλειςτι λεκάνθ Λωαννίνων, θ 
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κλειςτι λεκάνθ Μαργαριτίου και θ αυτοτελισ γεωγραφικι ενότθτα τθσ Κζρκυρασ. 
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χιμα 5.3 Το υδατικό διαμζριςμα τθσ Θπείρου 

 

Το Σχζδιο Διαχείριςθσ του υδατικοφ διαμερίςματοσ Θπείρου εγκρίκθκε πρόςφατα με τθν 

αρικμ. Ε.Γ. οικ. 909 (ΦΕΚ 2292/Β/13-9-2013), ενϊ θ ΣΜΡΕ του Σχεδίου Διαχείριςθσ ζχει 

εγκρικεί με τθν υπ’ αρικμ. 169278/8-7-2013 ΚΥΑ. 

Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ςτθν παροφςα παράγραφο ζχουν ωσ πθγι τισ καταγραφζσ 

των μελετϊν κατάρτιςθσ του Σχεδίου Διαχείριςθσ των λεκανϊν απορροισ ποταμϊν του 

υδατικοφ διαμερίςματοσ Θπείρου (Κ/ξια Γ. Καραβοκφρθσ & Συν/τεσ κ.α., 2011) που 

ανατζκθκε από τθν Ειδικι Γραμματεία Υδάτων. 

Στο ΥΔ τθσ Θπείρου, ςτθ ΛΑΡ Κζρκυρασ-Ραξϊν (GR34) δεν υπάρχουν κφριοι ποταμοί. Στθ 

ΛΑΡ τθσ Κζρκυρασ - Ραξϊν ςυναντϊνται οι γεωλογικοί ςχθματιςμοί τθσ Λόνιασ Ηϊνθσ. 

Αςφμφωνα πάνω ςτουσ παραπάνω ςχθματιςμοφσ ζχουν αποτεκεί ςτα βυκίςματα των 

λεκανϊν νεογενείσ ςχθματιςμοί (μάργεσ, μαργαϊκοί αςβεςτόλικοι, κροκαλοπαγι κ.λπ.) και 

τεταρτογενείσ αποκζςεισ (αλλουβιακζσ αποκζςεισ, υλικά αναβακμίδων, κϊνοι κορθμάτων - 

πλευρικά κοριματα και παράκτιοι ςχθματιςμοί) με ςθμαντικότερεσ εμφανίςεισ ςτο ΒΑ και 

νότιο τμιμα τθσ νιςου Κζρκυρασ. Οι κφριεσ υδροφορίεσ του υδατικοφ διαμερίςματοσ 
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αναπτφςςονται ςτουσ ανκρακικοφσ ςχθματιςμοφσ τθσ Λονίου ηϊνθσ που λόγω παρουςίασ 

των εβαποριτϊν περιζχουν υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ κειικϊν. Τοπικισ ςθμαςίασ υδροφορίεσ 

αναπτφςςονται ςτουσ κοκκϊδεισ ςχθματιςμοφσ των νεογενϊν και τεταρτογενϊν 

αποκζςεων το δυναμικό των οποίων εξαρτάται από τθν κοκκομετρία τουσ και τισ ςυνκικεσ 

τροφοδοςίασ. 

 

 

χιμα 5.4 Οικολογικι κατάςταςθ επιφανειακϊν υδάτινων ςυςτθμάτων ΥΔ Θπείρου 

 

Γεγονόσ είναι πωσ για τθν περιοχι του υπό μελζτθ ρζματοσ θ οικολογικι κατάςταςθ των 

επιφανειακϊν υδάτινων πόρων είναι υψθλι, ενϊ δεν εντοπίηονται ποτάμια υδάτινα 

ςϊματα τα οποία να μελετικθκαν κατά τθν εκπόνθςθ του Σχεδίου Διαχείριςθσ Λεκανϊν 

Απορροισ του Υ.Δ. Θπείρου (Σχιμα 5.4). 

 

5.5. χζδιο Διαχείριςθσ Κινδφνων Πλθμμφρασ 

 

Τθν παροφςα περίοδο δεν ζχουν ολοκλθρωκεί και εγκρικεί τα Σχζδια Διαχείριςθσ Κινδφνων 

Ρλθμμφρασ για τθ χϊρα, ςε εφαρμογι τθσ Οδθγίασ 2007/60/ΕΚ. Ωςτόςο, ςφμφωνα όμωσ με 

τθν "Ρροκαταρκτικι Αξιολόγθςθ Κινδφνων Ρλθμμφρασ" για τθν Ιπειρο και τα Λόνια Νθςιά, 

θ περιοχι μελζτθσ κατατάςςεται ςτισ Ηϊνεσ Δυνθτικά Υψθλοφ Κινδφνου Ρλθμμφρασ, κακϊσ 

είναι περιοχι όπου ζχουν λάβει χϊρα ιςτορικζσ πλθμμφρεσ. Για το λόγο αυτό θ 

πραγματοποίθςθ ενόσ αντιπλθμμυρικοφ ζργου όπωσ το υπό μελζτθ κα επιφζρει κετικζσ 

επιπτϊςεισ κατά τθ λειτουργία τα φδατα και κα προςτατζψει τθν περιοχι. 



ΜΡΕ για το ζργο «ΟΛΟΚΕΤΘΣΘ – ΔΛΕΥΚΕΤΘΣΘ ΤΟΥ ΕΜΑΤΟΣ ΚΕΣΘ «ΛΑΝΤΗΕΣ» ΧΛΩΜΟΥ Δ.Ε. 

ΜΕΛΛΤΕΛΩΝ Δ. ΚΕΚΥΑΣ 

ΧΑΛΜΟΥΚΘΣ ΡΕΤΟΣ ΜΘΧΑΝΛΚΟΣ ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΟΣ MSc        

ΚΟΜΝΘΝΩΝ 15Β 49100 ΚΕΚΥΑ ΤΘΛ. 6936852077 32 

 

 

 

χιμα 5.5 Ηϊνεσ δυνθτικά υψθλοφ κινδφνου Ρλθμμφρασ για τθν περιοχι του ζργου 

 

5.6. Όρια περιοχϊν του εκνικοφ ςυςτιματοσ προςτατευόμενων περιοχϊν του 

Ν. 3937/2011 (Α' 60) 

 

Το υπό μελζτθ ρζμα διζρχεται εντόσ περιοχϊν που ανικουν ςτο Εκνικό Σφςτθμα 

Ρροςτατευόμενων Ρεριοχϊν. Οι προςτατευόμενεσ περιοχζσ είναι: 

 θ περιοχι Natura GR2230002SCI. 

 περιοχι Natura GR2230007SPA. 
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χιμα 5.6 Ρροςτατευόμενεσ περιοχζσ και κζςθ του ρζματοσ 

 

Αναλυτικι περιγραφι των προςτατευόμενων περιοχϊν παρουςιάηεται ςτθν οικολογικι 

μελζτθ που κα ςυνταχκεί για τθν περιοχι του ζργου. 
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6. Αναλυτικι περιγραφι ςχεδιαςμοφ του ζργου ι τθσ δραςτθριότθτασ 

 

Το παρόν κεφάλαιο περιλαμβάνει τθν αναλυτικι περιγραφι του ζργου που ςυνιςτά τθν 

κφρια λφςθ, όπωσ αυτι προζκυψε από τθν αξιολόγθςθ των εναλλακτικϊν λφςεων (βλζπε 

κεφ. 7) και ζγινε αποδεκτι από το φορζα του ζργου. 

 

6.1. Τδρολογικά ςτοιχεία 

 

Το υπό μελζτθ ρζμα, παρουςιάηει μθδενικζσ παροχζσ όλουσ τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ. 

Κατά ςυνζπεια μποροφν να εξαιρεκοφν με ςχετικι αςφάλεια οι υπόλοιποι ςυντελεςτζσ του 

υδρολογικοφ κφκλου που μποροφν να δθμιουργιςουν επιφανειακι απορροι και να 

κεωρθκεί θ απορροι από πθγζσ ωσ αμελθτζα. Επομζνωσ, θ βροχι μπορεί να κεωρθκεί 

ωσ θ αποκλειςτικι παραγωγόσ πλθμμυρικισ απορροισ ςτθν περιοχι μελζτθσ. 

 

Μζκοδοσ Τπολογιςμοφ. Για τθν εκτίμθςθ τθσ παροχισ του ρζματοσ γίνεται χριςθ τθσ 

ορκολογικισ μεκόδου: 

Q = i x A x C / 3,6 

Ππου: 

Q (m3/sec) = θ παροχι ςχεδιαςμοφ 

i (mm/h) = θ ζνταςθ τθσ κρίςιμθσ βροχόπτωςθσ 

A (km2) = θ ζκταςθ τθσ λεκάνθσ απορροισ 

C  = ο ςυντελεςτισ απορροισ 

 

Περίοδοσ Επανάλθψθσ. Για τθν υδραυλικι επίλυςθ τθσ διόδευςθσ του ρζματοσ 

επιλζγεται παροχι ςχεδιαςμοφ θ οποία αντιςτοιχεί ςε περίοδο επανάλθψθσ Τ = 50 χρόνια. 

 

Όμβρια καμπφλθ. Θ ζνταςθ τθσ κρίςιμθσ βροχόπτωςθσ λαμβάνεται από τθ ςχζςθ ζνταςθσ 

– διάρκειασ τθσ υδρολογικισ αφορά όχι μόνο τθ λεκάνθ του ρζματοσ αλλά και τθν 

ευρφτερθ περιοχι τθσ νότιασ Κζρκυρασ. Θ ζνταςθ βροχόπτωςθσ δίνεται από τθ ςχζςθ: 

0.147

0.798
35.852i

t


  

Ππου:  

o i ( mm/min ) = θ υπολογιηόμενθ ζνταςθ βροχόπτωςθσ 

o t( h ) = ο χρόνοσ ροισ ςτθ λεκάνθ ζωσ ότου θ απορροι καταλιξει ςτθ φυςικι 

κοίτθ 

o Τ = 50 χρόνια (περίοδοσ επαναφοράσ) 

 

Λεκάνεσ απορροισ. Θ λεκάνθ απορροισ του ρζματοσ ζχει ζντονο ανάγλυφο και 

ςταγονοειδζσ ςχιμα. Το ρζμα αποτελείται από ζναν κφριο κλάδο πάνω ςτον οποίο 
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ςυλλζγονται οι απορροζσ του ρζματοσ. Θ ςυνολικι ζκταςθ τθσ λεκάνθσ είναι 3.52km2. 

 

Χρόνοσ υγκζντρωςθσ. Για τον υπολογιςμό του χρόνου ςυρροισ χρθςιμοποιικθκε ο τφποσ 

του Giandotti όπωσ προτείνει το Ρ.Δ. 696/74 άρκρο 187 παρ. 3 και 4. 

 

υντελεςτισ Απορροισ. Ο υπολογιςμόσ του ςυντελεςτι απορροισ γίνεται ςε ςυνάρτθςθ 

με τθ φφςθ του εδάφουσ, τισ τοπογραφικζσ ςυνκικεσ και τθ φυτικι κάλυψθ, ςφμφωνα με 

τθν παραγρ. 2 του άρκρου 187 του Ρ.Δ.696/74. Ο ςυντελεςτισ προςδιορίςκθκε ίςοσ με 0,3. 

 

Παροχι Τπολογιςμοφ. Από εφαρμογι τθσ ορκολογικισ μεκόδου προκφπτει πλθμμυρικι 

παροχι πεντθκονταετίασ 

 

Q50 = 11,33 m3/s 

 

6.2. Παραδοχζσ Τδραυλικϊν υπολογιςμϊν 

 

Οι υπολογιςμοί για τον προςδιοριςμό τθσ ςτάκμθσ τθσ ελεφκερθσ επιφάνειασ τθσ ροισ 

ςτισ επιλφςεισ ανομοιόμορφθσ ροισ του ρζματοσ ζγιναν για ανομοιόμορφθ μονοδιάςτατθ 

ροι, κατά τθ μζκοδο ολοκλιρωςθσ ςτακεροφ βιματοσ (Standard Step method) με 

χρθςιμοποίθςθ τθσ ελεφκερθσ ςτο διαδίκτυο ζκδοςθσ του προγράμματοσ HEC-RAS. Το 

πρόγραμμα αυτό ζχει ςυνταχκεί από το U.S. Corps of Engineers, Hydrologic Engineering 

Center και παρζχει τθ δυνατότθτα προςδιοριςμοφ τθσ ςτάκμθσ τθσ ελεφκερθσ επιφάνειασ 

του νεροφ για φυςικά ι τεχνθτά ρζματα, για υποκρίςιμθ, υπερκρίςιμθ ι μικτι ροι. 

Θ οριοκζτθςθ του ρζματοσ κα γίνει με βάςθ τθν ανομοιόμορφθ ροι μζςω του πλζον 

γνωςτοφ προγράμματοσ HEC-RAS ζκδοςθ 4.1.0 τθσ US Army Corps of Engineers των ΘΡΑ. 

Στο μοντζλο ειςάγονται τα εξισ απαραίτθτα δεδομζνα: 

o Θ γεωμετρία τθσ κοίτθσ: Αποδίδεται από τισ χαρακτθριςτικζσ διατομζσ αυτισ, κακϊσ και 

από τισ αποςτάςεισ μεταξφ των διατομϊν. Οι διατομζσ ελιφκθςαν από το τοπογραφικό 

υπόβακρο που ςυντάχκθκε για τισ ανάγκεσ τθσ Μελζτθσ και το οποίο αποδίδει με 

ακρίβεια τα κφρια ςτοιχεία των (φρφδι και πόδι των πρανϊν κλπ), επεκτείνονται δε ςε 

ςθμαντικό εφροσ πζραν των ορίων τθσ κοίτθσ. Οι διατομζσ λαμβάνονται με μζγιςρτθ 

απόςταςθ τα 20 m περίπου για τθν καλφτερθ ςχεδίαςθ των γραμμϊν πλθμμφρασ και 

τθσ οριογραμμισ του ρζματοσ. 

o Θ τραχφτθτα τθσ κοίτθσ: Αποδίδεται από τουσ ςυντελεςτζσ τραχφτθτασ κατά Manning. 

Επιλζγονται τιμζσ των ςυντελεςτϊν που να αντιςτοιχοφν ςτθ φφςθ και τθν κατάςταςθ 

των επιφανειϊν τθσ κοίτθσ. 

 

Ο ςυντελεςτισ τραχφτθτασ Manning για τα ςυνθκιςμζνα ζργα διευκζτθςθσ ρεμάτων είναι ο 

εξισ: 
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n = 0,030 Διαμόρφωςθ κοίτθσ με ανεπζνδυτο πυκμζνα- Τάφροι επενδεδυμζνοι με 

λικορριπζσ 

n = 0,025 Επζνδυςθ τθσ διατομισ με ςυρματοςτρϊματα 

n = 0,020  

n = 0,016 

Επενδεδυμζνεσ τάφροι με ςκυρόδεμα φκοράσ 

Σωλθνωτοί Οχετοί  

n = 0,018 Κιβωτοειδείσ Οχετοί  

n = 0,018 Ρτερυγότοιχοι Κιβωτοειδϊν και Σωλθνωτϊν οχετϊν - Επενδεδυμζνεσ τάφροι 

με ςκυρόδεμα 

 

 

Σφμφωνα με τισ οδθγίεσ για τθ ςφνταξθ των μελετϊν  ΟΜΟΕ του ΥΡΟΥΓΕΛΟY  

ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΧΩΟΤΑΞΛΑΣ  &  ∆ΘΜΟΣΛΩΝ  ΕΓΩΝ /ΓΕΝΛΚΘ  ΓΑΜΜΑΤΕΛΑ  ∆ΘΜΟΣΛΩΝ  

ΕΓΩΝ ιςχφουν τα κάτωκι μζγιςτα επιτρεπόμενα όρια ταχυτιτων προκειμζνου να 

εξαςφαλιςτεί θ προςταςία τθσ κοίτθσ: 

Ανεπζνδυτεσ τάφροι ςε ζδαφοσ γαιοθμιβραχϊδεσ: 

<1,0m/s Αργιλϊδεσ ζδαφοσ       

<1,5m/s Λεπτά χαλίκια       

<1,8m/s Στιφρι άργιλοσ       

< 2,0m/s Χαλίκια με άργιλο ι ιλφ      

< 2,7m/s  Χαλίκια ι κροκάλεσ (διάμετρο >0,20m)    

Ανεπζνδυτεσ τάφροι ςε ζδαφοσ βραχϊδεσ    

< 4,5m/s 

Επενδεδυμζνεσ τάφροι, αγωγοί και οχετοί 

< 6,0m/s  ςυρµατοςτρϊµατα                                                                     

< 6,0m/s  Συρματοκιβϊτια   (πάχουσ 50 εκ με μζςθ διάμετρο λίκου πλιρωςθσ ίςθ με 

19εκ.) 

<6,0m/s  Σκυρόδεμα C12/15, C16/20     

<8,0m/s  Σκυρόδεμα C20/25       

<9,5m/s Σκυρόδεμα C30/37       

 
Για τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ του ρζματοσ  υπολογίηεται ςυντελεςτισ τραχφτθτασ 

Manning ωσ εξισ 

n = 0,03 Εντόσ τθσ κφριασ κοίτθσ, ςτα ςθμεία που αυτι είναι επαρκϊσ διαμορφωμζνθ 

n = 0,07 Εντόσ τθσ κφριασ κοίτθσ, ςτα ςθμεία που υπάρχουν πολλζσ εναποκζςεισ 

μπάηων ι υπάρχει ζντονθ βλάςτθςθ 

n = 0,1 Εκτόσ κφριασ κοίτθσ 
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o Οι οριακζσ ςυνκικεσ ροισ: Θ επιλογι ορκϊν οριακϊν ςυνκθκϊν αποτελεί ουςιϊδθ 

παράμετρο για τθν κατά το δυνατόν ακριβι προςζγγιςθ του κακεςτϊτοσ ροισ ςτο 

ρζμα. Στθ ςυγκεκριμζνα περίπτωςθ θ φπαρξθ τμιματοσ τθσ κοίτθσ ςτα κατάντθ με 

ςτακερι ςχετικά πριςματικι διατομι επί ςθμαντικοφ μικουσ, κακϊσ και θ λιγότερο ι 

περιςςότερο ςτακερι ωσ διατομι φυςικισ κοίτθσ ςτα ανάντθ του προσ οριοκζτθςθ 

τμιματοσ ςυνθγοροφν υπζρ τθσ κεϊρθςθσ κακεςτϊτοσ ομοιόμορφθσ ροισ τόςο ςτα 

ανάντθ όςο και ςτα κατάντθ.  

Θ εφαρμοηόμενθ μεκοδολογία για τθν οριοκζτθςθ περιλαμβάνει τθν εκτζλεςθ 

υδραυλικϊν υπολογιςμϊν ανομοιόμορφθσ ροισ ςτο προσ οριοκζτθςθ τμιμα αλλά και ςε 

τμιματα ανάντθ και κατάντθ αυτοφ, εάν αυτό είναι απαραίτθτο για να προςομοιωκοφν 

ικανοποιθτικά οι πραγματικζσ ςυνκικεσ ροισ. Οι υπολογιςμοί ανομοιόμορφθσ ροισ, με 

τθν προχπόκεςθ κεϊρθςθσ ορκϊν οριακϊν ςυνκθκϊν, αποτελοφν τθ μόνθ δυνατότθτα 

καλισ μακθματικισ προςομοίωςθσ τθσ ροισ ςτο ρζμα. Για τθν εκτζλεςθ των υπολογιςμϊν 

χρθςιμοποιείται ειδικό λογιςμικό και ςυγκεκριμζνα το πρόγραμμα HEC – RAS του Σϊματοσ 

Μθχανικϊν του Στρατοφ των Θνωμζνων Ρολιτειϊν (U.S. Corps of Engineers). Το 

πρόγραμμα αυτό ζχει τθ δυνατότθτα να προςομοιϊνει τόςο τθν υποκρίςιμθ όςο και τθν 

υπερκρίςιμθ ροι. Μπορεί επίςθσ να αντιμετωπίηει ςυνκικεσ μικτισ ροισ, δθλαδι 

περιπτϊςεισ όπου ςτο ίδιο ρζμα εμφανίηονται τμιματα με υποκρίςιμθ και άλλα με 

υπερκρίςιμθ ροι. 

Οι υπολογιςμοί γίνονται με αναφορά ςτθν υπάρχουςα κοίτθ και από αυτοφσ προκφπτει θ 

κατατομι τθσ πλθμμυρικισ ςτάκμθσ για τθν παροχι με περίοδο επαναφοράσ τα 50 ζτθ. Θ 

κατατομι δίνει με τθ ςειρά τθσ το εφροσ υδραυλικισ κατάλθψθσ ςε κάκε διατομι 

υπολογιςμοφ τθσ κοίτθσ, ενϊ από τθ ςφνδεςθ των ιχνϊν τθσ επιφάνειασ του νεροφ ςτισ 

διατομζσ προκφπτουν οι τεκλαςμζνεσ γραμμζσ που αποτελοφν τισ γραμμζσ πλθμμφρασ για 

ροι ςτθν υπάρχουςα κοίτθ, όπωσ αυτι ορίςκθκε παραπάνω. Οι γραμμζσ πλθμμφρασ που 

προκφπτουν ςφμφωνα με τα παραπάνω αποτελοφν τθ βάςθ για τθ χάραξθ των 

οριογραμμϊν του ρζματοσ. Αυτζσ ορίηονται επί των γραμμϊν πλθμμφρασ (με ηϊνθ buffer 

2m) ι εξωτερικά αυτϊν προκειμζνου να περιλάβουν ςτθν οριοκετοφμενθ ηϊνθ κάκε 

ςτοιχείο υδραυλικοφ, περιβαλλοντικοφ ι άλλου ενδιαφζροντοσ που κρίνεται ότι πρζπει να 

ενταχκεί ςε αυτιν. Ζτςι ςυνικωσ εντάςςονται ηϊνεσ μζχρι τα όρια τθσ κοίτθσ, ζςτω και αν 

οι γραμμζσ πλθμμφρασ δεν φκάνουν μζχρι αυτά, παρόχκιεσ ηϊνεσ πραςίνου κλπ.  

Θ ςτάκμθ τθσ ελεφκερθσ επιφάνειασ υπολογίηεται με τθν εξίςωςθ ενεργείασ: 

 

 
e

2

11
11

2

22
22 h

2g

V
+Z+Y

2g

V
+Z+Y 

αα
    (6-1) 

 

όπου:  Υ1, Υ2 το βάκοσ ροισ ςτισ διατομζσ 1 και 2 

 Η1, Η2 τα αντίςτοιχα υψόμετρα πυκμζνα 

 V1, V2 οι αντίςτοιχεσ μζςεσ ταχφτθτεσ 
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 α1, α2 ςτακμικοί ςυντελεςτζσ τθσ ταχφτθτασ 

 g θ επιτάχυνςθ τθσ βαρφτθτασ  

 he θ απϊλεια υδραυλικοφ φορτίου 

 

Οι ςυμβολιςμοί αυτοί φαίνονται ςτο ακόλουκο Σχιμα 6.1. 

 

χιμα 6.1 Συμβολιςμοί για τθν παράςταςθ τθσ ροισ με ελεφκερθ επιφάνεια 

 

Οι απϊλειεσ φορτίου he μεταξφ δφο διατομϊν, οφειλόμενεσ ςε τριβζσ και ςε ςτενϊςεισ ι 

ςε διευρφνςεισ , δίνονται από τθ ςχζςθ : 

  

2g
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22
fe
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(6.2) 

 

όπου:  L ανθγμζνο μικοσ μεταξφ των διατομϊν 1 και 2 

   

 Sf θ κλίςθ τθσ πιεηομετρικισ γραμμισ μεταξφ των δφο διατομϊν 

   

 C ςυντελεςτισ διευρφνςεωσ ι ςτενϊςεωσ (0,1 ι 0,3 αντίςτοιχα) 

 

Το ανθγμζνο μικοσ L υπολογίηεται από τθ ςχζςθ : 

L =
L Q L Q L Q

Q +Q +Q

e e c c r r

e c r

+ +

 
(6.3) 

όπου: Le, Lc, Lr τα μικθ του αριςτεροφ τμιματοσ τθσ κοίτθσ πλθμμυρϊν, τθσ 

κεντρικισ κοίτθσ και του δεξιοφ τμιματοσ τθσ κοίτθσ πλθμμυρϊν 

αντίςτοιχα. 

    

 Qe, Qc, Qr οι μζςεσ παροχζσ των αντιςτοίχων όπωσ παραπάνω, τμθμάτων 

τθσ διατομισ. 
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Ο υπολογιςμόσ των υδραυλικϊν ςτοιχείων ςε κάκε διατομι ζχει βαςιςκεί ςε υποδιαίρεςθ 

τθσ διατομισ ςτο τμιμα τθσ κεντρικισ κοίτθσ και ςτα τμιματα τθσ κοίτθσ πλθμμυρϊν, ςτα 

οποία θ ταχφτθτα μπορεί να κεωρθκεί ομοιόμορφα κατανεμθμζνθ (Σχιμα 6.2). Θ ςυνολικι 

παροχετευτικότθτα τθσ διατομισ είναι το άκροιςμα των παροχετευτικοτιτων των επί 

μζρουσ τμθμάτων. 

 

χιμα 6.2. Τυπικι υποδιαίρεςθ διατομισ 

 

Για τουσ υπολογιςμοφσ χρθςιμοποιικθκε ο τφποσ του Μanning: 

 

 Q = K.Sf

1/2

   (6.4) 

 

 
K = 

1

n
 A.R2/3

    (6.5) 

 

όπου: K θ παροχετευτικότθτα 

 Sf θ κλίςθ τθσ πιεηομετρικισ γραμμισ 

 n ο ςυντελεςτισ τραχφτθτασ 

 A θ επιφάνεια 

 R θ υδραυλικι ακτίνα 

 

Στθν περίπτωςθ που ορίηονται διαφορετικζσ τιμζσ του ςυντελεςτι n για τα διάφορα 

τμιματα τθσ διατομισ, εφαρμόηεται θ ςχζςθ : 

 

 
3/2

1,5

ii

N
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   (6.6) 

 

όπου : nc ςφνκετοσ (ιςοδφναμοσ) ςυντελεςτισ τραχφτθτασ. 

 P θ βρεχόμενθ περίμετροσ τθσ διατομισ. 

 Pi θ βρεχόμενθ περίμετροσ του τμιματοσ i τθσ διατομισ. 
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 ni ο ςυντελεςτισ τραχφτθτασ του τμιματοσ i τθσ διατομισ. 

Θ ςτάκμθ νεροφ ςε κάκε διατομι προςδιορίηεται με επαναλαμβανόμενθ επίλυςθ των 

εξιςϊςεων (6-1) και (6-2). Θ διαδικαςία υπολογιςμοφ γίνεται κατά βιματα, ωσ ακολοφκωσ : 

 

α. Ειςάγεται θ υδραυλικι κλίςθ ανάντθ τθσ αφετθρίασ του ρζματοσ και θ υδραυλικι 

κλίςθ κατάντθ του πζρατοσ του ρζματοσ, και υιοκετείται το ςενάριο μικτισ ροισ 

(mixed flow) για τθ λειτουργία του ρζματοσ. Με βάςθ τισ παραπάνω κλίςεισ, γίνεται 

δεκτι μία αρχικι ςτάκμθ νεροφ ςτθν ανάντθ διατομι και μια ςτάκμθ νεροφ ςτθν 

κατάντθ διατομι και ςτθν πορεία τθσ υπολογιςτικισ επαναλθπτικισ διαδικαςίασ οι 

παραπάνω ςτάκμεσ διορκϊνονται και επαλθκεφονται. 

  

β. Με βάςθ τισ παραπάνω ςτάκμεσ νεροφ, προςδιορίηεται θ αντίςτοιχθ ολικι 

παροχετευτικότθτα και φορτίο κινθτικισ ενζργειασ. 

  

γ. Με τισ τιμζσ του Ραραπάνω βιματοσ β, υπολογίηεται θ κλίςθ Sf και επιλφεται θ 

εξίςωςθ (6-2) ωσ προσ το he. 

  

δ. Με τισ τιμζσ από τα βιματα β και γ επιλφεται θ εξίςωςθ (6-1) ωσ προσ τθ 

(διορκωμζνθ) ςτάκμθ νεροφ WS2. 

  

ε. Συγκρίνεται θ υπολογιςκείςα τιμι τθσ ςτάκμθσ WS2 με τθν αρχικι τιμι του βιματοσ 

α. Επαναλαμβάνονται τα βιματα α ζωσ ε μζχρισ ότου θ τιμι τθσ υπόψθ ςτάκμθσ 

ταυτιςκεί με ανοχι μζχρι 0,3 εκατ. θ οποία άλλθ ζχει επιλεγεί από το χριςτθ. 

 

Οι δφο πρϊτεσ δοκιμζσ βαςίηονται ςτθ ςχζςθ: 

 

WSνζα = WSαρχικι + 0,70 (WSυπολογιςκείςα - WSαρχικι) 

 

Από τθν τρίτθ δοκιμι και εφεξισ εφαρμόηεται θ μζκοδοσ τθσ "τζμνουςασ καμπφλθσ" 

(secant method), που ςυναντάται ςτθν προβολι του ποςοςτοφ μεταβολισ τθσ διαφοράσ 

μεταξφ υπολογιςκείςασ και αρχικισ ςτάκμθσ ςτισ δφο προθγοφμενεσ δοκιμζσ. Θ εξίςωςθ 

για τθν μζκοδο τθσ τζμνουςασ καμπφλθσ είναι : 

 

WSI = WSI-2 - ErrI-2 x Err Assum/Err Diff    (6.7) 

 

 

όπου : WSI : θ νζα αρχικι ςτάκμθ 

 WSI-1 : θ προθγοφμενθ αρχικι ςτάκμθ 

 WSI-2 : θ αρχικι ςτάκμθ από δφο προθγοφμενεσ δοκιμζσ  

 ErrI-2 : το ςφάλμα από τισ δφο τελευταίεσ δοκιμζσ 
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 Err Assum : θ διαφορά μεταξφ ςτακμϊν νεροφ από τισ δφο προθγοφμενεσ 

δοκιμζσ 

 Εrr Assum = WSI-2 - WSI-1 

 Err Diff : θ αρχικι ςτάκμθ μείον τθν υπολογιςκείςα ςτάκμθ τθσ 

   τελευταίασ δοκιμισ (I -1) πλζον το ςφάλμα από τισ δφο 

   τελευταίεσ δοκιμζσ (ΕrrI-2) 

   Err Diff = WSI-1 - WS calcI-1 + ErrI-2 

 

Το πρόγραμμα εκτελεί κακοριςμζνο αρικμό διαδοχικϊν προςεγγίςεων (ςτθν προκειμζνθ 

περίπτωςθ γίνεται χριςθ 20 διαδοχικϊν προςεγγίςεων) μζχρι ότου επιτευχκεί 

ικανοποιθτικι γραμμι επιφάνειασ του νεροφ.  

 

6.3. Οριοκζτθςθ ρζματοσ 

 

Οι βαςικζσ αρχζσ που διζπουν τθν οριοκζτθςθ του υπομελζτθ ρζματοσ μποροφν να 

ςυνοψιςτοφν ωσ εξισ. Εξετάςτθκαν οι τοπογραφικοί χάρτεσ κλίμακασ 1:5.000 τθσ ΓΥΣ για 

να εξεταςτεί το ιςτορικό ίχνοσ τθσ κοίτθσ του ρζματοσ. Κατόπιν τοφτου επιβεβαιϊνεται ςε 

γενικζσ γραμμζσ (με δεδομζνθ τθν ακρίβεια των χαρτϊν τθσ ΓΥΣ κακϊσ και τθν 

επιςτθμονικι κρίςθ τθσ ομάδασ μελζτθσ) το εφροσ και θ διαδρομι τθσ κοίτθσ του ρζματοσ 

για να χαραχκοφν ςτθ ςυνζχεια οι οριογραμμζσ. Θ οριοκζτθςθ του ρζματοσ γίνεται ςτθν 

φυςικι του κοίτθ εφόςον δε χριηει ζργα διευκζτθςθσ. 

Ειδικότερα, θ χάραξθ των οριογραμμϊν του ρζματοσ δεν περιορίηεται ςτθν κοίτθ του, 

όπου και υφίςταται θ ροι, αλλά υποχρεωτικά εκτείνεται τουλάχιςτον ςτο τζλοσ του 

πρϊτου ςαφϊσ διαμορφωμζνου οφρφοσ τθσ εκάςτοτε διατομισ. Θ τεχνικι, λοιπόν, που 

εφαρμόςτθκε για τθν οριοκζτθςθ του ρζματοσ ιταν ςε κάκε διατομι να βρεκοφν αριςτερά 

και δεξιά τα ςαφϊσ ςχθματιςμζνα φρφδια πάνω από το επίπεδο τθσ Ανϊτατθσ Στάκμθσ 

φδατοσ και λαμβάνοντασ υπόψθ, όπου είναι εφικτό, μια μικρι επιπρόςκετθ ηϊνθ 

αςφαλείασ να οριςτεί το όριο του ρζματοσ ςτθν κάκε κζςθ.  

Γενικότερα, θ τεχνικι αυτι εφρεςθσ των ςαφϊσ ςχθματιςμζνων κζςεων οφρφοσ αριςτερά 

και δεξιά του άξονα του ρζματοσ και ο ςεβαςμόσ τόςο τθσ υδραυλικισ ςυμπεριφοράσ όςο 

και τθσ τοπογραφίασ του ρζματοσ οφείλει και ιταν, πλθν ελάχιςτων εξαιρζςεων, ςτθν 

παροφςα μελζτθ ο βαςικόσ κανόνασ για τθ χάραξθ των ορίων του. Για τθν οριοκζτθςθ του 

ρζματοσ επιλζχκθςαν χαρακτθριςτικζσ -μθκοτομικά και οριηοντιογραφικά- διατομζσ, κακϊσ 

και διατομζσ με μζγιςτο βιμα τα 25 μζτρα. Συνοψίηοντασ τα παραπάνω, ςτο ςφςτθμα 

ΕΓΣΑ’87, οι κορυφζσ οριοκζτθςθσ του ρζματοσ αποτυπϊνονται ςτο Τοπογραφικό Σχζδιο 

του Ραραρτιματοσ Σχεδίων. 

 

6.4. Διευκζτθςθ ρζματοσ 

 

Το μικοσ τθσ προτεινόμενθσ νζασ διευκζτθςθσ κα είναι 750m από το ςυνολικό  967m 
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κακϊσ  τα τελευταία 217m είναι ιδθ διευκετθμζνα. Αναλυτικά θ διατομι τθσ 

διευκετθμζνθσ κοίτθσ κα είναι τραπεηοειδισ, με κλίςθ πρανϊν 2 (κατακορφφωσ) προσ 3 

(οριηοντίωσ). Θ διευκζτθςθ αρχίηει από τθ διατομι 63 ζωσ τθν διατομι 11. Από τθ διατομι 

63 ζωσ τθ διατομι 45 το πλάτοσ πυκμζνα είναι 2,0m. Από τθ διατομι 45 ζωσ τθ διατομι 36 

το πλάτοσ πυκμζνα είναι 2,2m. Από τθ διατομι 36 ζωσ τθ διατομι 15 το πλάτοσ πυκμζνα 

είναι 2,3m. Από τθν διατομι 15 θ διατομι είναι μεταβλθτι τραπεηοειδισ επενδεδυμζνθ με 

ςκυρόδεμα, ζωσ ότου ςτθν διατομι 11 να επιτευχκεί ομαλά θ προςαρμογι με το ιδθ 

διευκετθμζνο τμιμα.  Από τθν διατομι 11 ζωσ τθν εκβολι του ρζματοσ θ διατομι είναι ιδθ 

διευκετθμζνθ, ορκογωνικι με πλάτοσ πυκμζνα ςτθν διατομι 11 ίςο με  4,32μ και φψοσ 

3,52μ. Στισ κζςεισ των διατομϊν 37, 36, 35, 34 όπου ο άξονασ του ρζματοσ παρουςιάηει 

οριηοντιογραφικά ορκι γωνία επιλζχκθκε να μετατοπιςτεί ο άξονασ του ρζματοσ προσ τα 

ανατολικά και να ομαλοποιθκεί θ ορκι γωνία. Οι νζεσ διατομζσ  φαίνονται ςτο παρατθμα ΛΛ 

και ςχζδιο 3 «Διάγραμμα οριοκζτθςθσ υδατορζματοσ». Οι κατά μικοσ κλίςεισ τθσ 

προτεινόμενθσ διευκζτθςθσ διαφοροποιοφνται από τθν κλίςθ του φυςικοφ εδάφουσ ςτον 

πυκμζνα με ςκοπό τθν δθμιουργία πιο ομαλισ κατά μικοσ κλίςθσ. Οι τιμζσ των κλίςεων 

ξεκινοφν από 7.96‰  ςτισ διατομζσ 63-56 και μειϊνονται ζωσ τθν διατομι 11. 

Ρροκειμζνου να επιτευχτεί θ προτεινόμενθ κλίςθ, τα υλικά που κα προκφψουν από τθν 

διεφρυνςθ των  πρανϊν  του ρζματοσ, κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν ομαλοποίθςθ του 

πυκμζνα και οι επιπλζον επιχϊςεισ που κα χρειαςτοφν, κα χρθςιμοποιθκοφν υλικά τθσ  

περιοχισ μελζτθσ. Οι εκςκαφζσ υπολογίηονται περίπου ςτα 253m3  και οι επιχϊςεισ ςτα 

157m3. 

Οι φάτνεσ των ςυρματοςτρωμάτων κα καταςκευαςτοφν από ςφρμα γαλβανιςμζνο με 

ψευδάργυρο. Το υλικό για τθν πλιρωςι τουσ κα προζλκει από τισ εκςκαφζσ για τθ διάνοιξθ 

τθσ διευκετθμζνθσ κοίτθσ, από επιφανειακά υλικά ςτο ανάντθ τμιμα του διευκετοφμενου 

ρζματοσ και, ςυμπλθρωματικά, από λατομείο. Αναλυτικά ςτοιχεία των διατομϊν δίνονται 

ςτα ςυνθμμζνα ςχζδια. 

 

6.5. Αναγκαία υλικά καταςκευισ- ςτερεά απόβλθτα 

 

Φάςθ καταςκευισ. Κατά τθν καταςκευι του ζργου κα πραγματοποιθκοφν χωματουργικζσ 

εργαςίεσ και εκςκαφζσ για τθ καταςκευι των ζργων διευκζτθςθσ του ρζματοσ. Ππωσ είναι 

φανερό με δεδομζνο ότι κα χρθςιμοποιθκοφν ςυρματοςτρϊματα, το υλικό των εκςκαφϊν 

είναι κατάλλθλο ϊςτε να το επαναχρθςιμοποιιςει (ο καταςκευαςτισ του ζργου) για να 

καλφψει μζροσ των αναγκϊν του ςε υλικά. 

Ρροτείνεται θ διαχείριςθ τθσ περίςςειασ των παραπάνω προϊόντων εκςκαφισ να γίνει 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/24-08-2011) «Μζτρα, 

όροι και πρόγραμμα για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των αποβλιτων από εκςκαφζσ, 

καταςκευζσ και κατεδαφίςεισ (ΑΕΚΚ)». Εφόςον θ περιοχι μελζτθσ είναι εντόσ 

γεωγραφικισ εμβζλειασ κάποιου εγκεκριμζνου από τθν ΕΟΑΝ Συλλογικοφ Συςτιματοσ 

Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ (ΣΣΕΔ), τα υλικά των εκςκαφϊν κα οδθγθκοφν εκεί, ενϊ από τον 
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ίδιο χϊρο κα λθφκοφν τα απαραίτθτα υλικά για τισ ανάγκεσ του ζργου (κραυςτό υλικό). 

Συνεπϊσ, δεν αναμζνονται επιπτϊςεισ οφτε ςτο άμεςο οφτε ςτο ευρφτερο περιβάλλον από 

τθ διάκεςθ τθσ περίςςειασ των εκχωμάτων. Ρζρα από τα παραπάνω, κατά τθ φάςθ 

καταςκευισ των ζργων κα δθμιουργθκοφν και ποςότθτεσ αςτικϊν απορριμμάτων από 

τουσ εργαηόμενουσ του εργοταξίου. Οι ποςότθτεσ αυτζσ αναμζνεται να είναι μικρζσ, κα 

ςυλλζγονται από τον ανάδοχο του ζργου και κα διαχειρίηονται από το ςφςτθμα ςυλλογισ 

και αποκομιδισ του Διμου μαηί με τα λοιπά αςτικά απορρίμματα. 

Φάςθ λειτουργίασ. Κατά τθ λειτουργία του ζργου δεν κα δθμιουργθκοφν ποςότθτεσ 

απορριμμάτων ι ςτερεϊν αποβλιτων. 

 

6.6. Εκροζσ Τγρϊν αποβλιτων 

 

Φάςθ καταςκευισ. Κατά τθν καταςκευι του ζργου τα υγρά απόβλθτα που κα 

προκφψουν αφοροφν ςχεδόν αποκλειςτικά τα λφματα του προςωπικοφ του εργοταξίου. Θ 

ςφνκεςι τουσ είναι παρόμοια με τα κοινά αςτικά λφματα, θ ποςότθτά τουσ όμωσ δεν 

μπορεί να εκτιμθκεί ςτθ φάςθ αυτι με ακρίβεια κακϊσ δεν είναι γνωςτόσ ο αρικμόσ των 

εργαηόμενων που κα απαιτθκεί για το εργοτάξιο. Εντοφτοισ εκτιμάται ότι ο αρικμόσ αυτόσ 

κα είναι το μζγιςτο τθσ τάξθσ των 10 ατόμων. 

Εάν οι εργαηόμενοι προςομοιωκοφν προσ τουσ βιομθχανικοφσ εργάτεσ, θ ανά άτομο 

θμεριςια παραγωγι λυμάτων κυμαίνεται μεταξφ 40-100 Lt/θμζρα. Κεωρϊντασ ότι θ 

χαμθλότερθ τιμι ανταποκρίνεται περιςςότερο προσ τισ εργοταξιακζσ ςυνκικεσ ςτθ 

ςυγκεκριμζνθ κζςθ, λαμβάνεται ειδικι παροχι αποβλιτων 40 Lt/άτομο/θμζρα. Συνεπϊσ 

κα παράγονται λφματα ςε ποςότθτεσ περίπου 0,4 m3/d. Θ ςφςταςθ των υγρϊν αποβλιτων 

είναι αντίςτοιχθ των λυμάτων αςτικϊν περιοχϊν, δθλαδι αναμζνεται να περιζχουν 

οργανικά BOD5 με ςυγκεντρϊςεισ μεταξφ 200 και 400 mgr/Lt. Ραρόλα αυτά ςτα πλαίςια 

τθσ διαχείριςθσ του εργοταξίου με ςτόχο τθ μζγιςτθ περιβαλλοντικι προςταςία και για τισ 

υγειονομικζσ ανάγκεσ του προςωπικοφ, κα τοποκετθκοφν χθμικζσ τουαλζτεσ. 

Επιπλζον, κατά τθν καταςκευι του ζργου είναι δυνατόν να υπάρξουν εκπομπζσ 

υπολειμμάτων λειτουργίασ των μθχανθμάτων (λιπαντικά, γράςο και καφςιμα), όπωσ και 

υγρά υπολείμματα ςκυροδζματοσ. Με βάςθ τθν εμπειρία από αντίςτοιχου ι και 

μεγαλφτερου μεγζκουσ ζργα, οι παραπάνω εκπομπζσ κρίνονται αμελθτζεσ, ειδικά εφόςον 

λθφκοφν τα κατάλλθλα μζτρα ορκισ πρακτικισ τόςο για τθ ςυνικθ λειτουργία του 

εργοταξίου όςο και για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων, όπωσ αναφζρεται ςτο ςχετικό κεφάλαιο 

10 των μζτρων. 

Φάςθ λειτουργίασ. Κατά τθ λειτουργία του ζργου δεν προβλζπεται θ εκπομπι υγρϊν 

αποβλιτων. 

 

6.7. Εκπομπζσ ρφπων ςτον αζρα 

 

Φάςθ καταςκευισ. Κατά τθ φάςθ καταςκευισ του ζργου αναμζνεται να υπάρξουν 
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αζριεσ εκπομπζσ από τα πετρελαιοκίνθτα οχιματα καταςκευισ και ςκόνθ από τα 

διακινοφμενα υλικά. Για το είδοσ όμωσ και το μζγεκοσ του υπό μελζτθ ζργου οι εν λόγω 

εκπομπζσ αναμζνονται αμελθτζεσ, όπωσ αναλφεται και ςτθν παράγραφο 9.10 (Επιπτϊςεισ 

ςτθν ποιότθτα του αζρα). 

Φάςθ λειτουργίασ. Κατά τθ λειτουργία του ζργου δεν προβλζπεται θ εκπομπι αζριων 

αποβλιτων. 

 

6.8. Εκπομπζσ κορφβου, δονιςεων, θλεκτρομαγνθτικισ ακτινοβολίασ 

 

Φάςθ καταςκευισ. Ο κόρυβοσ κατά τθν καταςκευι των ζργων διευκζτθςθσ δφναται να 

προζρχεται από: 

 τα μθχανιματα που χρθςιμοποιοφνται ςτο εργοτάξιο, κινθτά και ακίνθτα, όπωσ 

μθχανιματα εκςκαφισ ι χαλάρωςθσ εδαφϊν, φόρτωςθσ προϊόντων εκςκαφισ, 

διάςτρωςθσ και ςυμπίεςθσ υλικϊν. 

 τθν κυκλοφορία οχθμάτων που μεταφζρουν κάκε υλικό που χρειάηεται για τθν 

καταςκευι του ζργου. Ο κόρυβοσ από τα οχιματα αυτά μπορεί να επιβαρφνει και 

περιοχζσ μακριά από το εργοτάξιο, όπωσ για παράδειγμα κατά μικοσ των οδϊν που 

ακολουκοφν τα οχιματα αυτά από και προσ το εργοτάξιο. 

Ραρόλα αυτά, λόγω τθσ πολφ μικρισ ζκταςθσ των εργαςιϊν καταςκευισ, δε κα 

απαιτθκοφν βαριά μθχανιματα και εξοπλιςμόσ και το χρονικό διάςτθμα καταςκευισ κα 

είναι ςφντομο. Συνεπϊσ, οι εκπομπζσ κορφβου δε κα είναι ςθμαντικζσ για να διαταράξουν 

το περιβάλλον και οι όποιεσ επιπτϊςεισ κα είναι μικρισ ζνταςθσ, προςωρινζσ και πλιρωσ 

αναςτρζψιμεσ. 

Σχετικά με τισ δονιςεισ, δεν αναμζνεται να δθμιουργθκοφν δονιςεισ κατά τθν καταςκευι 

του ζργου, κακϊσ λόγω τθσ φφςθσ του ζργου και τθσ φφςθσ των γεωλογικϊν ςχθματιςμϊν 

όπου κα εδραςτεί δε προβλζπεται θ χριςθ εκρθκτικϊν ι θ χριςθ αερόςφυρασ. 

Ππωσ είναι γνωςτό, θλεκτρικό και μαγνθτικό πεδίο αναπτφςςεται γφρω από οποιοδιποτε 

θλεκτροφόρο ςτοιχείο (θλεκτρικζσ οικιακζσ ςυςκευζσ, εςωτερικζσ θλεκτρικζσ 

εγκαταςτάςεισ, θλεκτρικζσ μθχανζσ), το μζγεκοσ του οποίου εξαρτάται για δεδομζνθ 

κζςθ μόνο από τθν τάςθ και τθν ζνταςθ του ρεφματοσ αντίςτοιχα. Λόγω τθσ φφςθσ του 

ζργου δεν προβλζπονται τζτοιου είδουσ εκπομπζσ. 

Συνεπϊσ, λόγω τθσ φφςθσ και του μεγζκουσ του ζργου, κατά τθν καταςκευι του 

αναμζνονται μικρισ ζνταςθσ και προςωρινζσ εκπομπζσ κορφβου. 

Φάςθ λειτουργίασ. Κατά τθ λειτουργία του ζργου δεν προβλζπονται εκπομπζσ κορφβου, 

δονιςεων ι θλεκτρομαγνθτικισ ακτινοβολίασ. 
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7. Εναλλακτικζσ λφςεισ 

 

Στθν παροφςα παράγραφο πραγματοποιείται εντοπιςμόσ, περιγραφι και αξιολόγθςθ των 

λογικϊν πικανϊν εναλλακτικϊν λφςεων ι δυνατοτιτων που κα μποροφςαν να 

εφαρμοςκοφν για το εξεταηόμενο ζργο με βάςθ τον αντιπλθμμυρικό ςκοπό του 

ζργου και τισ χριςεισ γθσ τθσ περιοχισ. Οι επιλεγόμενεσ εναλλακτικζσ λφςεισ κα πρζπει να 

είναι ρεαλιςτικζσ. 

Στον Ρίνακα 7.1 παρατίκενται επιγραμματικά οι εναλλακτικζσ λφςεισ που τελικά 

εξετάςτθκαν. Ρεριλαμβάνεται θ μθδενικι λφςθ, αλλά και οι εναλλακτικζσ δυνατότθτεσ 

διευκζτθςθσ του ρζματοσ που εξετάςκθκαν. 

 

Πίνακασ 7.1 Εναλλακτικζσ λφςεισ 

Εναλλακτικι 

ι Λφςθ 
Ρεριγραφι Ραρατθριςεισ 

Α0 Μθ καταςκευι ζργου Μθδενικι λφςθ 

Α1 
Διευκζτθςθ με τραπεηοειδι διατομι με 

ςυρματοςτρϊματα 
Κφρια λφςθ 

Α2 
Διευκζτθςθ με ορκογωνικι διατομι 

με ςυρματοκιβϊτια και πυκμζνα από μπετόν 

Εναλλακτικι 

λφςθ 

 

Μθδενικι λφςθ Α0 

Στθν περίπτωςθ τθσ μθδενικισ λφςθσ, γίνεται θ υπόκεςθ ότι δεν κα υλοποιθκεί κανζνα 

αντιπλθμμυρικό ζργο διευκζτθςθσ του ρζματοσ. 

 

Κφρια λφςθ Α1- Διευκζτθςθ με τραπεηοειδι διατομι με ςυρματοςτρϊματα  

Θ Α1 λφςθ αφορά ςτθ διευκζτθςθ χρθςιμοποιϊντασ τραπεηοειδι τάφρουσ με 

ςυρματοςτρϊματα. 

 

Εναλλακτικι λφςθ Α2- με ορκογωνικι διατομι με ςυρματοκιβϊτια και πυκμζνα από μπετόν 

Για τα ζργα διευκζτθςθσ και ρφκμιςθσ τθσ ροισ των υδάτων εξετάςτθκαν διάφορα υλικά 

καταςκευισ και διαςτάςεισ διατομϊν του υδατορζματοσ. Τα τελευταία 227 μζτρα είναι ιδθ 

διευκετθμζνα με κλειςτό αγωγό ορκογωνικισ διατομισ διαςτάςεων 4 μζτρων πλάτουσ και 

2 μζτρων φψουσ (ςυνολικό), καταςκευισ από μπετόν.  Για τθν καλφτερθ εναρμόνιςθ - 

ςφνδεςθ των νζων ζργων με των ιδθ υφιςτάμενων προτείνεται θ καταςκευι διατομισ ίδια 

με τθν υφιςτάμενθ, δθλαδι πλάτουσ 4 μζτρων. Ωσ υλικό καταςκευισ για τα πρανι του 

υδατορζματοσ επιλζχκθκαν ςυρματοκιβϊτια γεμιςμζνα με φυςικι πζτρα. 

 

Μθδενικι λφςθ Α0 

Στθν περίπτωςθ τθσ μθδενικισ λφςθσ θ κοίτθ του ρζματοσ κα παραμείνει ωσ ζχει, χωρίσ 
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κάποια επζμβαςθ- διευκζτθςθ. Με τθ μθδενικι λφςθ, λοιπόν, δεν εκπλθρϊνεται ο ςτόχοσ 

του υπό μελζτθ ζργου, δθλαδι δε διαςφαλίηεται θ ομαλι ροι του ρζματοσ και θ 

αποφυγι πλθμμυρικϊν φαινομζνων. Ριο ςυγκεκριμζνα χωρίσ τα ζργα διευκζτθςθσ κα 

διαιωνίηονται τα πλθμμυρικά φαινόμενα. Τελικά, αξιολογείται ότι θ μθδενικι λφςθ κα ζχει 

ωσ αποτζλεςμα να διαιωνίηονται και κυρίωσ να επιδεινϊνονται με το καιρό τα προβλιματα 

ροισ του ρζματοσ, με ςυνεπακόλουκεσ επιπτϊςεισ όχι μόνο ςτο ανκρωπογενζσ περιβάλλον 

(χριςτεσ οδικοφ δικτφου, ιδιοκτθςίεσ, κατοικίεσ και καλλιζργειεσ ςτθν άμεςθ ηϊνθ του 

ρζματοσ), αλλά και ςτο φυςικό περιβάλλον (νερά, παραρεμάτια βλάςτθςθ, ζδαφοσ και 

διάβρωςθ κ.α.) 

 

υναξιολογϊντασ όλα τα παραπάνω, λοιπόν, θ μθδενικι λφςθ Α0 απορρίπτεται. 

 

Κφρια λφςθ Α1- Διευκζτθςθ με τραπεηοειδισ διατομι με ςυρματοκιβϊτια  

Θ Α1 λφςθ αφορά ςτθ διευκζτθςθ χρθςιμοποιϊντασ τραπεηοειδι τάφρο με 

ςυρματοςτρϊματα. Ρρόκειται για τθ λφςθ που επιλζχκθκε τελικά από τθν υδραυλικι 

μελζτθ του ζργου (βλζπε κεφάλαιο 6). 

Στθν περίπτωςθ αυτι επιλζχκθκε τραπεηοειδι διατομι με κλίςθ πρανϊν 2:3 για το ςφνολο 

του τμιματοσ το οποίο διευκετείται.  

 

Εναλλακτικι λφςθ Α2- με ορκογωνικι διατομι με μπετόν 

Για τα ζργα διευκζτθςθσ και ρφκμιςθσ τθσ ροισ των υδάτων εξετάςτθκαν διάφορα υλικά 

καταςκευισ και διαςτάςεισ διατομϊν του υδατορζματοσ. 

Τα τελευταία 227 μζτρα είναι ιδθ διευκετθμζνα με κλειςτό αγωγό ορκογωνικισ διατομισ 

διαςτάςεων 4 μζτρων πλάτουσ και 2 μζτρων φψουσ (ςυνολικό), καταςκευισ από μπετόν.  

Για τθν καλφτερθ εναρμόνιςθ - ςφνδεςθ των νζων ζργων με των ιδθ υφιςτάμενων 

εξετάςτθκε θ καταςκευι διατομισ ίδια με τθν υφιςτάμενθ, δθλαδι πλάτουσ 4 μζτρων. 

Λόγω περιβαλλοντικϊν προβλθμάτων δεν επιλζχκθκε ωσ προτεινόμενθ λφςθ, κακϊσ θ 

χριςθ τςιμζντου δθμιουργεί αρνθτικζσ επιπτϊςεισ των φυςικό και ανκρωπογενζσ 

περιβάλλον τθσ περιοχισ ,και γίνεται προςπάκεια για τθν αποφυγι τζτοιων ζργων. 

 

Με αυτά τα δεδομζνα είναι ςαφζσ ότι θ Λφςθ Α2 κα είχε ωσ ςυνζπεια να επιβαρφνονται οι 

περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ τθσ περιοχισ. Συνεπϊσ, ςυναξιολογϊντασ όλα τα παραπάνω θ 

λφςθ Α2 κεωρείται δυςμενζςτερθ από τθ λφςθ Α1 και απορρίπτεται. 

 

Από το κεφάλαιο αυτό προκφπτει ότι θ λφςθ Α1 είναι θ πιο ευνοϊκι για το περιβάλλον 

ςε ςχζςθ τόςο με τθ μθδενικι λφςθ όςο και με τισ άλλεσ εναλλακτικζσ που εξετάςτθκαν 

και αποτελεί τθ λφςθ επιλογισ για τθν καταςκευι και λειτουργία του ζργου. τα 

επόμενα κεφάλαια εξετάηονται αναλυτικά οι περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ τθσ λφςθσ 

αυτισ και προτείνονται τα αναγκαία μζτρα μείωςθσ ι εξάλειψθσ των επιπτϊςεων με 

ςυγκεκριμζνα μζτρα αντιμετϊπιςθσ. 
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8. Τφιςτάμενθ κατάςταςθ του περιβάλλοντοσ 

 

8.1. Περιοχι μελζτθσ 

 

Το υπό μελζτθ ρζμα εντοπίηεται ςτο Διμο Κζρκυρασ. Θ Κζρκυρα είναι το βορειότερο από τα 

νθςιά του Λονίου Ρελάγουσ και ςυγχρόνωσ το δυτικότερο τμιμα του Ελλθνικοφ χϊρου. Το 

νθςί τθσ Κζρκυρασ είναι το δεφτερο ςε μζγεκοσ μζςα ςτο ςφνολο των νθςιϊν τθσ 

Επτανιςου αμζςωσ μετά τθν Κεφαλονιά, με ζκταςθ 592 τετ.χλμ. Το νθςί βρίςκεται απζναντι 

από τθν Ιπειρο και τθν Αλβανία και όπωσ και τα άλλα νθςιά του Λονίου ενςωματϊκθκε 

ςτθν Ελλάδα το 1864. Σε ολόκλθρο το νθςί, και ιδιαίτερα ςτθ πόλθ τθσ Κζρκυρασ, είναι 

ζντονα τα χαρακτθριςτικά από τθν κατοχι των Ενετϊν και των Λταλϊν. Το νθςί ζχει ςχιμα 

μακρόςτενο, το πλατφτερο μζροσ (το βόρειο) ςυγκεντρϊνει τισ περιςςότερεσ ορεινζσ 

εκτάςεισ, με υψθλότερθ τθν κορυφι του Ραντοκράτορα ςτα ΒΑ (906 μ. φψοσ).  

Το υπό μελζτθ τμιμα του ρζματοσ εντοπίηεται ςτισ δυτικζσ ακτζσ του νθςιοφ, δυτικά του 

οικιςμοφ Άγιοσ Γεϊργιοσ. Ππωσ ζχει αναφερκεί θ ςυνολικι λεκάνθ απορροισ του ανζρχεται 

ςε 3.25Km2. Το ρζμα εντοπίηεται ςε απόςταςθ περίπου 1km από τθν λίμνθ των Κοριςςίων. 

Γενικότερα θ περιοχι είναι πεδινι, χωρίσ ζντονεσ εδαφικζσ εξάρςεισ. Θ περιοχι είναι 

ζντονα τουριςτικι, με αρκετζσ ξενοδοχειακζσ μονάδεσ. 

 

8.2. Κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτθριςτικά 

 

Το κλίμα τθσ νιςου Κζρκυρασ, ενταςςόμενο ςτα πλαίςια των κλιματολογικϊν ςυνκθκϊν τθσ 

περιοχισ του Λονίου χαρακτθρίηεται από τθν εναλλαγι μιασ “ψυχρισ” υγρισ περιόδου και 

μιασ κερμισ ξθρισ, με άφκονεσ βροχοπτϊςεισ, ιπιουσ χειμϊνεσ και μεγάλθ περίοδο 

θλιοφάνειασ.  

Θ κατανομι των βροχοπτϊςεων ςτο νθςί χαρακτθρίηεται από ςχετικι ομοιομορφία, ενϊ 

γενικά παρατθρείται μια μείωςθ αυτϊν από ∆υτικά προσ Ανατολικά. Οι μζςεσ τιμζσ του 

ετιςιου φψουσ α.κ. είναι τθσ τάξθσ των 800-1200 χλςτ. Οι κερινζσ βροχοπτϊςεισ δεν είναι 

ςπάνιεσ και ςυμβαίνουν κφρια τον Αφγουςτο, ενϊ οι μεγαλφτερθσ ζνταςθσ βροχοπτϊςεισ 

τθσ υγρισ περιόδου, παρατθροφνται το μινα ∆εκζμβριο. Σε ότι αφορά τθν κατανομι τθσ 

κερμοκραςίασ, θ μζγιςτθ μζςθ μθνιαία παρατθρείται κατά τον μινα Αφγουςτο, ενϊ θ 

ελάχιςτθ τον Λανουάριο. Αντίςτροφθ είναι θ κατανομι τθσ ςχετικισ υγραςίασ με μζγιςτο 

ποςοςτό τουσ μινεσ Νοζμβριο και ∆εκζμβριο και ελάχιςτο κατά τουσ μινεσ Λοφλιο και 

Αφγουςτο. Σφμφωνα με το ιςτόγραμμα του Σχιματοσ 8.1 μποροφμε να ςυμπεράνουμε τα 

εξισ:  

α) θ κόκκινθ γραμμι μασ δείχνει ότι ςε μια πορεία 61 ετϊν το ετιςιο φψοσ βροχισ τείνει να 

μειϊνεται ςταδιακά και  

β) τα υδρολογικά ζτθ 1947-1948, 1976-1977, 1987-1992 χαρακτθρίηονται ωσ άνυδρα ζτθ 

κακϊσ παρουςιάηουν ετιςιεσ τιμζσ βροχόπτωςθσ πολφ κάτω από το μζςο ετιςιο φψοσ 

βροχόπτωςθσ. 
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χιμα 8.1. Λςτόγραμμα βροχομετρικοφ ςτακμοφ Κζρκυρασ 

 

Οι επικρατζςτεροι άνεμοι ςτθν περιοχι είναι οι νοτιοανατολικοί, οι νότιοι και οι 

βορειοδυτικοί με ςυχνότθτα 13,5%, 9.8% και 8,3% αντίςτοιχα. Θ νθνεμία εμφανίηεται με 

ετθςίωσ με ποςοςτό 43%. Στο Σχιμα 8.2 που ακολουκεί παρουςιάηεται το ετιςιο 

ανεμόγραμμα τθσ περιοχισ μελζτθσ. 

 

 

χιμα 8.2. Ανεμόγραμμα για τθν περιοχι μελζτθσ 

 

8.3. Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτθριςτικά 

 

Θ Νιςοσ Κζρκυρα χαρακτθρίηεται μορφολογικά ςαν θμιορεινι με μεγαλφτερο φψοσ εκείνο 

του Ραντοκράτορα (υψόμετρο 910m περίπου) που καταλαμβάνει ςθμαντικι ζκταςθ ςτο 

Β.ΒΑ τμιμα αυτισ. Ο υπόλοιπεσ ορεινζσ εξάρςεισ ςπάνια υπερβαίνουν το υψόμετρο 500μ 
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(περιοχι Αγ. Δζκα) και γενικά παρατθρείται μείωςθ αυτοφ από βορρά προσ νότο. Ζτςι ςτο 

νότιο τμιμα το ανάγλυφο παρουςιάηεται ιπιο με εξαίρεςθ τθν ορεινι ζξαρςθ του Χλωμοφ. 

Γενικά τα χαμθλά όρθ με τα υψίπεδά τουσ, οι λοφϊδεισ ςειρζσ και οι μεταξφ αυτϊν 

διαμορφοφμενεσ μικρζσ κοιλάδεσ με το φτωχό υδρογραφικό δίκτυο και τζλοσ το απότομο 

ανάγλυφο των δυτικϊν ακτϊν ζναντι του ιπιου των ανατολικϊν, δίνουν τθν όλθ 

μορφολογικι εικόνα του νθςιοφ.  

Ειδικότερα θ εγγφτερθ περιοχι μελζτθσ, παρουςιάηει χαμθλό υψόμετρο, κακϊσ βρίςκεται 

πλθςίον τθσ ακτισ. Το μζςο υψόμετρο ςτθν περιοχι είναι τθσ τάξθσ των 10μ. Θ περιοχι 

δυτικά βρζχεται από το Λόνιο Ρζλαγοσ. Γενικότερα θ περιοχι παρουςιάηει ιδιαίτερο φυςικό 

κάλλοσ, γεγονόσ που αποτυπϊνεται από τθν αυξθμζνθ τουριςτικι κίνθςθ τουσ κερινοφσ 

μινεσ. 

 

8.4. Γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτθριςτικά 

 

Στο νθςί τθσ Κζρκυρασ, που ανικει ςτθν εξωτερικι Λόνιο Ηϊνθ, από τουσ παλιότερουσ προσ 

τουσ νεότερουσ ςχθματιςμοφσ, απαντϊνται οι ακόλουκοι γεωλογικοί ςχθματιςμοί (Σχιμα 

8.3-8.6). 

 

Ι. Σχηματισμοί Ιόνιας ζώνης 

Α. Τριαδικό 

 Αςβεςτόλικοι Φουςτανοπθδιματοσ: μελανοί, υπολικογραφικοί αςβεςτόλικοι ςε 

μικρζσ εμφανίςεισ κυρίωσ εντόσ των Τριαδικϊν λατυποπαγϊν. 

 Λατυποπαγι και Γφψοσ: άςτρωτο ςφνολο λατυποπαγοφσ υφισ, από μζλανεσ 

δολομίτεσ, δολομιτικοφσ κυψελϊδεισ αςβεςτολίκουσ και μελανά μαργαικά υλικά. Ζχει 

προζλκει από τεκτονιςμό τθσ Τριαδικισ ςειράσ μετά από διάλυςθ τθσ γφψου. Θ γφψοσ 

άςτρωτθ, μικροκρυςταλλικι, χρϊματοσ τεφροφ-μελανοφ, εμφανίηεται τοπικά μζςα ςτα 

λατυποπαγι. 

Β. Λουραςικό 

 Δολομίτεσ: είναι άςτρωτοι, τεφροί ι μαλανόχροεσ, ςυμπαγείσ ι ςε μορφι 

δολομιτικισ άμμου και εμφανίηονται κφρια ςτο βόρειο τμιμα τθσ νιςου (όροσ 

Ραντοκράτορα) και ςτθν περιοχι Αγ. Ματκαίου 

 Αςβεςτόλικοι Ραντοκράτορα: λευκοί, άςτρωτοι με κρυςταλλικό ςυνδετικό υλικό, 

πάχουσ 300 περίπου μζτρων. Αποτελοφν τισ κφριεσ ανκραικζσ εμφανίςεισ του νθςιοφ. 

 Σχιςτόλικοι: πρόκειται περί εναλλαγϊν ενςτρϊςεων πυρόχροων ιάςπιδων και 

πυριτικϊν αργίλων, μικροφ πάχουσ. Στο βόρειο τμιμα περιβάλλουν το αντίκλινο του όρουσ 

Ραντοκράτορα. 

 Αςβεςτόλικοι Βιγλϊν (Ανϊτερο Λουραςικό-Κατϊτερο Σενωνιό): υπολικογραφικοί, 

λευκοί, ζωσ υποκίτρινοι, πλακϊςεισ με πυριτολικικζσ ενςτρϊςεισ. Κφρια εμφάνιςθ ςτθ 

βόρεια Κζρκυρα. 

Γ. Κρθτιδικό 
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  Αςβεςτόλικοι ανωτζρου Σενωνίου: λατυποπαγείσ υποκίτρινοι αςβεςτόλικοι, πάχουσ 

200 περίπου μζτρων. Κφρια εμφάνιςι τουσ εκείνθ των Λιαπάδων, ενϊ ςε μικρότερθ ζκταςθ 

απαντοφν ςτονμ Ραντοκράτορα, ςτον ορεινό άξονα Λακϊνων-Αγ. Μάρκου και ςτουσ άγιου 

Δζκα. 

Δ. Ραλαιόκαινο-Ανϊτερο Θϊκαινο 

 Υπόλευκοι ζωσ ερυκροχροοι υπολικογραφικοί αςβεςτόλικοι με φακοφσ πυριτολίκων, 

εναλλαςςόμενοι με λατυποπαγείσ και μικρολατυποπαγείσ αςβεςτολίκουσ. 

 

 

χιμα 8.3. Θ επιμζρουσ διάκριςθ τθσ Λόνιασ ηϊνθσ και θ εξωκθμζνθ ηϊνθ τθσ Ρίνδου 

 

Ε. Ανϊτερο Θϊκαινο-Κατϊτερο Μειόκαινο 

 Φλφςχθσ: εναλλαγζσ ψαμμιτϊν, μαργϊν και οργανογενϊν αςβεςτολίκων. Απαντά ςτο 

βόρειο τμιμα τθσ νιςου και ειδικότερα ςτισ δυτικζσ παρυφζσ του Ραντοκράτορα. 

ΛΛ. Μολαςςικοί ςχθματιςμοί 

Ε. Μζςο-Ανϊτερο Μειόκαινο 
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 Μετατεκτονικοί ορίηοντεσ ςε αςυμφωνία με τουσ προθγοφμενουσ ςχθματιςμοφσ, 

περιλαμβάνοτεσ λατυποπαγι βάςεωσ που εναλλάςςονται με μάργεσ πάχουσ ζωσ 100μ.  

 Εναλλαγζσ ψαμμοφχων μαργϊν-ψαμμιτϊν, με λατυποπαγζσ ςτθ βάςθ και ορίηοντεσ 

γφψουσ κάτωκεν του Ρλειοκαίνου (Νότιοσ Κζρκυρα) 

Η. Μειόκαινο-Ρλειόκαινο 

 Μάργεσ κυανζσ πλαςτικζσ με ψαμμιτζσ παρεμβάςεισ και λατυποπαγι (Β. Κζρκυρα) 

 Εναλλαγζσ ψαμμοφχων μάργων, ψαμμιτϊν και λατυποπαγϊν, με ορίηοντεσ γφψου (Ν. 

Κζρκυρα 

Η. Ρλειόκαινο 

 Σχθματιςμοί εκ κυανϊν πλαςτικϊν μαργϊν, ψαμμιτϊν, ψαμμιτοκροκαλοπαγϊν, 

κροκαλοπαγϊν, πάχουσ μζχρι 500μ. 

ΛΛΛ. Τεταρτογενείσ αποκζςεισ 

 Αςβεςτιτικοί ψαμμίτεσ πάχουσ 10-20μ που απαντοφν βόρεια τθσ λίμνθσ των 

Κοριςςίων. 

 Ραλαιζσ και νζεσ κίνεσ που αναπτφςονται ςτα βόρεια και νότια περικϊρια τθσ πιο 

πάνω λίμνθσ 

 Κοριματα και κϊνοι κορθμάτων, που καλφπτουν τισ κλιτείσ των ορζων 

 Σφγχρονεσ προςχϊςεισ κοιλάδων και παράκτιεσ αποκζςεισ, αργιλικισ κφρια ςφςταςθσ 

και μικροφ πάχουσ. 

 

Θ νιςοσ Κζρκυρα αποτελεί το πλζον εξωτερικό μζροσ των τεκτονικϊν μονάδων τθσ 

Θπείρου. Χαρακτθριςτικι τθσ τεκτονικισ δομισ τθσ νιςου κεωρείται θ γραμμι εφίππευςθσ 

που αναπτφςςεται από εγκάρςια ριγματα και που χωρίηει το νθςί ςε μια αντικλινικι ηϊνθ 

προσ τα ανατολικά και μία ςυγκλινικι προσ τα δυτικά. Ανάλογα με τθ φφςθ τθσ 

εφίππευςθσ, διακρίνονται οι παρακάτω τεκτονικζσ μονάδεσ: 

 Βόρειο τμιμα: αντίκλινο Ραντοκράτορα κα ιλεκάνθ Καρουςάδων 

 Ηϊνθ εγκάρςιων ρθγμάτων (μετατοπίςεων) 

 Κεντρικό τμιμα; Ηϊνθ διαπειριςμοφ και λεκάνθ Γιαννάδων 

 Νότιο τμιμα: χαμθλι τεκτονικι ηϊνθ με χαρακτθριςτικό ςτα δυτικά, τθν εφίππευςθ 

των αςβεςτολίκων ςτο Τριτογενζσ και ςτα ανατολικά, τισ αναπτυςςόμενεσ Τριτογενείσ 

λεκάνεσ. 
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χιμα 8.4. Γεωλογικόσ χάρτθσ περιοχισ ζρευνασ 
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χιμα 8.5. Γεωλογικι τομι Ν. Κζρκυρασ 
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Ειδικότερα ςτθν εγγφτερθ περιοχι μελζτθσ, παρατθροφνται πλειςτοκαινικζσ αποκζςεισ, οι 

οποίεσ χαρακτθρίηονται από μζτρια υδροφορία. Στθν περιοχι δεν παρατθροφνται ζντονα 

ςειςμικά γεγονότα. Σφμφωνα με τον Νζο Ελλθνικό Αντιςειςμικό Κανονιςμό (ΝΕΑΚ), ο 

οποίοσ με το Φ.Ε.Κ.: 613 - Τεφχοσ Β/ 12-10-1992 τζκθκε ςε ιςχφ, τροποποιικθκε το 1995 και 

τροποποιικθκε πάλι ςφμφωνα με τον Ελλθνικό Αντιςειςμικό Κανονιςμό (ΕΑΚ) του 2000 και 

τον Λουνίο του 2003 (ΦΕΚ 781 / ΕΑΚ 2003), θ ευρφτερθ περιοχι κατατάςςεται από άποψθ 

ςειςμικισ επικινδυνότθτασ ςτθν κατθγορία ΛΛ, όπωσ φαίνεται και ςτο Σχιμα 8.6. 

 

 

χιμα 8.6. Χάρτθσ Ηωνϊν Σειςμικισ επικινδυνότθτασ Ελλάδοσ 

 

8.5. Φυςικό περιβάλλον 

 

Αναφορικά με το φυςικό περιβάλλον τθσ περιοχισ, όπωσ ζχει αναφερκεί, βρίςκεται 

πλθςίον των δυτικϊν ακτϊν τθσ Ν. Κζρκυρασ ςε περιοχι που είναι εντόσ του δικτφου Φφςθ 

2000. Εδϊ κα πρζπει να αναφερκεί πωσ πλθςίον τθσ περιοχισ εντοπίηονται περιοχζσ που 

χαρακτθρίηονται ωσ Τοπία Λδιαίτερου Φυςικοφ Κάλλουσ (ΤΛΦΚ). Τα γειτονικά ςτθν περιοχι 

τθσ μονάδασ τοπία είναι (Σχιμα 8.7): 

 Λιμνοκάλαςςα Κοριςςίων (Μία ιρεμθ λιμνοκάλαςςα που ςτα νοτιοδυτικά 

χωρίηεται από το πζλαγοσ με μεγάλουσ αμμόλοφουσ. Στο νότιο μζροσ τθσ υπάρχει 
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αραιό δάςοσ από καλαςςόκεδρα (Juniperus macrocarpa). Στθ βόρεια ακτι οι μικροί 

καλαμιϊνεσ και τα αρμυρίκια κακρεφτίηονται ςτα γαλινια υφάλμυρα νερά. Θ 

λιμνοκάλαςςα είναι γεμάτθ ψάρια ενϊ το χειμϊνα καταφεφγουν εκεί πολλά 

υδρόβια πουλιά που δυςτυχϊσ δεν αφινονται ςε θςυχία από τουσ νόμιμουσ και 

παράνομουσ κυνθγοφσ.) 

Ο υγρότοποσ τθσ λιμνοκάλαςςασ Κοριςςίων βρίςκεται ςτα νοτιοδυτικά τθσ Κζρκυρασ και 

αποτελεί τθν μεγαλφτερθ, ςε ζκταςθ, προςτατευμζνθ περιοχι του νθςιοφ κακϊσ είναι 

ενταγμζνοσ ςτο δίκτυο προςταςίασ natura 2000 με κωδικοφσ πιςτοποίθςθσ GR2230002 

και GR223007. Θ ευρφτερθ περιοχι αποτελείται από επιμζρουσ οικοςυςτιματα που 

ςυνκζτουν μια πολφμορφθ οικολογικι ενότθτα. Τα ςπουδαιότερα από αυτά είναι: 

 Θ ομϊνυμθ λιμνοκάλαςςα, ζκταςθσ 5500 περίπου ςτρεμμάτων. 

 Μία μακρόςτενθ αμμϊδθ λωρίδα μικουσ 6 χιλιομζτρων περίπου που βρίςκεται ςτα 

νότια και νοτιοδυτικά του υγροτόπου και χαρακτθρίηεται από εκτενείσ αμμοκίνεσ, 

πυκνά δαςφλλια μεςογειακισ βλάςτθςθσ κακϊσ και δφο μικρά κεδροδάςθ με 

αρκετά ανεπτυγμζνουσ Άρκευκουσ. 

 Οι ςτακερζσ Αμμοκίνεσ των παραλίων. 

 Τα μεςογειακά αλίπεδα με βοφρλα 

Θ λιμνοκάλαςςα Κοριςςίων είναι κλειςτοφ τφπου και επικοινωνεί με τθ κάλαςςα με ζνα 

τεχνθτό δίαυλο. Ζχει ρομβοειδζσ ςχιμα με τθ μεγάλθ διάμετρο μικουσ 6 περίπου km και τθ 

μικρι μικουσ 1 περίπου km (μζγιςτο πλάτοσ 1,5 km) 

Θ ζκταςθ τθσ Λ/Κ κυμαίνεται κατά εκτίμθςθ περίπου από: 5.500 ζωσ 6.000 ςτρ. Το μζςο 

βάκοσ τθσ είναι 0,80m ενϊ το μζγιςτο βάκοσ τθσ 1,7 m. Το τεχνθτό ςτόμιο επικοινωνίασ τθσ 

λιμνοκάλαςςασ με τθ κάλαςςα (μποφκα) ζχει μικοσ 60-80 μζτρα, πλάτοσ 5-7 μζτρα και 

βάκοσ 0,80-1 μζτρα, και είναι καταςκευαςμζνο από πζτρεσ και ςκυρόδεμα. Μπροςτά από 

τθν είςοδο του ςτομίου τθσ Λ/Κ ζχει καταςκευαςτεί προςτατευτικόσ βραχίονασ από 

ογκολίκουσ. Θ πρόςβαςθ ςτο ςτόμιο τθσ λίμνθσ, όπου υπάρχουν οι ιχκυοςυλλθπτικζσ 

εγκαταςτάςεισ, γίνεται από το βορειοδυτικό άκρο τθσ λίμνθσ μζςω χωματόδρομου. Θ 

λιμνοκάλαςςα λειτουργοφςε ςαν Δθμοτικό ιχκυοτροφείο με κυριότερα αλιεφματα 

Τςιποφρα, Λαυράκι, Σαργό Κζφαλο, Τραγανό, Μαυράκι, Μυξυνάρι, Χζλι, Γλϊςςα, 

Μουρμοφρα, Σαργόπαππασ, Γαρίδα ψιλι, καβοφρια. Από τουσ κθλυκοφσ κζφαλουσ που 

ονομάηονται Μπάφεσ, παράγεται το Αυγοτάραχο που αποτελεί περιηιτθτο μεηζ. 

Οι αμμοκίνεσ που παρατθροφνται νότια και νοτιοδυτικά του υγροτόπου δθμιουργοφν ζνα 

μοναδικό αιςκθτικά τοπίο. Στισ αμμϊδεισ παραλίεσ που βρίςκονται κοντά ςτθ 

λιμνοκάλαςςα και κυρίωσ ςτο νότιο τμιμα τθσ περιοχισ υπάρχει το μοναδικό ςτθ περιοχι 

δάςοσ κζδρων. Θ παρουςία κωνοφόρων (άρκευκοι) ωσ αντιπροςωπευτικά ςτοιχεία τθσ 

Μεςογειακισ βλάςτθςθσ δεν είναι ιδιαίτερα κοινι. Τθ βλάςτθςθ τθσ περιοχισ 

ςυμπλθρϊνουν τα δαςφλλια τθσ μεςογειακισ βλάςτθςθσ και οι παρόχκιοι καλαμιϊνεσ. Το 

ςυγκεκριμζνο οικοςφςτθμα αποτελεί ζνα ςφνκετο και καλά διατθρθμζνο ςφνολο μεγάλθσ 

αιςκθτικισ και επιςτθμονικισ αξίασ ςε μία περιφζρεια τθσ χϊρασ που το φυςικό 

περιβάλλον είναι ζντονα επθρεαςμζνο από τθν τουριςτικι ανάπτυξθ. 
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Οι ςτακερζσ αμμοκίνεσ των παράλιων. Ρρόκειται για Στακερζσ κίνεσ τθσ δυτικισ και 

κεντρικισ Μεςογείου, τθσ Αδριατικισ, του Λονίου και τθσ Βόρειασ Αφρικισ 

με Crucianellamaritime και Pancratium maritimum (κρίνοι τθσ κάλαςςασ). Ο Οικότοποσ 

αυτόσ δζχεται, ιδιαίτερα κατά τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ, πολυάρικμεσ και ζντονεσ 

ανκρϊπινεσ επιδράςεισ, λόγω του ότι ςτισ αμμϊδεισ παραλίεσ ςθμειϊνεται ςυνικωσ θ 

εντονότερθ τουριςτικι δραςτθριότθτα. Ζτςι μπορεί να παρατθρθκεί 

καταπάτθςθ τθσ βλάςτθςθσ, ρίψθ απορριμμάτων, ελεφκερο camping, κλπ. Οι 

δραςτθριότθτεσ αυτζσ απειλοφν να αφανίςουν αυτόν τον τφπο οικοτόπου εφόςον 

καταλαμβάνει ιδθ μικρι ζκταςθ και θ εξάπλωςθ του είναι ιδθ περιοριςμζνθ. 

Τα μεςογειακά αλιπζδα με βοφρλα. Ρρόκειται για οικότοπο που χαρακτθρίηεται από τθν 

υψθλι παρουςία των Junkus sp.p. (Βοφρλα). Τα είδθ αυτά αποικίηουν εδάφθ μζτριασ 

μθχανικισ ςφςταςθσ, κατακλυηόμενα ι με ψθλι υπόγεια ςτάκμθ νεροφ. Τζτοιεσ εδαφικζσ 

ςυνκικεσ δθμιουργοφνται ςυνικωσ ςε χαμθλζσ εςωτερικζσ κζςεισ που επθρεάηονται ςε 

μζτριο βακμό από τθν υπόγεια καλάςςια ςτάκμθ. Κατά ςυνζπεια ςτισ ηϊνεσ αυτζσ οι 

φυτοκοινωνίεσ των βοφρλων ςυχνά ςυνοδεφονται από είδθ με ςθμαντικι διαβάκμιςθ ςτισ 

απαιτιςεισ τουσ ςε αλατότθτα και υγραςία εδάφουσ 

 

 

χιμα 8.7. Τοπία Λδιαίτερου Φυςικοφ Κάλλουσ (πθγι: Φιλότθσ) 

 

Το παραπάνω ςτοιχείο δρα κετικά για τθ λειτουργία τθσ μονάδασ, κακϊσ λόγω του 

ιδιαίτερου κάλλουσ τθσ περιοχζσ, παρουςιάηεται αυξθμζνθ τουριςτικι κίνθςθ. Για το λόγω 

αυτό οι διαχειριςτζσ τθσ μονάδασ προβαίνουν ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθν 

προφφλαξι και διατιρθςθ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ. 

 

Χλωρίδα 

Θ Κζρκυρα κα μποροφςε να κεωρθκεί ολόκλθρθ ςαν ζνα μεγάλο οικοςφςτθμα 
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αποτελοφμενο από το παραγωγικό δζντρο Olea europea (κερκυραϊκι λιανολιά). Τα 

ελαιόδεντρα και οι ελαιϊνεσ ςυμμετζχουν με ποικίλουσ τρόπουσ ςτθ διαμόρφωςθ του 

Κερκυραϊκοφ τοπίου (π.χ. αιςκθτικό, προςτατευτικό). Λδιαίτερα οι αιωνόβιοι ελαιϊνεσ 

δθμιουργοφν μία μοναδικι αίςκθςθ με τα ατελείωτα ανάγλυφα ςχιματα και παράξενα 

ςχζδια που κουβαλοφν ςτουσ κορμοφσ και ςτουσ κλϊνουσ τουσ.  

Μετά τθν ελιά, το κυπαρίςςι είναι το χαρακτθριςτικότερο δζντρο του κερκυραϊκοφ τοπίου 

και ςυχνά ςχθματίηει κυπαριςςϊνεσ. Θ ομορφιά τθσ κερκυραϊκισ φφςθσ οφείλει πάρα 

πολλά ςτθν από κοινοφ φπαρξθ κυπαριςςιοφ και ελιάσ. Διάςπαρτεσ μζςα ςτον κερκυραϊκό 

ελαιϊνα απαντιοφνται δαςικζσ εκτάςεισ που αποτελοφνται από πυκνζσ αείφυλλεσ 

φυτοκοινωνίεσ , κυρίωσ κάμνων, που χαρακτθρίηουν τα παράκτια μεςογειακά τοπία. Τα 

ςπουδαιότερα είδθ αυτϊν των φυτϊν είναι: Χαρουπιά, Αριάσ, Ρουρνάρι, Δρυσ θ 

φελλοφόροσ, Φιλίκι, Κουμαριά, Αγριο-κουμαριά, Μυρτιά, Σχοίνοσ, είκια, Αρκουδόβατοσ, 

οφβοσ, Αγιόκλθμα, Αγράμπελθ, Αγριελιά κ.α. 

Εκτόσ από τθ δενδρϊδθ και καμνϊδθ βλάςτθςθ, θ κερκυραϊκι φφςθ φιλοξενεί πλθκϊρα 

αγριολοφλουδων που ανκοφοροφν κατά τθν διάρκεια όλου του ζτουσ, προςκζτοντασ 

πολφχρωμεσ νότεσ ςτισ ατελείωτεσ πινελιζσ του πράςινου. Εξζχουςα κζςθ ςτον κατάλογο 

των κερκυραϊκϊν αγριολοφλουδων κατζχουν οι αυτοφυείσ ορχιδζεσ. Μζχρι ςιμερα ζχουν 

καταγραφεί περίπου 36 διαφορετικά είδθ και υποείδθ.  

 

Πανίδα 

Ο Νομόσ Κζρκυρασ βρζχεται από το Λόνιο Ρζλαγοσ που κεωρείται μια από τισ βακφτερεσ και 

κακαρότερεσ καλάςςιεσ περιοχζσ τθσ Μεςογείου. Αρκετοί καλάςςιοι οργανιςμοί 

απαντϊνται ςτα κερκυραϊκά νερά, με κυριότερουσ τα αςπόνδυλα, τουσ ιχκείσ και τα 

καλάςςια κθλαςτικά. Ταξιδεφοντασ με κάποιο πλωτό μζςο ςτισ κερκυραϊκζσ κάλαςςεσ 

πολφ εφκολα ςυναντάσ ομάδεσ δελφινιϊν να παίηουν ςτθν επιφάνεια του νεροφ. 

Χαρακτθριςτικι είναι θ παρουςία τθσ καλάςςιασ χελϊνασ (Caretta caretta ) και τθσ φϊκιασ 

(Monachus monachus) που ηει ςτισ απομονωμζνεσ παράκτιεσ ςπθλιζσ των μικρότερων 

κερκυραϊκϊν νθςιϊν. Στα χερςαία οικοςυςτιματα του νομοφ φιλοξενοφνται πλικοσ ηωικϊν 

οργανιςμϊν. Τα αςπόνδυλα είδθ οφείλουν τθν πολυπλθκι παρουςία τουσ ςτθν 

θλιοφάνεια, τισ ιπιεσ κερμοκραςίεσ και τθ μεγάλθ υγραςία που επικρατεί ςτο νομό το 

μεγαλφτερο διάςτθμα του ζτουσ. Το ηεςτό υγρό κλίμα τθσ Κζρκυρασ, μαηί με τισ πολλζσ 

βροχοπτϊςεισ, ςυντελεί ςτθν ανάπτυξθ των αμφίβιων ειδϊν. Από τα ερπετά ξεχωρίηουν οι 

χελϊνεσ του γλυκοφ νεροφ (Emmuw orbicolaris, Mauremuw caspica) πou βρίςκονται ςε 

όλουσ ςχεδόν τουσ υγρότοπουσ, θ χερςαία χελϊνα (Testudo hermani), διάφορα είδθ 

ςαυρϊν και πολλά είδθ φιδιϊν. Θ ιδιαίτερθ γεωγραφικι κζςθ του Νομοφ Κζρκυρασ ςε 

ςυνδυαςμό με τθν πυκνι βλάςτθςθ και τθν ποικιλία των οικοςυςτθμάτων ςυντελεί ςτθν 

παρουςία πλοφςιασ ορνικοπανίδασ. Λδιαίτερα κατά τθν μεταναςτευτικι περίοδο θ 

παρουςία των πτθνϊν είναι πολυπλθκισ (Κζρκυρα, Ραξοί).  

Χωρίσ να ζχει καταγραφεί το ςφνολο τθσ ορνικοπανίδασ, μζχρι ςιμερα ζχουν αναφερκεί 

περιςςότερα από 170 διαφορετικά είδθ πτθνϊν, μερικά από τα οποία ανικουν ςε ςπάνια 
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είδθ και προςτατεφονται από διεκνείσ ςυμβάςεισ. Λδιαίτερα ςτουσ κερκυραϊκοφσ 

υγρότοπουσ, κατά τθν μεταναςτευτικι περίοδο, ο αρικμόσ των πτθνϊν αυξάνεται 

εντυπωςιακά. Οριςμζνα είδθ όπωσ Σφυριχτάρι, Νανοςκαλίδρα, Δρεπανοςκαλίδρα κ.α. 

αρικμοφν γφρω ςτα χίλια άτομα ςε μία μόνο θμζρα, ςε μία κζςθ παρατιρθςθσ. Κα πρζπει 

να τονιςτεί, ότι ο αρικμόσ του απειλουμζνου με εξαφάνιςθ πανευρωπαϊκά Αγριοτςικνιά 

είναι ιδιαίτερα μεγάλοσ ςτθ λιμνοκάλαςςα Χαλικιοποφλου (πάνω από 90 άτομα ςε μία 

μζρα). Στισ ορεινζσ περιοχζσ (περιοχι Ραντοκράτορα) εμφανίηονται ςυχνά διαφορά 

αρπακτικά πτθνά (γερακόμορφα) τα οποία μετακινοφνται από τισ απζναντι αλβανικζσ ακτζσ 

ακολουκϊντασ τα μεταναςτευτικά πτθνά. Οριςμζνεσ από τισ βραχονθςίδεσ που 

περιβάλλουν τθν Κζρκυρα είναι τόποσ φωλιάςματοσ πτθνϊν (π.χ. θ Ρεριςτζρα και το 

Καπαρζλι είναι τόποσ φωλιάςματοσ Αγριοπερίςτερων και Γλάρων).  

Τα κυριότερα κθλαςτικά τθσ Κερκυραϊκισ υπαίκρου είναι θ Αλεποφ, ο Λαγόσ, το Κουνάβι, ο 

Σκαντηόχοιροσ, ο Μαφροσ Ροντικόσ, ο Σπιτοπόντικοσ, θ Νυχτερίδα, θ Βίδρα κ.α. Θ Βίδρα 

(Lutra lutra) είναι ζνα κθλαςτικό που ζχει προςαρμοςτεί ςτθν υδρόβια ηωι και απαντάται 

ςε όλουσ ςχεδόν τουσ χερςαίουσ και παράκτιουσ υγρότοπουσ. 

Σε αυτό το ςθμείο κα πρζπει να τονιςτεί ότι τα Διαπόντια νθςιά βορειοδυτικά τθσ νιςου 

Κζρκυρασ, βρίςκονται ςτο μεταναςτευτικό μονοπάτι τθσ τρυγόνασ θ οποία επιςκζπτεται και 

διαμζνει ςτα νθςιά για δεκαπζντε περίπου μζρεσ κατά τουσ μινεσ Απρίλιο και Μάιο. 

 

8.6. Ανκρωπογενζσ περιβάλλον 

 

Ο πλθκυςμόσ του Διμου Κζρκυρασ ανζρχεται ςτουσ 102.071 μόνιμουσ κατοίκουσ 

(απογραφι 2011, ΕΣΥΕ), ο οποίοσ αποτελεί το 49,11% του πλθκυςμοφ τθσ Ρεριφζρειασ 

Λονίων Νιςων, το 6,96% τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ 

και Λονίου και το 0,94% του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ τθσ χϊρασ. Ο νομόσ Κερκφρασ είναι ο 

τρίτοσ πιο πυκνοκατοικθμζνοσ νομόσ τθσ χϊρασ (174,7 κάτ/Km2) μετά τουσ νομοφσ Αττικισ 

και Κεςςαλονίκθσ (2001, ΕΣΥΕ). 

Θ Δθμοτικι Ενότθτα Μελιτείων, ςτθ διοικθτικι περιφζρεια του οποίου ανικει θ κζςθ του 

ζργου είχε 5106 κατοίκουσ το 2011 (πθγι: απογραφι ΕΣΥΕ). Θ Δθμοτικι Ενότθτα Μελιτείων 

αποτελείται από τισ Δθμοτικζσ Κοινότθτεσ Αγίου Ματκαίου και Χλομοφ και τισ Τοπικζσ 

Κοινότθτεσ, Άνω Ραυλιάνασ, Βουνιατάδων, Κάτω Ραυλιάνασ, Μοραΐτικων, Ρεντατίου, 

Στρογγυλισ, Χλοματιανϊν 

 

8.7. Κοινωνικό - οικονομικό περιβάλλον 

 

Οι οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ των κατοίκων του Ν. Κζρκυρασ παρουςιάηονται αναλυτικά 

ςτον ακόλουκο Ρίνακα 8.1. 

Θ οικονομία τθσ περιοχισ βαςίηεται κφρια ςτισ βιοτεχνίεσ και υπθρεςίεσ που εξαρτϊνται 

από τον τουριςμό. Θ τουριςτικι ανάπτυξθ ςυνζπεςε με το ςταδιακό κλείςιμο των 

παραδοςιακϊν βιομθχανιϊν του νομοφ και τθ μείωςθ του αρικμοφ των βιοτεχνιϊν 
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παραγωγισ παραδοςιακϊν προϊόντων (τυροκομία – αλλαντοποιία – αργυροχρυςοχοΐα 

κ.α.). Συγχρόνωσ όμωσ δθμιουργικθκαν οι προχποκζςεισ ανάπτυξθσ οικογενειακισ κυρίωσ 

μορφισ βιοτεχνιϊν, με κατεφκυνςθ τθν τουριςτικι αγορά και κατανάλωςθ. Σιμερα ςτο 

νομό λειτουργοφν περί τισ 2.000 μονάδεσ του δευτερογενι τομζα οι οποίεσ απαςχολοφν 

πάνω από 3.000 εργαηομζνουσ (τομείσ διατροφισ, ζνδυςθσ, υλικϊν οικοδομϊν, 

μεταποίθςθσ αγροτικϊν προϊόντων, κεραμικϊν, ψευτοκοςμιματοσ, αργυροχρυςοχοΐασ 

κ.α.). Το εμπόριο αποτελεί μια αξιόλογθ παραδοςιακι εναςχόλθςθ των Κερκυραίων. 

Αρικμεί ςιμερα περί τισ 3.000 επιχειριςεισ ςτισ οποίεσ απαςχολοφνται περίπου 6.000 

εργαηόμενοι. 

 

Πίνακασ 8.1 Οικονομικι Δραςτθριότθτα (ΕΣΥΕ, 2001) 

Ομάδερ κλάδων οικονομικήρ δπαζηηπιόηηηαρ 
Καηηγορία 

(ΣΑΚΟΓ - 91) 
Νομός Κέρκσρας 

Γεωργία, κηηνοηροθία, θήρα, δαζοκομία  Α 6.218 

Αλιεία Β 235 

Ορστεία, λαηομεία Γ 54 

Μεηαποιηηικές βιομητανίες Γ 2.205 

Παροτή ηλεκηρικού ρεύμαηος, θσζικού αερίοσ, νερού Δ 193 

Καηαζκεσές Σ 4.039 

Δμπόριο, επιζκεσές  Ε 5.911 

Ξενοδοτεία, εζηιαηόρια Ζ 8.370 

Μεηαθορές, αποθήκεσζη, επικοινωνίες Θ 3.205 

Δνδιάμεζοι τρημαηοπιζηωηικοί οργανιζμοί Η 631 

Γιατείριζη ακίνηηης περιοσζίας εκμιζθώζεις, επ/κές δραζηηριόηηηες Κ 2.037 

Γημόζια διοίκηζη, άμσνα, σποτρεωηική κοινωνική αζθάλιζη Λ 2.518 

Δκπαίδεσζη Μ 2.238 

Τγεία, κοινωνική μέριμνα  Ν 1.354 

Άλλες επιτ/κές δραζηηριόηηηες Ξ 1.392 

Ηδωηικά νοικοκσριά ποσ απαζτολούν προζωπικό Ο 475 

Δηαιρόδικοι οργανιζμοί και όργανα Π 3 

"Νέοι"   2.162 

Γήλωζαν αζαθώς ή δε δήλωζαν κλάδο οικονομικής δραζηηριόηηηας 998-999 3.013 

ύνολο 46.253 

 

Θ γεωγραφικι κζςθ τθσ υπό μελζτθσ περιοχισ, οι φυςικοί τθσ πόροι, το φυςικό περιβάλλον 

με τουσ τουριςτικοφσ πόρουσ, ο ςυνδυαςμόσ του ςθμερινοφ ανκρωπογενοφσ 

περιβάλλοντοσ με τα μνθμεία πολιτιςμοφ, προςδιορίηουν δυο κατευκφνςεισ ανάπτυξθσ: 

 Ρρωτογενισ τομζασ, με προοπτικζσ ποςοτικισ και ποιοτικισ βελτίωςθσ των 

παραδοςιακϊν καλλιεργειϊν ελιάσ και αμπζλου και ςυμπλιρωςθ του πρωτογενι 

τομζα με ςφγχρονεσ αποδοτικζσ δραςτθριότθτεσ. 

 Τουριςτικι ανάπτυξθ, όπου προβλζπεται ποςοτικι και ποιοτικι ανάπτυξθ των 

υπθρεςιϊν τουριςμοφ με χωροκζτθςθ και ζργα υποςτιριξθσ νζων τουριςτικϊν 

ηωνϊν και ποιοτικι αναβάκμιςθ των τουριςτικϊν περιοχϊν που υπάρχουν ςιμερα. 
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Θ τουριςτικι κίνθςθ ςτο νθςί τθσ Κζρκυρασ παρουςιάηει μια ςυνεχι μείωςθ τθν τελευταία 

τριετία, όπωσ φαίνεται από τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ΕΣΥΕ - ΕΟΤ. Το 2004 θ κίνθςθ ιταν 

αιςκθτά μειωμζνθ λόγω τον ολυμπιακϊν αγϊνων που διοργανϊκθκαν ςτθν Ακινα και 

απορρόφθςαν τουρίςτεσ από όλθ τθν Ελλάδα. Το 2005 υπιρξε αφξθςθ ςε ςχζςθ με το 2003 

αλλά από τότε θ κίνθςθ ςυνεχϊσ μειϊνεται. 

Θ Κερκυραϊκι βιομθχανία ςιμερα αρικμεί λίγεσ μόνο μονάδεσ, και αυτζσ μθ βιϊςιμεσ. 

Αντίκετα θ βιοτεχνία βρίςκεται ςε ικανοποιθτικό βακμό εξζλιξθσ και ςε αυτόν τον τομζα 

είναι εμφανισ θ επιρροι του τουριςμοφ. Βαςικό τμιμα τθσ βιοτεχνίασ αςχολείται με τα 

τουριςτικά είδθ. Οι δυνατότθτεσ μιασ αξιόλογθσ ανάπτυξθσ τθσ μεταποιθτικισ 

δραςτθριότθτασ είναι περιοριςμζνεσ. Ράντωσ εξαιρετικζσ διαφαίνονται οι προοπτικζσ ςτθν 

επεξεργαςία και παραγωγι προϊόντων του πρωτογενι τομζα (γαλακτοκομικά προϊόντα, 

ελαιουργικά προϊόντα). 

Στθν Κζρκυρα, λόγω κζςθσ κοντά ςτθ Ε.Ε., κα μποροφςαν να δθμιουργθκοφν ελαφρζσ 

εξαγωγικζσ βιομθχανικζσ μονάδεσ για τθν παραγωγι προϊόντων υψθλισ τεχνολογίασ και 

μεγάλθσ αξίασ ςε ςχζςθ με το κόςτοσ των πρϊτων υλϊν τουσ ι τον όγκο τουσ π.χ. 

θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ, όργανα ακριβείασ κλπ. Ο τουριςμόσ αναπτφχκθκε ςτθν Κζρκυρα 

με πολφ γριγορο ρυκμό, αλλά απρογραμμάτιςτα και ευκαιριακά. Οι περιςςότερεσ 

επενδφςεισ είχαν κακαρά κερδοςκοπικό χαρακτιρα και ζγιναν με παραγνϊριςθ των 

περιβαλλοντικϊν, οικονομικϊν και λοιπϊν ςυνεπειϊν ςε βραχυπρόκεςμθ και ακόμα 

περιςςότερο ςε μακροπρόκεςμθ βάςθ. 

Πλα αυτά είχαν ςαν αποτζλεςμα τθν υποβάκμιςθ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ, τθν 

ρφπανςθ των ακτϊν ςε πολλζσ περιοχζσ και τθν διαμόρφωςθ μιασ πρακτικισ που επιηθτεί 

τθ μεγιςτοποίθςθ του άμεςου κζρδουσ. Σε ςχζςθ βζβαια με τθν αλλοίωςθ του 

περιβάλλοντοσ άλλων περιοχϊν «νεοπλουτιςμοφ» τουριςτικοφ, θ Κζρκυρα άντεξε 

περιςςότερο διότι είχε μία παλαιά παράδοςθ ξενίασ, παράδοςθ υποδοχισ περιθγθτϊν 

υψθλοφ επιπζδου πλζον του αιϊνοσ, ιταν το νθςί που κεωροφςαν απαραίτθτθ τθν 

επίςκεψι του και τον παρακεριςμό υψθλοί τιτλοφχοι τθσ Ευρϊπθσ, ιταν το κζρετρο 

αυτοκρατόρων όταν θ θπειρωτικι Ελλάδα ςτζναηε κάτω από τθ δυνάςτευςθ 

οπιςκοδρομικϊν αντιλιψεων. Ράντωσ θ μαηικι ειςροι ξζνων προσ τθν Κζρκυρα με ζλλειψθ 

πάςθσ ευαιςκθςίασ και ενδιαφζροντοσ για τθν μακροπρόκεςμθ ςυντιρθςθ του 

περιβάλλοντοσ που δθμιουργεί τον τουριςτικό πλοφτο, άρχιςε από το 1969-70 με τθν 

απεριόριςτθ και ανεξζλεγκτθ χοριγθςθ τεραςτίων ποςϊν ωσ δανείων για τθν καταςκευι 

ξενοδοχείων. 

Φυςικά υπιρξε ειςροι τουριςτικοφ ςυναλλάγματοσ που είχε ςαν αποτζλεςμα τθν αφξθςθ 

του τοπικοφ ειςοδιματοσ και τθν άνοδο του Κερκυραϊκοφ βιοτικοφ επιπζδου. Και το 

εμπόριο εξαιτίασ του τουριςμοφ βρίςκεται ςε ανοδικι πορεία. Ο τομζασ του τουριςμοφ 

αποτελεί ζναν πολφ δυναμικό παράγοντα που με τθν ςωςτι ανάπτυξθ του και ςε 

ςυνδυαςμό με τουσ άλλουσ τομείσ παραγωγισ μπορεί να ςυμβάλλει ςτθν περαιτζρω 

ανάπτυξθ του νομοφ. Στον τριτογενι τομζα υπάρχει μια ςτακερι ανάπτυξθ. Εκτόσ από τουσ 

απαςχολοφμενουσ ςτισ τουριςτικζσ εκμεταλλεφςεισ, το φαινόμενο τθσ δθμιουργίασ 
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γραφείων και επιχειριςεων παροχισ υπθρεςιϊν με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ του μόνιμου 

πλθκυςμοφ είναι πλζον ςυνθκιςμζνο. 

 

8.8. Σεχνικζσ υποδομζσ 

 

Θ περιοχι παρουςιάηει επαρκζσ οδικό δίκτυο, με τθν πρόςβαςθ ςτο υπό μελζτθ ρζμα να 

πραγματοποιείται από δθμοτικι αςφαλτοςτρωμζνθ οδό. Το οδικό δίκτυο κρίνεται επαρκζσ. 

Το αεροδρόμιο τθσ Κζρκυρασ εξυπθρετεί τθν Ρεριφερειακι Ενότθτα με πτιςεισ από και 

προσ τθν Ακινα και τθ Κεςςαλονίκθ, αλλά και πτιςεισ Charters από πόλεισ του εξωτερικοφ. 

Ακτοπλοϊκά το νθςί ςυνδζεται με τα λιμάνια τθσ Θγουμενίτςασ και τθσ Ράτρασ και με 

λιμάνια τθσ Λταλίασ (Μπρίντιηι, Μπάρι, Ανκόνα και Βενετία). Ρυκνό οδικό δίκτυο εξυπθρετεί 

όλουσ τουσ οικιςμοφσ ενϊ διαςχίηεται από τισ εκνικζσ οδοφσ Κζρκυρα - Ραλαιοκαςτρίτςα 

και Κζρκυρα - Γφρου Αχιλλείου. 

Υπάρχει ενιαίο κεντρικό δίκτυο ςυλλογισ, μεταφοράσ και παροχζτευςθσ των υγρϊν 

οικιακϊν αποβλιτων ςτισ εγκαταςτάςεισ του δικτφου αποχζτευςθσ του Διμου. Ο Διμοσ 

διακζτει κεντρικό ςφςτθμα φδρευςθσ που καλφπτει τουσ οικιςμοφσ που ανικουν ς' αυτόν. 

Επιπρόςκετα όλοι οι οικιςμοί διακζτουν τοπικά υδραγωγεία, υδατοδεξαμενζσ και δίκτυα 

διανομισ, που τροφοδοτοφνται κυρίωσ από γεωτριςεισ. Τα δίκτυα διανομισ καλφπτουν τθν 

περιοχι και βρίςκονται ςε καλι κατάςταςθ ςυντθριςεωσ και λειτουργίασ.  

Θ περιοχι θλεκτροδοτείται από το δίκτυο υψθλισ τάςθσ τθσ ΔΕΘ. Στα διοικθτικά όρια του 

Διμου υπάρχει μεγάλοσ αρικμόσ υποςτακμϊν Υ/Τ που ςυνδζονται με τα τοπικά δίκτυα Χ/Τ. 

Πλοι οι οικιςμοί ςυνδζονται με το δίκτυο διανομισ τθσ περιοχισ.  

 

8.9. Ανκρωπογενείσ πιζςεισ ςτο περιβάλλον 

 

Αναφορικά με τισ ανκρωπογενείσ πιζςεισ ςτο περιβάλλον, αυτζσ είναι ζντονεσ και 

οφείλονται ςτθν ζντονθ τουριςτικι ανάπτυξθ τθσ περιοχισ. Ωςτόςο οι κάτοικοι και οι 

επαγγελματίεσ τθσ περιοχισ, με τθν πάροδο των ετϊν, προςπακοφν και 

ευαιςκθτοποιοφνται ςε ςχζςθ με τισ περιβαλλοντικζσ πιζςεισ που προκαλοφνται από τισ 

ανκρωπογενείσ δραςτθριότθτεσ. 

Θ ταξινόμθςθ τθσ οικολογικισ κατάςταςθσ για τα μεταβατικά και παράκτια υδάτινα 

ςϊματα με βάςθ τα Βιολογικά Ροιοτικά Στοιχεία ζγινε για τθν Ελλάδα ςτο πλαίςιο του 

ζργου «Ανάπτυξθ δικτφου και παρακολοφκθςθ των εςωτερικϊν, μεταβατικϊν και 

παράκτιων υδάτων τθσ χϊρασ – αξιολόγθςθ / ταξινόμθςθ τθσ οικολογικισ τουσ κατάςταςθσ: 

Εκτίμθςθ τθσ Οικολογικισ Ροιότθτασ των υδατικϊν ςωμάτων, που κακορίςτθκαν από τθν 

ΚΥΥ ςτα 14 υδατικά διαμερίςματα τθσ χϊρασ, για τουσ τφπουσ υδατικϊν ςυςτθμάτων που 

ορίηει θ Οδθγία 2000/60/ΕΕ» (ΕΛΚΕΚΕ, 2008). Τα αποτελζςματα ταξινόμθςθσ τθσ 

οικολογικισ κατάςταςθσ με βάςθ τουσ βιοτικοφσ δείκτεσ των παράκτιων και μεταβατικϊν 

υδάτινων ςωμάτων που αναφζρονται ςτο εγκεκριμζνο ςχζδιο διαχείριςθσ υδάτινων πόρων 

βαςίηονται ςτο ςφνολο των διακζςιμων πλθροφοριϊν για τα υδάτινα ςϊματα.  
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Αναλυτικά οι τιμζσ όλων των παραμζτρων παρουςιάηονται ςτο ςχετικό ζργο του ΕΛΚΕΚΕ. 

Στθν παροφςα μελζτθ λαμβάνονται ωσ δεδομζνο τα αποτελζςματα που προζκυψαν και 

ςυνδυάηονται περαιτζρω με τισ μετριςεισ φυςικοχθμικϊν παραμζτρων και ειδικϊν ρφπων 

προκειμζνου να προκφψει θ τελικι ταξινόμθςθ τθσ οικολογικισ κατάςταςθσ για κάκε 

υδάτινο ςϊμα. 

 

 

χιμα 8.8. Χάρτθσ ταξινόμθςθσ τθσ χθμικισ κατάςταςθσ των υδάτινων ςωμάτων του Υδατικοφ 

Διαμερίςματοσ Θπείρου (GR05) 

 

Πίνακασ 8.2. Οικολογικι κατάςταςθ ςτθν περιοχι μελζτθσ 

ΚΩΔΙΚΟ Τ.. ΟΝΟΜΑ Τ.. ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
(1)

 Τ.Δ. Λ.Α.Π. 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 

ΚΑΣΑΣΑΗ 

GR0512C0A01N 

Βόρειο Τμιμα Ανατολικϊν 

Ακτϊν τθσ Κερκυραϊκισ 

Κάλαςςασ 

C GR05 GR12 ΥΨΘΛΘ 

 

 Από τα παραπάνω διαπιςτϊνεται πωσ θ περιοχι του ζργου χαρακτθρίηεται ωσ 

υψθλισ οικολογικισ κατάςταςθσ. 

 

8.10. Υδατα 

 

Εδϊ εξετάηονται οι υδρολογικζσ ςυνκικεσ και υδρογεωλογικζσ ςυνκικεσ τθσ ευρφτερθσ και 

εγγφτερθσ περιοχισ μελζτθσ. Το κλίμα τθσ νιςου Κζρκυρασ, ενταςςόμενο ςτα πλαίςια των 

κλιματολογικϊν ςυνκθκϊν τθσ περιοχισ του Λονίου χαρακτθρίηεται από τθν εναλλαγι μιασ 
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“ψυχρισ” υγρισ περιόδου και μιασ κερμισ ξθρισ, με άφκονεσ βροχοπτϊςεισ, ιπιουσ 

χειμϊνεσ και μεγάλθ περίοδο θλιοφάνειασ. Θ κατανομι των βροχοπτϊςεων ςτο νθςί 

χαρακτθρίηεται από ςχετικι ομοιομορφία, ενϊ γενικά παρατθρείται μια μείωςθ αυτϊν από 

∆υτικά προσ Ανατολικά. Οι μζςεσ τιμζσ του ετιςιου φψουσ ατμοςφαιρικισ κατακριμνιςθσ 

είναι τθσ τάξθσ των 800-1200 χλςτ. Οι κερινζσ βροχοπτϊςεισ δεν είναι ςπάνιεσ και 

ςυμβαίνουν κφρια τον Αφγουςτο, ενϊ οι μεγαλφτερθσ ζνταςθσ βροχοπτϊςεισ τθσ υγρισ 

περιόδου, παρατθροφνται το μινα ∆εκζμβριο. Σε ότι αφορά τθν κατανομι τθσ 

κερμοκραςίασ, θ μζγιςτθ μζςθ μθνιαία παρατθρείται κατά τον μινα Αφγουςτο, ενϊ θ 

ελάχιςτθ τον Λανουάριο. Αντίςτροφθ είναι θ κατανομι τθσ ςχετικισ υγραςίασ με μζγιςτο 

ποςοςτό τουσ μινεσ Νοζμβριο και ∆εκζμβριο και ελάχιςτο κατά τουσ μινεσ Λοφλιο και 

Αφγουςτο. Ραρακάτω παρουςιάηονται οι υδρογεωλογικζσ ςυνκικεσ τθσ νιςου Κζρκυρασ, 

όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτα ςχζδια διαχείριςθσ των υδάτινων πόρων. Για τθν Κζρκυρα 

ζχουν προςδιοριςτεί τρία κφρια υδροφόρα ςυςτιματα, το καρςτικό ςφςτθμα 

αςβεςτολίκων GR0500010, το ςφςτθμα τριαδικϊν λατυποπαγϊν GR0500020 και ςτο 

ςφςτθμα των κοκκωδϊν ςχθματιςμϊν GR0500030.  

 

8.10.1. φςτθμα αςβεςτόλικων Ν.Κερκυρασ GR0500010 

 

Το καρςτικό υπόγειο υδατικό ςφςτθμα GR0500010 αναπτφςςεται ςε ανκρακικοφσ 

ςχθματιςμοφσ τθσ Κζρκυρασ τθσ Λονίου ηϊνθσ και εκφορτίηεται κυρίωσ μζςω των 

υποκαλαςςίων πθγϊν τθσ Ραλαιοκαςτρίτςασ, Γαρδικίου, Χρυςίδασ, Τηάβρου και προσ τα 

ανατολικά μζςω των πθγϊν του Φψου. Οι ανκρακικοί ςχθματιςμοί προσ Βορρά 

εκφορτίηονται μζςω τθσ πθγισ Μελιςοφδι. 

Στα όρια του υπόγειου υδατικοφ ςυςτιματοσ GR0500010 ζχουν πραγματοποιθκεί 

ςποραδικζσ χθμικζσ αναλφςεισ από το ΛΓΜΕ τθν περίοδο 2004‐2008 ςε 50 ςθμεία και από 

χθμικζσ αναλφςεισ από τισ Δθμοτικζσ Επιχειριςεισ Φδρευςθσ Αποχζτευςθσ (ΔΕΥΑ) 

Ν.Κζρκυρασ τθν περίοδο 1996‐2008 ςε 10 ςθμεία. Τα ςθμεία παρακολοφκθςθσ τθσ 

ποιοτικισ κατάςταςθσ παρουςιάηονται ςτον παρακάτω υδρολικολογικό χάρτθ. Οι πρϊτεσ 

γνωςτζσ δειγματολθψίεσ φδατοσ είναι για το ζτοσ 2004. Οι τιμζσ των εξεταηόμενων 

παραμζτρων διατθροφνται ςε χαμθλά επίπεδα. Στο ςφςτθμα δεν μποροφν να κακαριςκοφν 

ςυνκικεσ αναφοράσ. 

Για το υπόγειο υδατικό ςφςτθμα GR0500010 δεν ζχει διαγνωςκεί τάςθ ρφπανςθσ από 

ανκρωπογενείσ παράγοντεσ που να τεκμθριϊνεται από τισ πρόςφατεσ χθμικζσ αναλφςεισ 

των γεωτριςεων και πθγϊν. Σθμειϊνονται κάποιεσ ςθμειακζσ ι διάχυτεσ εςτίεσ ρφπανςθσ 

πζραν των τοπικϊν μικρισ ζκταςθσ αγροτικϊν δραςτθριοτιτων. Από τθν άλλθ, δφο είναι οι 

άμεςεσ απειλζσ τθσ ποιότθτάσ τουσ λόγω φυςικι ρφπανςισ τουσ τθσ καλάςςιασ διείςδυςθσ 

και τθσ υφαλμφρινςθσ των υδάτων και των υψθλϊν τιμϊν κειικϊν ιόντων λόγω των 

τριαδικϊν γφψων. 

Αρκετζσ από τισ μζςεσ τιμζσ ςυγκεντρϊςεων που παρατθροφνται υπερβαίνουν γενικά το 

75% των ανϊτερων αποδεκτϊν τιμϊν που ζχουν προςδιοριςκεί. Ραρουςιάηονται υψθλζσ 
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τιμζσ τθσ αγωγιμότθτασ που φτάνουν τα 8000 μS/cm, των χλωριόντων που φτάνουν τα 2640 

mg/l και των κειικϊν που φτάνουν τα 1465 mg/l. Ραρατθροφνται επομζνωσ αυξθμζνεσ 

τιμζσ φυςικοφ υποβάκρου. Θ αυξθμζνθ παρουςία χλωριόντων που ςυναντάται ςυνδζεται 

και με τθν εκμετάλλευςθ του υδροφορζα αλλά οφείλεται και ςε φυςικά αίτια.  

 

 

χιμα 8.9. Χάρτεσ απεικόνιςθσ ςθμείων παρακολοφκθςθσ χθμικισ κατάςταςθσ υπόγειου υδατικοφ 

ςυςτιματοσ GWB0500010. 

 

Ρρόκειται επομζνωσ, περί αυξθμζνων τιμϊν φυςικοφ υποβάκρου. Ρροσ τα δυτικά όμωσ θ 

παχιά ςειρά των Μειοκαινικϊν μαργϊν δθμιουργεί ζνα φυςικό φραγμό ςτθν ροι του νεροφ 

και από τθν καλάςςια διείςδυςθ. Θ νζα ανϊτερθ αποδεκτι τιμι για το τμιμα του ΥΥΣ για 

τα χλωριόντα μπορεί να δοκεί ςτα 1000mg/l λαμβάνοντασ υπόψθ τθ μζςθ τιμι των 

ακραίων υψθλότερων τιμϊν. Θ αυξθμζνθ παρουςία κειικϊν ςυνδζεται με τθν αυξθμζνθ 

τιμι φυςικοφ υποβάκρου που απαντάται ςτο κεντρικό τμιμα του ΥΥΣ. 

Θ νζα ανϊτερθ αποδεκτι τιμι για το ΝΑ τμιμα του ΥΥΣ για τα κειικά μπορεί να δοκεί ςτα 
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640mg/l λαμβάνοντασ υπόψθ τθ μζςθ τιμι των ακραίων υψθλότερων τιμϊν. Στθν περιοχι 

των γεωτριςεων SK3 και ΚΓ71 παρατθρείται αυξθμζνθ ςυγκζντρωςθ ΝΟ3 που οφείλεται ςε 

ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ. Το γεγονόσ όμωσ ότι ακόμα και ςε κοντινά ςθμεία 

δειγματολθψίασ δεν ςυναντϊνται αντίςτοιχεσ υψθλζσ τιμζσ (ΚΦ53 και ΚΓ72 αντίςτοιχα) μασ 

οδθγεί ςτο ςυμπζραςμα τθσ τοπικισ μόνο ρφπανςθσ ςτο ςθμείο αυτό του ΥΥΣ. 

Τμιμα του υδατικοφ ςϊματοσ αποτελεί καλλιεργιςιμθ γθ, ενϊ το υπόλοιπο είναι δαςικι 

ζκταςθ διάςπαρτθ από οικιςμοφσ. Δεν ζχουν επιςθμανκεί ιδιαίτερα προβλιματα διάχυτων 

ι ςθμειακϊν πθγϊν ςτθν επιφάνεια του υδατικοφ ςϊματοσ. Το υδατικό ςϊμα 

χρθςιμοποιείται για άντλθςθ φδατοσ για ανκρϊπινθ κατανάλωςθ και εντάςςεται ςτο 

μθτρϊο προςτατευόμενων περιοχϊν. Στο υπόγειο υδατικό ςφςτθμα GR0500010 δεν 

υπάρχουν διακζςιμεσ μετριςεισ ιχνοςτοιχείων των υδροςθμείων. Οπότε δεν ζχουν 

καταγραφεί υπερβάςεισ των ορίων ποςιμότθτασ. 

Στο υπόγειο υδατικό ςφςτθμα GR0500010 ζχει διαγνωςκεί μόνο ςθμειακι ρφπανςθ. Θ 

απουςία ςθμαντικϊν ςθμειακϊν εςτιϊν ρφπανςθσ, θ περιοριςμζνθ ζκταςθ των αγροτικϊν 

δραςτθριοτιτων, το ζντονο ανάγλυφο είναι οι κφριοι παράγοντεσ που ςυμβάλουν ςτθν 

καλι κατάςταςθ των υπόγειων υδάτων του ςυςτιματοσ. Οι αυξθμζνεσ τιμζσ χλωριόντων, 

αγωγιμότθτασ και κειικϊν ςυνδζονται, τισ περιςςότερεσ των περιπτϊςεων, με τιμζσ 

φυςικοφ υποβάκρου. Οι αντλιςεισ επιβαρφνουν περαιτζρω τισ ςυγκεντρϊςεισ χλωριόντων 

Το υπόγειο υδατικό ςφςτθμα GR0500010 ζχει καλι ποιοτικι ‐ χθμικι κατάςταςθ. Κάποιεσ 

αυξθμζνεσ τιμζσ που παρατθροφνται είναι τοπικισ ςθμαςίασ και άλλεσ ςχετίηονται με 

αυξθμζνεσ τιμζσ φυςικοφ υποβάκρου. Οι τελευταίεσ αφοροφν τθν υφαλμφρινςθ τθσ 

περιοχισ του καρςτικοφ ςυςτιματοσ Λακϊνων‐Κρινθσ και θ δεφτερθ τθν επαφι των 

αςβεςτολίκων με τουσ γφψουσ του Τριαδικοφ με τθν φυςικι επιβάρυνςθ του υδροφόρου 

ορίηοντα με κειικά ιόντα.  

 

8.10.2. φςτθμα τριαδικϊν λατυποπαγϊν Ν. Κζρκυρασ GR0500020 

 

Το υπόγειο υδατικό ςφςτθμα GR0500020 αναπτφςςεται ςτουσ τριαδικοφσ ςχθματιςμοφσ με 

γφψουσ τθσ Κζρκυρασ τθσ Λονίου ηϊνθσ. Στα όρια του υπόγειου υδατικοφ ςυςτιματοσ 

GR0500020 ζχουν πραγματοποιθκεί ςποραδικζσ χθμικζσ αναλφςεισ από το ΛΓΜΕ τθν 

περίοδο 2004‐2008 ςε 59 ςθμεία και από χθμικζσ αναλφςεισ από τισ Δθμοτικζσ Επιχειριςεισ 

Φδρευςθσ Αποχζτευςθσ (ΔΕΥΑ) Ν.Κζρκυρασ τθν περίοδο 2005 ςε 2 ςθμεία. Τα ςθμεία 

παρακολοφκθςθσ τθσ ποιοτικισ κατάςταςθσ παρουςιάηονται ςτον παρακάτω 

υδρολικολογικό χάρτθ. Οι πρϊτεσ γνωςτζσ δειγματολθψίεσ φδατοσ είναι για το ζτοσ 2004. 

Οι τιμζσ των εξεταηόμενων παραμζτρων διατθροφνται ςε χαμθλά επίπεδα. Για το υδατικό 

ςφςτθμα δεν μποροφν να κακοριςκοφν ςυνκικεσ αναφοράσ. 

Για το υπόγειο υδατικό ςφςτθμα GR0500020 δεν ζχει διαγνωςκεί τάςθ ρφπανςθσ από 

ανκρωπογενείσ παράγοντεσ που να τεκμθριϊνεται από τισ πρόςφατεσ χθμικζσ αναλφςεισ 

των γεωτριςεων και πθγϊν. Δεν ςθμειϊνονται ςθμαντικζσ ςθμειακζσ ι εκτεταμζνεσ 

διάχυτεσ εςτίεσ ρφπανςθσ πζραν των τοπικϊν μικρισ ζκταςθσ αγροτικϊν δραςτθριοτιτων 
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και τθσ ζντονθσ αςτικοποίθςθσ.  

 

 

 

χιμα 8.10. Χάρτεσ απεικόνιςθσ ςθμείων παρακολοφκθςθσ χθμικισ κατάςταςθσ υπόγειου υδατικοφ 

ςυςτιματοσ GWB0500020 
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Από τθν άλλθ, προκφπτουν αυξθμζνεσ τιμζσ φυςικοφ υποβάκου με τθν εκδιλωςθ υψθλϊν 

τιμϊν κειικϊν και τθσ αγωγιμότθτασ λόγω των τριαδικϊν γφψων. Υψθλζσ τιμζσ χλωριόντων 

λόγω υφαλμφρινςθσ και διείςδυςθσ τθσ κάλαςςασ ςτον υδροφόρο ορίηοντα απαντϊνται 

μόνο ςε κζςεισ ακριβϊσ δίπλα ςτθ κάλαςςα (ΚΡ29). 

Οι μζςεσ τιμζσ ςυγκεντρϊςεων που παρατθροφνται πζραν αυτϊν του φυςικοφ υποβάκρου 

δεν υπερβαίνουν το 75% των ανϊτερων αποδεκτϊν τιμϊν που ζχουν προςδιοριςκεί ςτθν 

πλειοψθφία των ςθμείων δειγματολθψίασ. Σε όλθ τθν περιοχι του ςϊματοσ 

παρατθροφνται αυξθμζνεσ τιμζσ ςε κειικά και αγωγιμότθτα λόγω παρουςίασ γφψου ςτα 

τριαδικά λατυποπαγι τθσ Λονίου ηϊνθσ. Θ αυξθμζνθ παρουςία κειικϊν και τθσ 

αγωγιμότθτασ ςυνδζεται με τθν αυξθμζνθ τιμι φυςικοφ υποβάκρου. Θ νζα ανϊτερθ 

αποδεκτι τιμι για τα κειικά μπορεί να δοκεί ςτα 770mg/l και τθσ αγωγιμότθτασ 

2350(μS/cm) λαμβάνοντασ υπόψθ τθ μζςθ τιμι των υφιςτάμενων δεδομζνων . 

Στισ υπόλοιπεσ τιμζσ μετριςεων των χθμικϊν αναλφςεων δεν παρατθροφνται υπερβάςεισ 

του επιτρεπτοφ ορίου ι του 75% του επιτρεπτοφ ορίου‐ανϊτερθσ αποδεκτισ τιμισ. 

Σθμειακά (γεωτριςεισ ΚΦ23 και ΚΦ69), παρατθρείται αυξθμζνθ ςυγκζντρωςθ ΝΟ3 και ΝΘ4 

(γεϊτρθςθ ΚΦ60) που οφείλεται ςε ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ. Το γεγονόσ όμωσ ότι 

ακόμα και ςε κοντινά ςθμεία δειγματολθψίασ δεν ςυναντϊνται αντίςτοιχεσ υψθλζσ τιμζσ 

μασ οδθγεί ςτο ςυμπζραςμα τθσ τοπικισ μόνο ρφπανςθσ ςτο ςθμείο αυτό του ΥΥΣ. Τμιμα 

του υδατικοφ ςϊματοσ αποτελεί καλλιεργιςιμθ γθ, ενϊ το υπόλοιπο είναι δαςικι ζκταςθ 

με ζντονθ αςτικοποίθςθ.  

Το υδατικό ςϊμα χρθςιμοποιείται για άντλθςθ φδατοσ για ανκρϊπινθ κατανάλωςθ. Στο 

υπόγειο υδατικό ςφςτθμα GR0500020 δεν υπάρχουν διακζςιμεσ μετριςεισ ιχνοςτοιχείων 

των υδροςθμείων. Οπότε δεν ζχουν καταγραφεί υπερβάςεισ των ορίων ποςιμότθτασ. 

Στο υπόγειο υδατικό ςφςτθμα GR0500020 ζχει διαγνωςκεί μόνο ςθμειακι ρφπανςθ. 

Ραρόλθ τθν εκτεταμζνθ οικιςτικι ανάπτυξθ, θ απουςία ςθμαντικϊν ςθμειακϊν εςτιϊν 

ρφπανςθσ και θ περιοριςμζνθ ζκταςθ των αγροτικϊν δραςτθριοτιτων, είναι οι κφριοι 

παράγοντεσ που ςυμβάλουν ςτθν καλι κατάςταςθ των υπόγειων υδάτων του ςυςτιματοσ. 

Οι αυξθμζνεσ τιμζσ χλωριόντων, αγωγιμότθτασ και κειικϊν ςυνδζονται με τιμζσ φυςικοφ 

υποβάκρου. Το υπόγειο υδατικό ςφςτθμα GR0500020 ζχει καλι ποιοτικι ‐ χθμικι 

κατάςταςθ. Κάποιεσ αυξθμζνεσ τιμζσ που παρατθροφνται είναι τοπικισ ςθμαςίασ και άλλεσ 

ςχετίηονται με υψθλζσ τιμζσ φυςικοφ υποβάκρου.  

 

8.10.3. φςτθμα κοκκωδϊν υδροφοριϊν Ν. Κζρκυρασ GR0500030 

 

Το κοκκϊδεσ υπόγειο υδατικό ςφςτθμα GR0500030 αναπτφςςεται ςτισ αλλουβιακζσ και 

νεογενείσ αποκζςεισ τθσ Κζρκυρασ. Στα όρια του υπόγειου υδατικοφ ςυςτιματοσ 

GR0500030 ζχουν πραγματοποιθκεί χθμικζσ αναλφςεισ από το ΛΓΜΕ τθν περίοδο 2004‐2008 

ςε 188 ςθμεία. Τα ςθμεία παρακολοφκθςθσ τθσ ποιοτικισ κατάςταςθσ παρουςιάηονται 

ςτον παρακάτω υδρολικολογικό χάρτθ. Οι πρϊτεσ γνωςτζσ δειγματολθψίεσ φδατοσ είναι 

για το ζτοσ 2000. Από τισ τιμζσ των εξεταηόμενων παραμζτρων προκφπτει. Στο υδατικό 
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ςφςτθμα δεν μποροφν να κακοριςτοφν ςυνκικεσ αναφοράσ.  

 

 

 

 

χιμα 8.11. Χάρτθσ απεικόνιςθσ ςθμείων παρακολοφκθςθσ ποιοτικισ κατάςταςθσ υπόγειου 

υδατικοφ ςυςτιματοσ GWB0500030 
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Για το υπόγειο υδατικό ςφςτθμα GR0500030 ζχουν διαγνωςκεί ςθμειακζσ τάςεισ ρφπανςθσ 

που τεκμθριϊνεται από τισ πρόςφατεσ χθμικζσ αναλφςεισ των γεωτριςεων και πθγϊν. 

Σθμειϊνονται κάποιεσ ςθμειακζσ ι διάχυτεσ εςτίεσ ρφπανςθσ και ςθμαντικισ ζκταςθσ 

αγροτικζσ δραςτθριότθτεσ. Οι μζςεσ τιμζσ ςυγκεντρϊςεων που παρατθροφνται 

υπερβαίνουν ςε κάποιεσ κζςεισ το 75% των ανϊτερων αποδεκτϊν τιμϊν που ζχουν 

προςδιοριςκεί.  

Ραρουςιάηονται υψθλζσ τιμζσ τθσ αγωγιμότθτασ που φτάνουν τα 2670 μS/cm, των 

χλωριόντων που φτάνουν τα 1900 mg/l και των κειικϊν που φτάνουν τα 1320 mg/l. Θ 

αυξθμζνθ παρουςία χλωριόντων και τθσ αγωγιμότθτασ που ςυναντάται ςτθν παράκτια 

ηϊνθ λόγω τθσ υφαλμφρινςθσ του υδροφορζα ςυνδζεται και με τθν εκμετάλλευςθ του. Θ 

αυξθμζνθ παρουςία κειικϊν ςυνδζεται με τθν αυξθμζνθ τιμι φυςικοφ υποβάκρου τόςο 

λόγω γειτνίαςθσ και υπόγειασ επικοινωνίασ με τισ εμφανίςεισ των τριαδικϊν λατυποπαγϊν 

που υπόκεινται των κοκκωδϊν αποκζςεων απαντάται ςτο κεντρικό τμιμα του ΥΥΣ όςο και 

με τθν παρουςία γυψϊν εντόσ των νεογενϊν αποκζςεων. 

Θ νζα ανϊτερθ αποδεκτι τιμι του ΥΥΣ για τα κειικά μπορεί να δοκεί ςτα 10000mg/l 

λαμβάνοντασ υπόψθ τθ μζςθ τιμι των ακραίων υψθλότερων τιμϊν. Σθμειακά, 

παρατθρείται αυξθμζνθ ςυγκζντρωςθ ΝΟ3 και ΝΘ4 που οφείλεται ςε ανκρϊπινεσ 

δραςτθριότθτεσ. Σθμαντικό τμιμα του υδατικοφ ςϊματοσ αποτελεί καλλιεργιςιμθ γθ. Το 

υδατικό ςϊμα δζχεται διάχυτεσ και ςθμειακζσ πιζςεισ, που περιλαμβάνουν εκτόσ από τισ 

αγροτικζσ καλλιζργειεσ, ελαιουργεία, κ.α. Το υδατικό ςϊμα χρθςιμοποιείται για άντλθςθ 

φδατοσ για ανκρϊπινθ κατανάλωςθ. Στο υπόγειο υδατικό ςφςτθμα GR0500030 δεν 

υπάρχουν διακζςιμεσ μετριςεισ ιχνοςτοιχείων των υδροςθμείων. Οπότε δεν ζχουν 

καταγραφεί υπερβάςεισ των ορίων ποςιμότθτασ. 

Στο υπόγειο υδατικό ςφςτθμα GR0500030 ζχουν διαγνωςκεί ρυπάνςεισ ανκρωπογενοφσ 

προζλευςθσ. Ραρά τθν παρουςία ςθμειακϊν και διάχυτων εςτιϊν ρφπανςθσ, δεν 

πιςτοποιείται αντίςτοιχθ επιβάρυνςθ των υπογείων νερϊν παρά φυςικισ προζλευςθσ 

αυξθμζνεσ τοπικά ςυγκεντρϊςεισ και κειϊκϊν. Σθμειακά, απαντάται αυξθμζνθ ςυγκζντρωςθ 

ΝΟ3, χλωριόντων και αγωγιμότθτασ που οφείλεται ςε ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ και 

υπεραντλιςεισ. Ο αρικμόσ των ςθμείων με αυξθμζνεσ τιμζσ ςυγκεντρϊςεων που οφείλεται 

ςε ανκρωπογενείσ πιζςεισ δεν ξεπερνά το 13% του ςυνόλου των ςθμείων δειγματολθψίασ . 

Το υπόγειο υδατικό ςφςτθμα GR0500030 ζχει καλι ποιοτικι ‐ χθμικι κατάςταςθ. Κάποιεσ 

αυξθμζνεσ τιμζσ που παρατθροφνται είναι τοπικισ ςθμαςίασ και άλλεσ ςχετίηονται με 

υψθλζσ τιμζσ φυςικοφ υποβάκρου.  

 

8.10.4. Τδρογεωλογικζσ ενότθτεσ – υδροφόρα ςυςτιματα  

 

Το υδρογεωλογικό μοντζλο τθσ νιςου ςυντίκεται από τρεισ μεγάλεσ υδρογεωλογικζσ 

ενότθτεσ (Μελζτθ Δίαιτασ Υπογείων Υδροφόρων Συςτθμάτων, Λ.Γ.Μ.Ε., 2002), αυτι του 

ςυμπαγοφσ και ρωγματωμζνου – καρςτικοποιθμζνου υδροφόρου μεςοηωικοφ ανκρακικοφ 

υποβάκρου με υδατοςτεγείσ ςχιςτολικικζσ παρεμβολζσ και τθν κλαςικι αςφνδετθ ζωσ 
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ςυνεκτικι υδροφόρο ενότθτα των νεοτζρων αποκζςεων του Νεογενοφσ και Τεταρτογενοφσ 

θ οποία εμφανίηεται ςτο ΒΔ μζροσ τθσ περιοχισ μελζτθσ. Το υδρογεωλογικό μοντζλο 

ςυμπλθρϊνεται με τθν υδροφόρο ενότθτα που δθμιουργείται εντόσ των τριαδικϊν 

λατυποπαγϊν, που υπόκειται του ανκρακικοφ υποβάκρου. Σε γενικζσ γραμμζσ θ 

πολφπλοκθ γεωλογικι δομι τθσ νιςου (ποικιλία πετρωμάτων- ζντονοσ τεκτονιςμόσ- 

παραμορφϊςεισ- πτυχϊςεισ –διαρριξεισ) οδθγεί ςτθν δθμιουργία ςφνκετων 

υδρογεωλογικϊν ςυνκθκϊν, με τον κατακερματιςμό των τριϊν ωσ άνω γενικευμζνων 

ενοτιτων και τθν δθμιουργία μθ εκτεταμζνων και διατριτϊν μεταξφ τουσ υπογείων 

υδροφόρων ςυςτθμάτων.  

 

Τδρογεωλογικι ενότθτα κοκκϊδουσ τεταρτογενοφσ ςυςτιματοσ  

Θ υδρογεωλογικι ενότθτα των νεοτζρων αποκζςεων δθμιουργείται εντόσ του κοκκϊδουσ 

αςφνδετου πλθρϊματοσ των λεκανϊν, από άμμουσ, κροκάλεσ, λατφπεσ και αργίλουσ. Τα 

δομικά αυτά ςτοιχεία παρουςιάηουν μζτρια ζωσ καλι διαβάκμιςθ και είναι προϊόντα 

αποςάκρωςθσ του προνεογενοφσ και νεογενοφσ των υποβάκρου. Το πάχοσ του 

τεταρτογενοφσ υδροφόρου είναι μεταβαλλόμενο και δεν υπερβαίνει τισ μερικζσ δεκάδεσ 

μζτρα ςτθν παράκτιο ηϊνθ, τοφτο εξαρτωμζνου εκ του ςυχνά μεταβαλλόμενου 

παλαιοαναγλφφου κάκε λεκάνθσ. 

 

Τδρογεωλογικι ενότθτα κοκκϊδουσ νεογενοφσ ςυςτιματοσ 

Τα υδροφόρα ςυςτιματα τθσ ενότθτασ αυτισ δθμιουργοφνται εντόσ ενόσ πακζτου 

εναλλαγϊν υδροπερατϊν δευτερογενϊσ λατυποκροκαλοπαγϊν και ψαμμιτϊν μετά μαργϊν 

ςυνολικοφ πάχουσ 500μ., με δομικά ςτοιχεία εκ χονδρόκκων άμμων και όχι καλά 

αποςτρογγυλωμζνων κροκαλϊν ζωσ και μεγάλου μεγζκουσ και με αραιό δίκτυο ρωγμϊν 

(δευτερογενζσ πορϊδεσ) ιδιαίτερα τα ανϊτερα μζλθ των λατυποκροκαλοπαγϊν. Γενικά 

πρόκειται για διάςπαρτεσ μικρισ δυναμικότθτασ υδροφορίεσ, ενίοτε υπό πίεςθ, 

εκδθλοφμενεσ και υπό μορφι επαφισ μικρισ παροχισ.  

 

Καρςτικζσ υδρογεωλογικζσ ενότθτεσ  

Θ υδρογεωλογικι ςυμπεριφορά των ανκρακικϊν πετρωμάτων τθσ Λονίου Ηϊνθσ οδθγεί 

ςτθν αναγνϊριςθ και οριοκζτθςθ δφο εν πολλοίσ διακεκριμζνων μεταξφ τουσ 

υδρογεωλογικϊν ενοτιτων, εφεξισ αναφερομζνων ωσ ανϊτερθ (α) και κατϊτερθ (β) 

καρςτικι υδρογεωλογικι ενότθτα Βίγλασ και Ραντοκράτορα αντίςτοιχα. Ο βακμόσ 

καρςτικοποίθςθσ (καλι, μζτρια, κακι) ωσ αποτζλεςμα των γεωλογικϊν χαρακτιρων των 

ανκρακικϊν πετρωμάτων ποικίλλει, με ςυνζπεια ςθμαντικζσ διαφοροποιιςεισ ωσ προσ τθν 

δυναμικότθτα των ωσ άνω καρςτικϊν ενοτιτων, τθν οργάνωςθ και τθ λειτουργία τουσ. Οι 

πιο πάνω χαρακτιρεσ διαφζρουν επίςθσ και ςτα ανκρακικά μζλθ τθσ ίδιασ ενότθτασ, με 

αποτζλεςμα ςθμαντικζσ διαφοροποιιςεισ ςτα επί μζρουσ καρςτικά υδροφόρα ςυςτιματα.  

Θ ανϊτερθ καρςτικι υδρογεωλογικι ενότθτα (Βίγλα) δομείται από θωκαινικοφσ, άνω 

κρθτιδικοφσ και άνω ιουραςτικοφσ – άνω κρθτιδικοφσ αςβεςτολίκουσ και διαχωρίηεται από 
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τθν κατϊτερθ ενότθτα (Ραντοκράτορα) των ιουραςικϊν αςβεςτολίκων και δολομιτϊν, από 

τθν ςχιςτολικικι ςειρά με ποςειδόνιεσ, θ οποία λόγω του υδατοςτεγοφσ τθσ χαρακτιρα 

ςυνιςτά το κφριο υδραυλικό εμπόδιο μεταξφ των δφο ενοτιτων και ελζγχει τθν διακίνθςθ 

των καρςτικϊν νερϊν τθσ ανϊτερθσ ενότθτασ, για το τμιμα τθσ διαδρομισ τουσ που 

ορίηεται από κετικι υψομετρικι διάταξθ τθσ επαφισ τθσ Βίγλασ με τουσ ςχιςτόλικουσ, ενϊ 

θ περαιτζρω πορεία τουσ προσ τθν τελικι τουσ εκφόρτιςθ, ελζγχεται από το επίπεδο τθσ 

κάλαςςασ. Συνεπεία των γεωλογικϊν τουσ χαρακτιρων οι αςβεςτόλικοι τθσ ανϊτερθσ 

ενότθτασ χαρακτθρίηονται από μζτρια καρςτικοποίθςθ και από άποψθ υδρογεωλογικισ 

ςυμπεριφοράσ κατατάςςονται ςτουσ υδροπερατοφσ - θμιπερατοφσ ςχθματιςμοφσ ςε 

αντίκεςθ με τουσ ιουραςικοφσ αςβεςτολίκουσ και δολομίτεσ τθσ κατϊτερθσ ενότθτασ, το 

μεγάλο ςχετικά πάχοσ των οποίων, ο άςτρωτοσ χαρακτιρασ τουσ, θ κακαρότθτά τουσ και θ 

απουςία αργιλικϊν παρεμβολϊν, ο ζντονοσ τεκτονιςμόσ, κ.λ.π. τουσ κατατάςςει ςτουσ πολφ 

υδροπερατοφσ ςχθματιςμοφσ με καλό βακμό καρςτικοποίθςθσ. Τόςο θ ανϊτερθ όςο και θ 

κατϊτερθ υδρογεωλογικι ενότθτα διακρίνονται κατά περιοχζσ ςε ανεξάρτθτα επί μζρουσ 

καρςτικά υδροφόρα ςυςτιματα με διαφορετικά υδρογεωλογικά και υδρολογικά όρια, 

μικρι ζωσ μζςθ δυναμικότθτα, καλι ι και υποβακμιςμζνθ ποιότθτα νεροφ και ανάλογθ 

οργάνωςθ και λειτουργία. Ενδεικτικά αναφζρονται παρακάτω οριςμζνα υδρογεωλογικά 

χαρακτθριςτικά από τα κυριότερα καρςτικά ςυςτιματα ςτθν περιοχι μελζτθσ.  

Το καρςτικό ςφςτθμα Ρερίκειασ - Αγ. Μαρτίνου β1, δθμιουργείται εντόσ των ιουραςικϊν 

αςβεςτολίκων και των υποκείμενων δολομιτϊν του Ραντοκράτορα οι οποίοι ςυμμετζχουν 

ςτο μεγάλο αντίκλινο διεφκυνςθσ Β-Ν. Το μεγάλο πάχοσ των αςβεςτολίκων και δολομιτϊν ο 

άςτρωτοσ χαρακτιρασ τουσ, θ κακαρότθτα τουσ και θ απουςία αργιλικϊν παρεμβολϊν, ωσ 

και ο ζντονοσ τεκτονιςμόσ κλπ. ςυνεπάγονται καλό βακμό καρςτικοποίθςθσ και 

κατατάςςουν τουσ ςχθματιςμοφσ αυτοφσ ςτουσ πολφ υδροπερατοφσ- υδροπερατοφσ. Τα 

γεωλογικά όρια του ςυςτιματοσ ορίηονται δυτικά και ανατολικά, από τθν αποκαλυπτόμενθ 

επιφανειακά ςχιςτολικικι ςειρά με ποςειδόνιεσ ςτα δφο ςκζλθ του αντικλίνου, θ οποία και 

λόγω του υδατοςτεγοφσ τθσ χαρακτιρα το απομονϊνει υδραυλικά κατά το μεγαλφτερο 

τμιμα του από τα υπερκείμενα καρςτικά ςυςτιματα του Αγ. Ραντελειμονα - Επίςκεψθσ 

(α2) και Καςςιόπθσ - Άςπρου (α1) τθσ ανϊτερθσ υδρογεωλογικισ ενότθτασ αντίςτοιχα. Το 

νότιο όριο του ςυςτιματοσ ορίηεται από τθν κάλαςςα με τθν οποία οι αςβεςτόλικοι 

ζρχονται ςε άμεςθ επαφι, με αποτζλεςμα φαινόμενα υφαλμφρινςθσ, ενϊ προσ βορά οι 

παρεμβαλλόμενεσ λεπτομερείσ πλειοκαινικζσ αποκζςεισ αποτελοφν ζνα αποτελεςματικό 

φραγμό ςτθ καλάςςια διείςδυςθ προσ τθν ενδοχϊρα. 

 

Τδρογεωλογικι ενότθτα τριαδικϊν λατυποπαγϊν  

Οι γεωλογικοί εν γζνει χαρακτιρεσ τθσ υδρογεωλογικισ αυτισ τθσ ενότθτασ, όπωσ αυτοί 

αποτυπϊνονται ςτθν ςφνκεςθ τθσ (ανκρακικά πετρϊματα) και ςτθν διαδικαςία 

δθμιουργίασ τθσ (τεκτονικισ τριαδικισ ανκρακικισ ςειράσ μετά τθν διάλυςθ των 

ςτρωμάτων γφψου), κατατάςςουν τα πετρϊματα τθσ ενότθτασ αυτισ ςτθν κατθγορία των 

πολφ υδροπερατϊν, ενϊ θ υδρογεωλογικι ςυμπεριφορά τθσ είναι ανάλογθ με τθν 
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ςυμπεριφορά τθσ κατϊτερθσ καρςτικισ ενότθτασ. Ωσ προσ τα υδρογεωλογικά και 

υδρολογικά χαρακτθριςτικά τθσ εν λόγω υδροφορίασ, επιςθμαίνεται θ ςχετικά μεγάλθ τθσ 

δυναμικότθτα (καλι καρςτικοποίθςθ, ςθμαντικζσ κατειςδφςεισ, ικανοποιθτικό πορϊδεσ 

κ.α.).  

 

8.10.5. Τδρογεωλογικζσ ςυνκικεσ ςτθν περιοχι του ζργου  

 

Σφμφωνα με επιτόπου παρατθριςεισ λαμβάνοντασ υπόψθ και τουσ γεωλογικοφσ χάρτεσ 

του ΛΓΜΕ διαπιςτϊνεται πωσ το ζργο εντοπίηεται ςτα πλειοςτοκαινικά ιηιματα τθσ 

περιοχισ. Τα ιηιματα αυτά χαρακτθρίηονται από μζτρια υδροφορία. Λαμβάνοντασ υπόψθ 

το είδοσ τθσ δραςτθριότθτασ δεν αναμζνεται ιδιαίτερθ επίδραςθ από τθ λειτουργία του 

ζργου ςτουσ γεωλογικοφσ ςχθματιςμοφσ τθσ περιοχισ.  
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9. Εκτίμθςθ και αξιολόγθςθ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων 

 

9.1. Μεκοδολογία εκτίμθςθσ των επιπτϊςεων του ζργου 

 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται, εκτιμϊνται και αξιολογοφνται οι πικανά ςθμαντικζσ 

επιπτϊςεισ που ενδζχεται να προκαλζςει το ζργο ςτο περιβάλλον από τθ χριςθ των 

φυςικϊν πόρων, τθν εκπομπι ρυπαντϊν, τθ δθμιουργία οχλιςεων και τθ διάκεςθ των 

αποβλιτων. 

Οι επιπτϊςεισ που εξετάηονται αφοροφν ςε όλεσ τισ αβιοτικζσ παραμζτρουσ που 

διαμορφϊνουν το φυςικό περιβάλλον ςτθν εξεταηόμενθ κζςθ (ατμόςφαιρα, ζδαφοσ, 

νερά, χλωρίδα, πανίδα, κόρυβοσ, κυκλοφορία, τοπίο, κ.λ.π.), ςτθ χωροταξία και τισ 

χριςεισ γθσ, ςτο πολιτιςτικό περιβάλλον, κακϊσ και ςτα κοινωνικο-οικονομικά 

χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ μελζτθσ. 

Θ εκτίμθςθ και αξιολόγθςθ εςτιάηει κυρίωσ ςτισ ιδιότθτεσ των πικανά ςθμαντικϊν 

επιπτϊςεων (πικανότθτα εμφάνιςθσ, ζκταςθ, ζνταςθ, ακροιςτικι/ςυνεργιςτικι δράςθ 

κ.λ.π.) με βάςθ τα ςτοιχεία ςχεδιαςμοφ του ζργου και τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ 

περιβάλλοντοσ (βλζπε κεφ. 8). Θ εκτίμθςθ των επιπτϊςεων γίνεται επίςθσ, λαμβάνοντασ 

υπόψθ και τισ ακροιςτικζσ επιπτϊςεισ από τισ λοιπζσ δραςτθριότθτεσ τθσ περιοχισ. Το 

προτεινόμενο ζργο εξετάηεται ςε δυο ςτάδια: 

Το πρϊτο ςτάδιο αφορά ςτθν καταςκευι όλων των ζργων διευκζτθςθσ. Στο ςτάδιο 

αυτό θ δραςτθριότθτα περιορίηεται κατά μικοσ των τμθμάτων του ρζματοσ που 

διευκετοφνται. Οι επιπτϊςεισ του πρϊτου ςταδίου, δθλαδι τθσ καταςκευισ, αναμζνεται να 

είναι αρνθτικοφ χαρακτιρα, μικρισ ζνταςθσ, βραχυχρόνιεσ και ςτο μεγαλφτερο μζροσ 

τουσ αναςτρζψιμεσ. 

Στο δεφτερο ςτάδιο τθσ λειτουργίασ των ζργων διευκζτθςθσ πρακτικά δεν αναμζνονται 

αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον. Οι όποιεσ επιπτϊςεισ αναμζνεται κετικοφ 

χαρακτιρα και ςε μόνιμο χρονικό ορίηοντα, λόγω τθσ διαςφάλιςθσ τθσ 

παροχετευτθκότθτασ του ρζματοσ. 

Στο τζλοσ του κεφαλαίου πραγματοποιείται ςυνοπτικι παρουςίαςθ των επιπτϊςεων ςε 

μορφι μιτρασ, τόςο κατά τθ φάςθ καταςκευισ όςο και κατά τθ φάςθ λειτουργίασ του 

ζργου χρθςιμοποιϊντασ ςυγκεκριμζνθ βακμολογία χαρακτθριςμοφ των επιπτϊςεων. 

 

9.2. Επιπτϊςεισ ςχετικζσ με κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτθριςτικά 

 

Φάςθ καταςκευισ 

Οι καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ λόγω τθσ πολφ μικρισ κλίμακάσ τουσ, δεν δφναται να 

επιφζρουν επιπτϊςεισ ςτο μικροκλίμα, να προκαλζςουν μεταβολι ςτθ διεφκυνςθ του 

ανζμου, ανοδικά ι κακοδικά ρεφματα, μεταβολι τθσ κερμοκραςίασ τθσ περιοχισ ι 

μεταβολζσ ςτθ κερμοχωρθτικότθτα. 

Ωςτόςο, από τθ λειτουργία των μθχανθμάτων καταςκευισ αναμζνονται εκπομπζσ αζριων 
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ρφπων μεταξφ των οποίων είναι και το διοξείδιο του άνκρακα (CO2). Είναι γνωςτό ότι το 

CO2 αποτελεί αζριο που ςυνειςφζρει ςτο φαινόμενο του κερμοκθπίου και ςυντελεί ςτθν 

κλιματικι αλλαγι. Λαμβάνοντασ όμωσ υπόψθ το πολφ μικρό μζγεκοσ του ζργου (και 

αντίςτοιχα τθ ςφνδεςθ του εργοταξίου) και τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ (το μζγιςτο 3 

μινεσ) εκτιμάται ότι οι εκπομπζσ CO2 κα είναι πολφ μικρζσ για να επθρεάςουν τα κλιματικά 

και βιοκλιματικά χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ μελζτθσ. 

Κατά ςυνζπεια οι όποιεσ επιπτϊςεισ αναμζνεται να είναι πολφ μικρισ ζνταςθσ, 

βραχυχρόνιεσ, εςτιαςμζνεσ ςε τοπικό επίπεδο, χωρίσ τθ δυνατότθτα να προκαλζςουν 

μεταβολι του κλίματοσ τόςο ςε τοπικό όςο και ςε υπερτοπικό επίπεδο. 

 

Φάςθ λειτουργίασ 

Κατά τθ λειτουργία των ζργων διευκζτθςθσ δεν αναμζνονται επιπτϊςεισ. 

 

9.3. Επιπτϊςεισ ςτα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτθριςτικά 

 

Φάςθ καταςκευισ 

Κατά τθ φάςθ τθσ καταςκευισ αναμζνεται κάποια προςωρινι αλλαγι τθσ αιςκθτικισ 

του τοπίου τθσ άμεςθσ περιοχισ του ζργου. Οι χωματουργικζσ εργαςίεσ, θ κίνθςθ και θ 

ςτάκμευςθ των μθχανθμάτων, οι ςωροί των υλικϊν καταςκευισ τραυματίηουν το τοπίο με 

όγκουσ και μορφζσ που δεν ανικουν φυςικά ςε αυτό. Θ μθ οργανωμζνθ και ελεγχόμενθ 

ανάπτυξθ των εργαςιϊν και θ διάςπαρτθ χωροκζτθςθ μθχανθμάτων εργοταξίου και 

εκχωμάτων, κα μποροφςαν να επιβαρφνουν το τοπίο με απροςδιόριςτεσ επιπτϊςεισ. 

Ωςτόςο οι επιπτϊςεισ του εν λόγω ζργου είναι μικρζσ, αφοφ αφοροφν καταςκευζσ ςε 

μικρό μικοσ του ρζματοσ και μάλιςτα ςε ζνα τοπίο που ζχει ιδθ δεχκεί ανκρωπογενείσ 

επεμβάςεισ. 

Το γεγονόσ ότι θ βλάςτθςθ κατά μικοσ του τμιματοσ όπου προβλζπονται επεμβάςεισ είναι 

πολφ αραιι και μθ ςθμαντικι (βλζπε Ραράρτθμα Φωτογραφιϊν), ςυνεπάγεται πωσ δεν κα 

απαιτθκοφν εκτεταμζνεσ καταςτροφζσ δζντρων ι φυλάκων φυςικισ βλάςτθςθσ. 

Ρροκειμζνου να επιτευχτεί θ προτεινόμενθ κλίςθ, τα υλικά που κα προκφψουν από τθν 

διεφρυνςθ των  πρανϊν  του ρζματοσ, κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν ομαλοποίθςθ του 

πυκμζνα και για τισ επιπλζον επιχϊςεισ που κα χρειαςτοφν, κα χρθςιμοποιθκοφν υλικά 

τθσ  περιοχισ μελζτθσ. Οι εκςκαφζσ υπολογίηονται περίπου ςτα 253m3  και οι επιχϊςεισ 

ςτα 157m3. Λαμβάνοντασ υπόψθ επίςθσ ότι οι όποιεσ επεμβάςεισ είναι επιφανειακζσ 

χωρίσ να προκαλοφνται ςθμαντικζσ μετατοπίςεισ, ςυμπιζςεισ ι υπερκαλφψεισ του 

επιφανειακοφ ςτρϊματοσ του εδάφουσ ςυμπεραίνεται ότι δεν αναμζνονται ςθμαντικζσ 

πιζςεισ ςτθ γεωμορφολογία. Με αυτά τα δεδομζνα θ ζκταςθ των εργαςιϊν δε κα γίνεται 

αιςκθτά αντιλθπτι από το ανκρωπογενζσ περιβάλλον τθσ ευρφτερθσ περιοχισ. 

Γενικά, πάντωσ θ ανοχι των ανκρϊπων ςε ζνα διαταραγμζνο τοπίο, για ζνα μικρό χρονικό 

διάςτθμα ςτθ φάςθ τθσ καταςκευισ, είναι ςθμαντικά μεγάλθ και ςυνεπϊσ μπορεί να 

κεωρθκεί ότι τουλάχιςτον κατά τθν καταςκευι οι επιπτϊςεισ δεν είναι αξιόλογεσ. 
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Συνοψίηοντασ, οι επιπτϊςεισ που αναμζνονται ςτα μορφολογικά και τοπιολογικά 

χαρακτθριςτικά κατά το ςτάδιο τθσ καταςκευισ του ζργου, κα είναι αρνθτικισ 

κατεφκυνςθσ, τοπικισ ζκταςθσ και μικρισ ζνταςθσ, με βραχυπρόκεςμο χαρακτιρα και 

προςωρινζσ. 

Οι παραπάνω αρνθτικζσ επιπτϊςεισ μποροφν να προλθφκοφν και να αντιμετωπιςτοφν ςε 

ςθμαντικό βακμό με τθν λιψθ μζτρων και τθν εφαρμογι ορκϊν καταςκευαςτικϊν 

πρακτικϊν, όπωσ αναλφονται ςτο κεφάλαιο 10. 

 

Φάςθ λειτουργίασ 

Κατά τθ λειτουργία του ζργου θ τοποκζτθςθ τθσ ανοιχτισ τάφρου ςτθ κζςθ τθσ ςθμερινισ 

φυςικισ κοίτθσ κα μειϊςει τθ φυςικότθτα του τοπίου και κα προκαλζςει μικρισ ζνταςθσ 

υποβάκμιςθ τθσ αιςκθτικισ. Ραρόλα αυτά, ςθμειϊνεται το μικρό μικοσ τθσ επζμβαςθσ και 

μάλιςτα ςε ζνα τοπίο που ζχει ιδθ δεχκεί ανκρωπογενείσ επεμβάςεισ. 

Από τθν άλλθ ςθμειϊνεται ότι με τθ λειτουργία του ζργου κα προςτατευτεί το τοπίο τθσ 

άμεςθσ περιοχισ από μια ενδεχόμενθ πλθμμυρικι παροχι που με τα ςθμερινά δεδομζνα 

τθσ φυςικισ κοίτθσ κα δθμιουργοφςε καταςτροφζσ και υποβάκμιςθ του τοπίου. 

Επίςθσ, με τισ εργαςίεσ καταςκευισ κα κακαριςκεί θ κοίτθ του ρζματοσ και κα 

απομακρυνκοφν ςυςςωρεμζνα άχρθςτα και φερτά υλικά του ρζματοσ που ςιμερα 

παρεμποδίηουν τθ ροι. Σθμειϊνεται τζλοσ, ότι το εξεταηόμενο ζργο λόγω τθσ 

γεωμορφολογίασ του ρζματοσ και τθσ κζςθσ του δεν κα προκαλζςει παρεμπόδιςθ 

οποιαςδιποτε κζασ του ορίηοντα ι οποιαςδιποτε κοινισ κζασ. 

Συμπεραςματικά, θ υλοποίθςθ του προτεινόμενου ζργου αναμζνεται να ζχει μικρισ 

ζνταςθσ, αποδεκτζσ αιςκθτικά επιπτϊςεισ ςτο τοπίο τθσ άμεςθσ περιοχισ μελζτθσ, ενϊ 

εξαςφαλίηει ταυτόχρονα περιβαλλοντικι προςταςία και ζνα εξαιρετικά διακριτικό 

αποτζλεςμα. 

 

9.4. Επιπτϊςεισ ςχετικζσ με τα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά 

χαρακτθριςτικά 

 

Φάςθ καταςκευισ 

Επιπτϊςεισ ςτθν ευςτάκεια του εδάφουσ. Θ περιοχι του ζργου δεν αντιμετωπίηει 

προβλιματα αςτακϊν καταςτάςεων και γενικά λόγω και τθσ φφςθσ του ζργου δεν 

αναμζνεται να προκλθκοφν αςτακείσ καταςτάςεισ ςτο ζδαφοσ κατά τθν καταςκευι. Οι 

εκςκαφζσ είναι πολφ ιπιεσ, με μικρό βάκοσ και πλάτοσ. Σε κάκε περίπτωςθ κατά τισ 

εργαςίεσ εκςκαφϊν κα λαμβάνονται μζτρα προςωρινισ αντιςτιριξθσ πρανϊν όπου τυχόν 

απαιτείται. 

Επίςθσ, από τθν αυτοψία ςτο ζργο δεν διαπιςτϊκθκε αλλά οφτε και αναφζρκθκε από τουσ 

κατοίκουσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ κανζνα τεχνικογεωλογικό πρόβλθμα που να 

ςχετίηεται με το φυςικό πρανζσ και το γεωλογικό υπόβακρο, όπωσ τυχόν κατολιςκθτικά 

φαινόμενα ι κακιηιςεισ. Λόγω τθσ φφςθσ των γεωλογικϊν ςχθματιςμϊν αλλά και τθσ 
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φφςθσ του ςχεδιαηόμενου ζργου ςε καμία περίπτωςθ δεν αναμζνεται να προκλθκεί 

καταςτροφι, επικάλυψθ ι αλλαγι οποιουδιποτε μοναδικοφ γεωλογικοφ ι φυςικοφ 

χαρακτθριςτικοφ. 

Επομζνωσ, δεν υπάρχει κανενόσ είδουσ αξιόλογθ αρνθτικι επίδραςθ ςτθν τοπικι 

γεωλογία, εδαφολογία και τεκτονικι τθσ περιοχισ και δεν απαιτοφνται ειδικζσ και 

εξειδικευμζνεσ ενζργειεσ αποκατάςταςθσ. 

 

Επιπτϊςεισ ςτθ διάβρωςθ του εδάφουσ. Κατά τθν εκςκαφι του εδάφουσ, λόγω τθσ 

απομάκρυνςθσ τθσ χλωρίδασ και τθσ διατάραξθσ γενικά τθσ επιφάνειασ, είναι πικανι θ 

αφξθςθ τθσ διάβρωςθσ του εδάφουσ. Θ επίπτωςθ αυτι προφανϊσ είναι περιοριςμζνθσ 

ζκταςθσ και διάρκειασ (μζχρι τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν) και είναι μερικά 

αναςτρζψιμθ μετά από μζτρα. 

Ζτςι, εφόςον θ περίοδοσ καταςκευισ είναι καλοκαίρι, οπότε θ βροχζσ είναι ελάχιςτεσ 

και θ ροι του υπό μελζτθ ρζματοσ πρακτικά μθδενικι, ο κίνδυνοσ διάβρωςθσ των 

εκτεκειμζνων επιφανειϊν κα είναι πολφ μικρόσ. 

Συνεπϊσ, θ διάβρωςθ του εδάφουσ από τισ εργαςίεσ, με τθ λιψθ κατάλλθλων μζτρων και 

το ςωςτό χρονικό προγραμματιςμό των χωματουργικϊν εργαςιϊν, κα είναι αμελθτζα. 

 

Ρικανότθτα ρφπανςθσ των εδαφϊν. Εξετάηονται οι επιπτϊςεισ ςτα φυςικά και χθμικά 

χαρακτθριςτικά του εδάφουσ και του υπεδάφουσ ςε ςχζςθ με τυχόν άμεςεσ εκπομπζσ 

υγρϊν ι ςτερεϊν υπολειμμάτων από τα χωματουργικά μθχανιματα. Σε αυτά 

περιλαμβάνονται λιπαντικά, γράςο και καφςιμα, που, εφόςον φκάςουν ςτο ζδαφοσ, κατά 

ζνα μζροσ διθκοφνται αλλά παραμζνουν κατά κανόνα ςτο επιφανειακό τμιμα του, ενϊ το 

υπόλοιπο απορρζει επιφανειακά. Επίςθσ, θ διάκεςθ υπολειμμάτων ςκυροδζματοσ 

μπορεί να επθρεάςει το pH του εδάφουσ. 

Ππωσ αναλφκθκε και ςτθν παράγραφο 6.7 (Εκροζσ Υγρϊν αποβλιτων), με βάςθ τθν 

εμπειρία από αντίςτοιχου ι και μεγαλφτερου μεγζκουσ ζργα, οι παραπάνω εκπομπζσ 

κρίνονται αμελθτζεσ, ειδικά εφόςον λθφκοφν τα κατάλλθλα μζτρα ορκισ πρακτικισ τόςο 

για τθ ςυνικθ λειτουργία του εργοταξίου όςο και για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων. 

 

Επιπτϊςεισ ςτθ γεωμορφολογία- διάκεςθ υλικϊν καταςκευισ και πλεοναηόντων υλικϊν 

εκςκαφισ. Κατά τθ φάςθ τθσ καταςκευισ κα γίνουν ιπιεσ επεμβάςεισ ςτθ μορφολογία 

του εδάφουσ εντόσ τθσ κοίτθσ του ρζματοσ όπου προβλζπονται τα ζργα διευκζτθςθσ, 

αφοφ κα απαιτθκοφν εργαςίεσ εκςκαφϊν και διαμορφϊςεων. Οι μορφολογικζσ 

αλλοιϊςεισ κα είναι μόνιμεσ και κα ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθν διαμόρφωςθ τθσ 

τραπεηοειδοφσ διατομισ ςε αυτά τα τμιματα. Εξάλλου, το μζγεκοσ και θ ζκταςθ των 

εκςκαφϊν που κα απαιτθκοφν είναι πολφ μικρζσ. Οι αλλοιϊςεισ αφοροφν τθν υπάρχουςα 

κοίτθ, θ οποία κα διαμορφωκεί για τθν ζδραςθ τθσ τάφρου και δεν προβλζπεται να 

επεκτακοφν εκτόσ τθσ κοίτθσ. 

Συνεπϊσ, οι μορφολογικζσ αλλοιϊςεισ κα είναι πολφ περιοριςμζνθσ ζκταςθσ, αλλά 
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μόνιμεσ και αναπόφευκτεσ και κα ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθν διαμόρφωςθ μιασ 

λειτουργικότερθσ κοίτθσ του ρζματοσ βάςει των υδραυλικϊν χαρακτθριςτικϊν του και με 

τθν καταςκευι ςφγχρονων τεχνικϊν ζργων. 

Ρζρα από τα παραπάνω, κατά το ςτάδιο τθσ καταςκευισ αναμζνεται να δθμιουργθκοφν 

μικροποςότθτεσ απορριμμάτων από τθν παρουςία των εργαηομζνων. Οι ποςότθτεσ 

αυτζσ αναμζνεται ν α  είναι μικρζσ, κα ςυλλζγονται από τον ανάδοχο του ζργου και κα 

διαχειρίηονται από το ςφςτθμα ςυλλογισ και αποκομιδισ του Διμου μαηί με τα λοιπά 

αςτικά απορρίμματα. 

Συνεπϊσ, ςυνολικά, οι επιπτϊςεισ του ζργου ςτο ζδαφοσ κατά τθ φάςθ καταςκευισ 

αξιολογοφνται ωσ μικρισ ζνταςθσ, αρνθτικζσ, τοπικζσ, βραχυπρόκεςμεσ και 

αντιμετωπίςιμεσ ςε μεγάλο βακμό. 

 

Φάςθ λειτουργίασ 

Κατά τθ φάςθ λειτουργίασ δεν αναμζνονται επιπτϊςεισ ςτο ζδαφοσ εφόςον το ζργο 

καταςκευαςτεί ςωςτά, ςφμφωνα με τθν υδραυλικι μελζτθ. Ζτςι, δεν αναμζνονται 

επιπτϊςεισ ςτθν ευςτάκεια των εδαφϊν, οφτε υπάρχει πικανότθτα ρφπανςθσ των εδαφϊν. 

Θ μορφολογία του εδάφουσ κα ζχει μεταβλθκεί μεν αλλά με ςκοπό τθν διαμόρφωςθ 

λειτουργικότερθσ κοίτθσ του ρζματοσ βάςει των υδραυλικϊν χαρακτθριςτικϊν του. Το 

βάκοσ και πλάτοσ τθσ διαμορφωμζνθσ κοίτθσ είναι τζτοια που κεωρείται ιπια επζμβαςθ 

ςτο ζδαφοσ. Επειδι θ διατομι που προτείνεται είναι επενδεδυμζνθ με ςυρματοςτρϊματα 

δεν υπάρχει ο κίνδυνοσ τθσ διάβρωςθσ-απόπλυςθσ του υλικοφ τθσ κοίτθσ από τθν ροι του 

νεροφ ςτο εξεταηόμενο τμιμα, οπότε δεν αναμζνονται οφτε επιπτϊςεισ διάβρωςθσ. 

Συμπεραςματικά, από τθ λειτουργία του ζργου δεν αναμζνονται δυςμενείσ επιπτϊςεισ 

ςτουσ εδαφικοφσ πόρουσ τθσ περιοχισ. 

 

9.5. Επιπτϊςεισ ςτο φυςικό περιβάλλον 

 

Θ περιοχι μελζτθσ εντοπίηεται ςε περιοχι του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ρροςτατευόμενων 

Ρεριοχϊν με κωδικό GR2230007 GR2230002. Οι περιοχζσ αυτζσ αναφζρονται ςτθν 

προςτατευόμενθ περιοχι τθσ Λιμνοκάλαςςασ των Κοριςςίων, που περιλαμβάνουν 

ζκταςθσ 4.612 ςτρ. με εδάφθ αμμϊδθ ζωσ αμμοαργιλϊδθ. Βρίςκεται ςτισ νοτιοδυτικζσ 

ακτζσ τθσ Κζρκυρασ, ςε απόςταςθ 34,9 χλμ από τθν περιοχι μελζτθσ και κεωρείται 

μεγάλθσ ςθμαςίασ, εξαιτίασ τθσ μεγάλθσ βιολογικισ και αιςκθτικισ αξίασ των αμμωδϊν 

παραλίων που βρίςκονται κοντά ςτθ λιμνοκάλαςςα. Εμφανίηεται το μοναδικό για τθν 

περιοχι δάςοσ κζδρων (Juniperus phoenica) κακϊσ και οι πετρόμορφεσ αμμοκίνεσ. Οι 

παρόχκιεσ περιοχζσ τθσ λίμνθσ Κοριςςιϊν, κακϊσ και οι παρακείμενεσ παράκτιεσ περιοχζσ, 

χαρακτθρίηονται από διάφορουσ τφπουσ μεςογειακισ βλάςτθςθσ. Χαρακτθριςτικά 

μποροφν να αναφερκοφν: θ φυτοκοινωνία Crucianelletum maritimae θ οποία εμφανίηει το 

ανατολικότερο όριο εμφάνιςισ τθσ ςτθν περιοχι αυτι (τθ μοναδικι ςτθν Ελλάδα). Αξίηει 

να ςθμειωκεί ότι ο οικότοποσ 2210 αναφζρκθκε για πρϊτθ φορά ςτθν Ελλάδα και τθ 
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Βαλκανικι χερςόνθςο ςτθ Λιμνοκάλαςςα Κοριςςίων, γεγονόσ που δίνει ιδιαίτερθ αξία 

ςτον οικότοπο αυτό, και οι ςυςτάδεσ κζδρων (Juniperus phoenica) που αναπτφςςονται ςτισ 

αμμϊδεισ παραλίεσ τθσ περιοχισ, οι οποίεσ εικάηεται ότι είναι υπολείμματα ενόσ 

μεγαλφτερου δάςουσ και είναι ο μοναδικόσ δαςικόσ ςχθματιςμόσ που ζχει απομείνει ςε 

ολόκλθρο το νθςί. Χαρακτθριςτικό του τόπου είναι επίςθσ οι πετροποιθμζνοι αμμόλοφοι, 

που προςδίδουν ςτθν περιοχι μεγάλθ αιςκθτικι αξία. Το πιο ςθμαντικό τμιμα τθσ είναι 

αυτό που διαχωρίηει τθν κάλαςςα από τθν λίμνθ Κοριςςίων (μεταξφ του ακρωτθρίου 

Γκατηίκι και τθσ παραλίασ Άγιοσ Γεϊργιοσ). Θ κζςθ χριηει άμεςθσ προςταςίασ από αλλαγζσ 

χριςθσ γθσ που ςυνδζονται με τθν τουριςτικι ανάπτυξθ.  

Επίςθσ, θ λιμνοκάλαςςα Κοριςςίων είναι μια εξαιρετικισ ςθμαςίασ περιοχι για τθν 

προςταςία τθσ άγριασ ηωισ και ειδικότερα για τα μεταναςτευτικά πουλιά και τθν 

αναπαραγωγι και τθ διατιρθςθ προςτατευόμενων ειδϊν όπωσ θ βίδρα (Lutra lutra) και 

άλλα ςθμαντικά είδθ ερπετϊν και ψαριϊν.  

Ραρακάτω αξιολογοφνται οι επιπτϊςεισ κατά τθν καταςκευι και λειτουργία του ζργου ςτα 

είδθ χλωρίδασ και πανίδασ που προςδιορίςτθκαν ςτθν παράγραφο 8.5 (φυςικό 

περιβάλλον). 

 

Φάςθ καταςκευισ 

Κατά τθν καταςκευι του ζργου κα υπάρξει μικρι επιβάρυνςθ τθσ άμεςθσ περιοχισ με τισ 

αναγκαίεσ εκχερςϊςεισ τθσ χλωρίδασ που αναπτφςςεται κατά μικοσ των ζργων 

διευκζτθςθσ, ενϊ ταυτόχρονα κα αναγκαςτοφν διάφορα είδθ πανίδασ να 

μεταναςτεφςουν. Αναλυτικότερα κατά τθν καταςκευι του ζργου αναμζνονται οι 

παρακάτω επιπτϊςεισ: 

 

Επιπτϊςεισ ςτθ χλωρίδα. Οι ςθμαντικότερεσ επιπτϊςεισ ςτθ χλωρίδα τθσ περιοχισ είναι: 

 Εκχερςϊςεισ τθσ χλωρίδασ που καλφπτει ςιμερα το τμιμα του ρζματοσ που κα 

διευκετθκεί. Kατά μικοσ τθσ προβλεπόμενθσ τάφρου κα γίνει αποψίλωςθ τθσ 

υπάρχουςασ βλάςτθςθσ και κατάλθψθ του χϊρου. 

 Αρνθτικζσ ςυνζπειεσ κα μποροφςαν να ζχουν για τθ βλάςτθςθ και τθν πανίδα οι τυχόν 

ανεξζλεγκτεσ αποκζςεισ εκχωμάτων και υλικϊν, οι οποίεσ όμωσ είναι δυνατό να 

αποφευχκοφν πλιρωσ με τθν κατάλλθλθ οργάνωςθ και λειτουργία του εργοταξίου.  

Συνοψίηοντασ λοιπόν, καταλιγουμε ςτο ςυμπζραςμα ότι το υπό μελζτθ ζργο κα επιφζρει 

μικρισ ζνταςθσ και βραχυπρόκεςμεσ επιπτϊςεισ ςτθ χλωρίδα τθσ περιοχισ κατά τθν 

καταςκευι. 

 

Επιπτϊςεισ ςτθν πανίδα. Το ζργο καταςκευάηεται ςε περιοχι που δεν αποτελεί οικοκλίνθ 

κάποιου ςπάνιου ι προςτατευόμενου είδουσ πανίδασ. Επιπρόςκετα, ςτο εξεταηόμενο 

τμιμα του ρζματοσ θ παρουςία τθσ ορνικοπανίδασ των ρεμάτων δεν είναι ςθμαντικι, 

κακϊσ οι ανκρωπογενείσ δραςτθριότθτεσ ςτθν άμεςθ περιοχι ζχουν περιορίςει τισ 

δυνατότθτεσ φωλεαςμοφ και τροφολθψίασ. Ωςτόςο, κα υπάρξουν κάποια είδθ πανίδασ 
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που κα οχλθκοφν από τθν καταςκευι του ζργου, χωρίσ όμωσ να υπάρξουν ςθμαντικζσ 

επιπτϊςεισ, παρά μόνο τοπικζσ μετακινιςεισ μακριά από τθν περιοχι εργαςιϊν. Τθν 

περίοδο τθσ καταςκευισ τα είδθ τθσ πανίδασ κα χρθςιμοποιιςουν για φωλεαςμό και 

τροφολθψία γειτονικζσ περιοχζσ με αντίςτοιχθ βλάςτθςθ και βιοκλιματικζσ ςυνκικεσ. 

Ραρόμοιο ενδιαίτθμα υπάρχει και ςε απόςταςθ μερικϊν δεκάδων μζτρων γφρω από το 

ρζμα, αλλά και ςτο ανάντι τμιμα του ρζματοσ που δε μελετάται και δε κα δεχκεί καμία 

παρζμβαςθ. 

Ζτςι, οι επιπτϊςεισ αναμζνονται μικρισ ζνταςθσ, αρνθτικζσ, προςωρινζσ και τοπικζσ 

κατά τθ φάςθ καταςκευισ. 

 

Φάςθ λειτουργίασ 

Μετά τθν παφςθ των εργαςιϊν, κατά τθ λειτουργία του ζργου, θ πανίδα κα επιςτρζψει 

ςτο χϊρο του ζργου. Κατά τθ λειτουργία των ζργων διευκζτθςθσ δεν αναμζνονται 

περαιτζρω επιπτϊςεισ οφτε ςτθ χλωρίδα οφτε ςτθν πανίδα και το φυςικό περιβάλλον 

ςφντομα κα αποκαταςτακεί ςτθν πρότερθ μορφι. 

 

9.6. Επιπτϊςεισ ςτο ανκρωπογενζσ περιβάλλον 

 

Επειδι με τθ λφςθ τθσ τραπεηοειδοφσ διατομισ που επιλζχκθκε για τισ κζςεισ διευκζτθςθσ 

κα χρθςιμοποιθκεί θ υπάρχουςα κοίτθ του ρζματοσ δεν κα διαταραχκοφν οι χριςεισ γθσ. 

Τα ζργα και οι επεμβάςεισ κα περιοριςτοφν εντόσ τθσ φυςικισ κοίτθσ και ζτςι δεν 

αναμζνονται επιπτϊςεισ ςτισ χριςεισ γθσ και τισ ιδιοκτθςίεσ τθσ περιοχισ κατά τθν 

καταςκευι του ζργου. 

Στθ φάςθ λειτουργίασ, μετά τθν υλοποίθςθ του προτεινόμενου ζργου, οριοκετείται θ 

κοίτθ του ρζματοσ και διαςφαλίηεται θ προςταςία των περιοχϊν ζναντι πλθμμυρικϊν 

φαινομζνων. Πλα αυτά ςυνεπάγονται αναβάκμιςθ των χριςεων γθσ τθσ περιοχισ και 

αφξθςθ τθσ αξίασ των ιδιοκτθςιϊν ςτθν περιοχι. 

Επιπλζον, θ χωροκζτθςθ του ζργου είναι ςε ςυμμόρφωςθ με τισ κατευκφνςεισ και τουσ 

ςτόχουσ του χωροταξικοφ και περιβαλλοντικοφ ςχεδιαςμοφ για τθν περιοχι ςε Εκνικό, 

Τομεακό και Ρεριφερειακό επίπεδο, ενϊ παρουςιάηει ςυμβατότθτα και ςυμμόρφωςθ με 

τισ κεςμοκετθμζνεσ χωρικζσ και πολεοδομικζσ δεςμεφςεισ ςε τοπικό επίπεδο. Δεν 

αναμζνονται, λοιπόν, επιπτϊςεισ ςτο χωροταξικό ςχεδιαςμό οφτε κατά τθν καταςκευι οφτε 

κατά τθ λειτουργία του ζργου. Το υπό μελζτθ ζργο, λόγω τθσ φφςθσ του, δεν δφναται να 

διαςπάςει τθν ενότθτα του πολεοδομικοφ ιςτοφ τόςο ςτον αςτικό, όςο και ςτον εξωαςτικό 

χϊρο, οφτε να επθρεάςει τα κφρια χαρακτθριςτικά του αςτικοφ περιβάλλοντοσ και των 

οικιςμϊν τθσ περιοχισ. Ωςτόςο, κατά τθ λειτουργία του το ζργο αναμζνεται να 

αναβακμίςει ελαφρϊσ τον άμεςο αξωαςτικό χϊρο και να αναβακμίςει και τθν ποιότθτασ 

ηωισ και τθν αςφάλεια των κατοίκων τθσ άμεςθσ περιοχισ. 

 

9.7. Κοινωνικό-οικονομικζσ επιπτϊςεισ 
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Φάςθ καταςκευισ 

Κατά τθ φάςθ καταςκευισ του ζργου οι επιπτϊςεισ ςτα κοινωνικά και οικονομικά 

χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ κα είναι ουδζτερεσ ι/και κετικζσ, αφοφ δεν επθρεάηεται 

άμεςα κάποια παραγωγικι δραςτθριότθτα. Αντικζτωσ, αναμζνεται μικρι αφξθςθ τθσ 

απαςχόλθςθσ του εργατικοφ δυναμικοφ τθσ περιοχισ κατά τθν καταςκευι του ζργου και 

ελαφρά τόνωςθ τθσ οικονομίασ ςτθν περιοχι (παροχι υπθρεςιϊν ςτο προςωπικό του 

καταςκευαςτι, εμπόριο). Από τθν άλλθ πλευρά, θ υλοποίθςθ του ζργου ενδζχεται να 

εγείρει κάποιεσ διαμαρτυρίεσ των περιοίκων, για τισ οχλιςεισ που κα προκλθκοφν, από 

τον κόρυβο, τθν ςκόνθ, τθν κίνθςθ και παρουςία των μθχανθμάτων. 

 

Φάςθ λειτουργίασ 

Θ λειτουργία του ζργου αναμζνεται να ζχει ςθμαντικζσ κετικζσ επιδράςεισ ςτθν ανάπτυξθ 

των οικιςμϊν τθσ άμεςθσ περιοχισ μελζτθσ (αλλά και ςτο περιβάλλον, τισ χριςεισ γθσ 

και τισ υποδομζσ) οι οποίεσ αναμζνεται να κατευνάςουν τισ όποιεσ διαμαρτυρίεσ 

προκφψουν κατά τθν καταςκευι. 

 

9.8. Επιπτϊςεισ ςτισ τεχνικζσ υποδομζσ 

 

Φάςθ καταςκευισ 

Οι μικρζσ γενικά ανάγκεσ ςε νερό του εργοταξίου μποροφν να καλυφκοφν από το 

υφιςτάμενο δίκτυο φδρευςθσ ι από υδροφόρα, χωρίσ επιπτϊςεισ ςτθ διακζςιμθ 

ποςότθτα νεροφ για τθν περιοχι. Θ υδροφόρα που κα απαιτθκεί για τθν διαβροχι του 

εδάφουσ κατά τθν καταςκευι, επίςθσ κα τροφοδοτείται από το δίκτυο του διμου χωρίσ 

προβλιματα ςτθν κάλυψθ άλλων αναγκϊν. Κα πρζπει επίςθσ κατά τθν διάρκεια των 

εκςκαφϊν να λαμβάνεται ιδιαίτερθ πρόλθψθ για τθν πικανότθτα ςτθν περιοχι εργαςιϊν 

να διζρχεται δίκτυο υδροδότθςθσ των γφρω κατοικιϊν. Βζβαια θ πικανότθτα αυτι είναι 

πολφ μικρι. 

Επειδι τα δίκτυα ΔΕΘ και ΟΤΕ είναι ωσ επί το πλείςτον εναζρια, δεν αναμζνεται να 

υπάρξουν προβλιματα κατά τθν καταςκευι του ζργου. Κα πρζπει κατά τθ διάρκεια των 

εκςκαφϊν να λαμβάνεται ιδιαίτερθ πρόλθψθ από τουσ χειριςτζσ των μθχανθμάτων 

ϊςτε να μθν προκλθκεί βλάβθ ςτα δίκτυα. 

Οι ποςότθτεσ των ςτερεϊν και υγρϊν μθ επικίνδυνων αποβλιτων του ζργου κα είναι πολφ 

μικρζσ και κα διαχειριςτοφν όπωσ περιγράφεται ςτισ παραγράφουσ 6.6 και 6.7 και δε κα 

επιφζρουν καμία αλλαγι ςτα υπάρχοντα ςυςτιματα κοινισ ωφελείασ του Διμου. 

Το οδικό δίκτυο τθσ περιοχισ εκτιμάται ότι δεν κα δεχτεί ςθμαντικοφσ επιπλζον φόρτουσ 

κυκλοφορίασ, κακϊσ τα μθχανιματα είναι πολφ λίγα και οι μετακινιςεισ αφοροφν μόνο 

φορτθγά οχιματα για τθν διάκεςθ των εκχωμάτων. 

Λαμβάνοντασ όλα αυτά τα παραπάνω μζτρα θ επίπτωςθ ςτο οδικό δίκτυο και τθν 

κυκλοφορία αλλά και γενικότερα ςε όλεσ τισ τεχνικζσ υποδομζσ κα είναι πρόςκαιρεσ 



ΜΡΕ για το ζργο «ΟΛΟΚΕΤΘΣΘ – ΔΛΕΥΚΕΤΘΣΘ ΤΟΥ ΕΜΑΤΟΣ ΚΕΣΘ «ΛΑΝΤΗΕΣ» ΧΛΩΜΟΥ Δ.Ε. 

ΜΕΛΛΤΕΛΩΝ Δ. ΚΕΚΥΑΣ 

ΧΑΛΜΟΥΚΘΣ ΡΕΤΟΣ ΜΘΧΑΝΛΚΟΣ ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΟΣ MSc        

ΚΟΜΝΘΝΩΝ 15Β 49100 ΚΕΚΥΑ ΤΘΛ. 6936852077 81 

(τθσ τάξθσ των λίγων θμερϊν), και με τθ λιψθ κατάλλθλων μζτρων διευκζτθςθσ τθσ 

κυκλοφορίασ κα ζχουν πολφ μικρι ζνταςθ. 

Σε κάκε περίπτωςθ κα ενθμερωκοφν εγκαίρωσ όλεσ οι ςχετικζσ υπθρεςίεσ πριν τθν 

ζναρξθ των εργαςιϊν ϊςτε να ςυντονιςτοφν και να αποκαταςτακοφν όλα τα κζματα 

άμεςα και ορκά. 

Συνοψίηοντασ, οι επιπτϊςεισ που αναμζνονται ςτισ τεχνικζσ υποδομζσ κατά το ςτάδιο τθσ 

καταςκευισ κα είναι αρνθτικισ κατεφκυνςθσ αλλά πολφ μικρισ ζνταςθσ, τοπικισ ζκταςθσ, 

με βραχυπρόκεςμο χαρακτιρα, χωρίσ ςυςςϊρευςθ. 

 

Φάςθ λειτουργίασ 

Από τθ λειτουργία του ζργου δεν κα υπάρχουν αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτισ τεχνικζσ 

υποδομζσ. Συνεπϊσ, κατά τθ λειτουργία του ζργου αναμζνονται κετικζσ επιπτϊςεισ ςτισ 

τεχνικζσ υποδομζσ. 

 

9.9. υςχζτιςθ με τισ ανκρωπογενείσ πιζςεισ ςτο περιβάλλον 

 

Το εξεταηόμενο ζργο δεν ζχει άμεςθ ςυςχζτιςθ με τισ υφιςτάμενεσ ανκρωπογενείσ πιζςεισ 

ςτο περιβάλλον τθσ ευρφτερθσ περιοχισ και κατά ςυνζπεια δεν ενιςχφει τισ εν λόγω 

ανκρωπογενείσ πιζςεισ. Αντικζτωσ, ςθμειϊνεται ότι το εν λόγω ζργο ζχει ςκοπό να μειϊςει 

τισ ανκρωπογενείσ πιζςεισ ςτο υδάτινο περιβάλλον.  

 

9.10. Επιπτϊςεισ ςτθν ποιότθτα του αζρα 

 

Φάςθ καταςκευισ 

Οι αναμενόμενεσ επιπτϊςεισ ςτο ατμοςφαιρικό περιβάλλον από το ζργο αφοροφν 

αποκλειςτικά τθ φάςθ καταςκευισ του ζργου και περιλαμβάνουν τα εξισ: 

 ςκόνθ από τθν κίνθςθ των οχθμάτων και τθ διαχείριςθ των υλικϊν και χωματουργικϊν 

προϊόντων (εργαςίεσ εκςκαφισ, φορτοεκφορτϊςεισ χωμάτων και αδρανϊν κλπ) 

 καυςαζρια από τισ μετακινιςεισ των φορτθγϊν και των μθχανθμάτων καταςκευισ ςτο 

χϊρο του ζργου. 

 

Λόγω του μικροφ όγκου εκχωμάτων, τα οποία κατανζμονται ςε όλθ τθν διάρκεια 

καταςκευισ και τθσ μικρισ ζκταςθσ των απαιτοφμενων εκςκαφϊν και μετακινιςεων, 

εκτιμάται πωσ οι επιπτϊςεισ από τθν εκπομπι ςκόνθσ κα είναι αμελθτζεσ. Ωςτόςο, επειδι 

οι καταςκευζσ κα γίνουν ςτον ευρφτερο αςτικό ιςτό προτείνεται θ λιψθ μζτρων, όπωσ 

θ διαβροχι των επιφανειϊν για τθν περαιτζρω μείωςθ τθσ εκπεμπόμενθσ ςκόνθσ. 

Συμπεραςματικά, οι επιπτϊςεισ από τθν ζκλυςθ ςκόνθσ κεωροφνται μικρισ ζνταςθσ και 

βραχυχρόνιεσ, ενϊ είναι και ςε μεγάλο ποςοςτό αναςτρζψιμεσ και αντιμετωπίςιμεσ. 
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Φάςθ λειτουργίασ 

Από τθ λειτουργία του ζργου δεν κα υπάρχουν επιπτϊςεισ ςτο ατμοςφαιρικό περιβάλλον 

τθσ περιοχισ, αφοφ δεν παράγονται κακόλου ατμοςφαιρικοί ρφποι. 

 

9.11. Επιπτϊςεισ από κόρυβο ι δονιςεισ 

 

Φάςθ καταςκευισ 

Επιπτϊςεισ από το κόρυβο 

Ππωσ αναφζρκθκε και ςτθν παράγραφο 6.9 (Εκπομπζσ κορφβου, δονιςεων, 

θλεκτρομαγνθτικισ ακτινοβολίασ), ο κόρυβοσ κατά τθν καταςκευι των ζργων διευκζτθςθσ 

δφναται να προζρχεται από: 

 τα μθχανιματα που χρθςιμοποιοφνται ςτο εργοτάξιο, κινθτά και ακίνθτα, όπωσ 

μθχανιματα εκςκαφισ ι χαλάρωςθσ εδαφϊν, φόρτωςθσ προϊόντων εκςκαφισ, 

διάςτρωςθσ και ςυμπίεςθσ υλικϊν. 

 τθν κυκλοφορία οχθμάτων που μεταφζρουν κάκε υλικό που χρειάηεται για τθν 

καταςκευι του ζργου. Ο κόρυβοσ από τα οχιματα αυτά μπορεί να επιβαρφνει και 

περιοχζσ μακριά από το εργοτάξιο, όπωσ για παράδειγμα κατά μικοσ των οδϊν που 

ακολουκοφν τα οχιματα αυτά από και προσ το εργοτάξιο. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα παραπάνω δεδομζνα αξιολογείται ότι οι οχλιςεισ ςτισ οικιςτικζσ 

περιοχζσ από τθν καταςκευι του ζργου κα είναι πρακτικά αμελθτζεσ για να διαταράξουν 

το περιβάλλον και οι όποιεσ επιπτϊςεισ κα είναι μικρισ ζνταςθσ, προςωρινζσ και 

πλιρωσ αναςτρζψιμεσ μετά από μζτρα. Αντίςτοιχα μικρισ ζνταςθσ αναμζνονται και οι 

πιζςεισ ςτο φυςικό περιβάλλον (πανίδα) από τθν καταςκευι του ζργου. 

Επιπτϊςεισ από τισ δονιςεισ 

Ανάμεςα ςτισ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ του ζργου, εκτόσ από τον αερόφερτο κόρυβο 

που εξετάηεται ςυνικωσ, είναι και οι προκαλοφμενεσ από τθν καταςκευι δονιςεισ 

κακϊσ και ο εδαφόφερτοσ κόρυβοσ ςτα γειτονικά κτίρια του ζργου ςτα όρια των 

οικιςμϊν. Ππωσ ο κόρυβοσ, ζτςι και οι δονιςεισ γίνονται άμεςα αντιλθπτζσ από τον 

άνκρωπο ωσ δυςάρεςτεσ αιςκιςεισ, ενϊ επιπλζον ενοχλοφν και λόγω του φόβου που 

προκαλοφν για πικανζσ ηθμιζσ ςτα κτίρια. Σε ακραίεσ περιπτϊςεισ οι εδαφόφερτεσ 

δονιςεισ μποροφν να προκαλζςουν και ηθμιζσ ςτισ καταςκευζσ. 

Ωςτόςο, όπωσ αναφζρκθκε και ςτθν παράγραφο 6.9, δεν αναμζνεται να δθμιουργθκοφν 

δονιςεισ κατά τθν καταςκευι του ζργου, κακϊσ λόγω τθσ φφςθσ του ζργου και τθσ 

φφςθσ των γεωλογικϊν ςχθματιςμϊν όπου κα εδραςτεί δε προβλζπεται θ χριςθ 

εκρθκτικϊν ι θ χριςθ αερόςφυρασ. Συνεπϊσ δεν αναμζνονται ςχετικζσ επιπτϊςεισ. 

 

Φάςθ Λειτουργίασ 

Λόγω τθσ φφςθσ του ζργου κατά τθ λειτουργία του δεν προβλζπονται κακόλου εκπομπζσ 

κορφβου ι δονιςεων. 

9.12. Επιπτϊςεισ ςχετικζσ με θλεκτρομαγνθτικά πεδία 
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Γφρω από οποιοδιποτε θλεκτροφόρο ςτοιχείο (θλεκτρικζσ οικιακζσ ςυςκευζσ, εςωτερικζσ 

θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ, θλεκτρικζσ μθχανζσ) αναπτφςςεται θλεκτρικό και μαγνθτικό 

πεδίο, το μζγεκοσ των οποίων εξαρτάται για δεδομζνθ κζςθ μόνο από τθν τάςθ και τθν 

ζνταςθ του ρεφματοσ αντίςτοιχα. Λόγω τθσ φφςθσ του ζργου δεν προβλζπεται 

θλεκτρομθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ που κα δθμιουργιςει τζτοιασ φφςθσ πεδίο τόςο κατά 

τθ φάςθ καταςκευισ όςο και κατά τθ φάςθ λειτουργίασ, οπότε και δεν αναμζνονται 

τζτοιου είδουσ εκπομπζσ. 

 

9.13. Επιπτϊςεισ ςτα φδατα 

 

Ππωσ προαναφζρκθκε το υπό μελζτθ ζργο είναι ςυμβατό με το Σχζδιο Διαχείριςθσ Υδάτων 

και τα μζτρα που αυτό προτείνει, κακϊσ αναγνωρίηεται από το Σχζδιο γενικά θ ανάγκθ 

οριοκζτθςθσ ρεμάτων ςε περιαςτικζσ περιοχζσ μεγάλων πόλεων. Επίςθσ, δεν ζχει εγκρικεί 

Σχζδιο Διαχείριςθσ Κινδφνων Ρλθμμφρασ για τθν περιοχι. Σφμφωνα όμωσ με τθν 

Ρροκαταρκτικι Αξιολόγθςθ Κινδφνων Ρλθμμφρασ για το Υ.Δ. Θπείρου, θ περιοχι μελζτθσ 

κατατάςςεται ςτισ Ηϊνεσ Δυνθτικά Υψθλοφ Κινδφνου Ρλθμμφρασ, κακϊσ είναι περιοχι 

όπου ζχουν λάβει χϊρα ιςτορικζσ πλθμμφρεσ. Για το λόγο αυτό θ πραγματοποίθςθ ενόσ 

αντιπλθμμυρικοφ ζργου όπωσ το υπό μελζτθ κα επιφζρει κετικζσ επιπτϊςεισ κατά τθ 

λειτουργία ςτα φδατα και κα προςτατεφςει τθν περιοχι. 

Ρζρα από τα παραπάνω, οι επιπτϊςεισ ςτα νερά τθσ περιοχισ διακρίνονται παρακάτω ςε 

επιπτϊςεισ ςτα επιφανειακά φδατα και ςε επιπτϊςεισ ςτα υπόγεια φδατα και επιπλζον ςε 

επιπτϊςεισ που αφοροφν ςτθν ποιότθτα και αυτζσ που αφοροφν ςτθν ποςότθτα των 

νερϊν. 

 

Φάςθ καταςκευισ 

Επιπτϊςεισ ςτθν ποςότθτα των επιφανειακϊν νερϊν. Το εξεταηόμενο ρζμα, υπό τθν 

υφιςτάμενθ μορφι του, δεν ζχει μόνιμθ ροι αλλά παροχετεφει τθν επιφανειακι απορροι 

τθσ περιοχισ κατά τισ βροχοπτϊςεισ. Το ίδιο κα ςυμβαίνει και με τθ νζα διαμορφωμζνθ 

κοίτθ, θ οποία εντοφτοισ αναμζνεται να βελτιϊςει τισ υδρολογικζσ ςυνκικεσ τθσ 

περιοχισ και να μειϊςει τισ πικανότθτεσ εμφάνιςθσ πλθμμυρικϊν φαινομζνων. Εφόςον οι 

εργαςίεσ διευκζτθςθσ γίνουν τθν περίοδο του καλοκαιριοφ και κακϊσ δεν προβλζπεται να 

διαρκζςουν περιςςότερο από 3 μινεσ, δεν αναμζνεται κατά τθν περίοδο εργαςιϊν να 

υπάρχει ροι ςτο ρζμα. Βεβαίωσ κα πρζπει ο ανάδοχοσ να λάβει μζτρα αςφαλοφσ 

παροχζτευςθσ των υδάτων ςε περίπτωςθ βροχοπτϊςεων, χωρίσ αυτι να παρεμποδίηεται 

από τα υπό καταςκευι ζργα, ενϊ ταυτόχρονα κα διαςφαλίηονται και τα ίδια τα ζργα από 

τθ δράςθ των απορροϊν του ρζματοσ. 

Οι ποςότθτεσ νεροφ που κα χρειαςτοφν κατά τθ φάςθ καταςκευισ περιορίηονται ςτισ 

ποςότθτεσ πόςιμου νεροφ για τουσ εργαηόμενουσ (εκτιμάται ότι το μζγιςτο κα είναι 10 

άτομα) και ςτισ ποςότθτεσ για τθν καταςκευι των ζργων και χριςεισ όπωσ διαβροχι 
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ςωρϊν χωματιςμϊν. Οι ποςότθτεσ αυτζσ είναι πολφ μικρζσ για να προκαλζςουν 

οποιαδιποτε επίπτωςθ ςτο υδατικό ιςοηφγιο τθσ περιοχισ και επιπρόςκετα είναι μικρισ 

χρονικισ διάρκειασ. Ωσ πόςιμο νερό για τουσ εργαηόμενουσ μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν 

νερά εμφιαλωμζνα του εμπορίου και για τυχόν λοιπζσ χριςεισ καταςκευισ νερό που κα 

μεταφζρεται με βυτίο. 

Σφμφωνα με τα παραπάνω λοιπόν, δεν αναμζνονται επιπτϊςεισ ςτθν ποςότθτα των 

επιφανειακϊν νερϊν κατά τθν καταςκευι του ζργου. 

Επιπτϊςεισ ςτθν ποιότθτα των επιφανειακϊν νερϊν. Οι δυνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτθν 

ποιότθτα των επιφανειακϊν νερϊν προζρχονται από τα υγρά απόβλθτα που παράγονται 

κατά τθν διάρκεια των εργαςιϊν και αφοροφν τα λφματα του προςωπικοφ του εργοταξίου 

και τυχόν εκπομπζσ υπολειμμάτων λειτουργίασ των μθχανθμάτων (λιπαντικά, γράςο και 

καφςιμα), όπωσ και υγρά υπολείμματα ςκυροδζματοσ. Ππωσ όμωσ αναλφκθκε διεξοδικά, θ 

ποςότθτα των αςτικϊν λυμάτων ςτθ φάςθ καταςκευισ είναι πολφ μικρι για να 

προκαλζςει αλλοιϊςεισ ςτα χαρακτθριςτικά του περιβάλλοντοσ. Ραρόλα αυτά, ςτα 

πλαίςια τθσ μζγιςτθσ δυνατισ περιβαλλοντικισ προςταςίασ και για τισ υγειονομικζσ 

ανάγκεσ του προςωπικοφ κα τοποκετθκοφν χθμικζσ τουαλζτεσ. 

Πςον αφορά ςτισ εκπομπζσ υπολειμμάτων λειτουργίασ των μθχανθμάτων και τα υγρά 

υπολείμματα ςκυροδζματοσ, με βάςθ τθν εμπειρία από αντίςτοιχου ι και μεγαλφτερου 

μεγζκουσ ζργα, οι παραπάνω εκπομπζσ κρίνονται αμελθτζεσ, ειδικά εφόςον λθφκοφν τα 

κατάλλθλα μζτρα ορκισ πρακτικισ τόςο για τθ ςυνικθ λειτουργία του εργοταξίου όςο και 

για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων, όπωσ αναφζρεται ςτο ςχετικό κεφάλαιο 10 των μζτρων. 

Τζλοσ, από τισ χωματουργικζσ εργαςίεσ ο ςυνθκζςτεροσ τρόποσ ρφπανςθσ που μπορεί 

να φκάςει ςτα νερά είναι οι ςκόνεσ και τα ςτερεά ςωματίδια. Ωςτόςο όπωσ αναφζρκθκε 

νωρίτερα, επειδι οι εργαςίεσ προγραμματίηονται τθν κερινι περίοδο και κα διαρκζςουν το 

πολφ 3 μινεσ, δεν αναμζνεται ροι νεροφ ςτο ρζμα, κακϊσ οι παροχι του προζρχεται 

κφρια από τα όμβρια. Επομζνωσ, δεν αναμζνεται ρφπανςθ των υδάτων παρά μόνο ςε 

περίπτωςθ βροχόπτωςθσ, αλλά ακόμθ και τότε οι επιπτϊςεισ κα είναι μικρισ ζνταςθσ και 

διάρκειασ. 

Επιπτϊςεισ ςτθν ποςότθτα των υπόγειων νερϊν. Από τθ φφςθ του ζργου και το μζγεκόσ 

του δεν αναμζνονται επιπτϊςεισ ςτα υπόγεια νερά. Δεν προβλζπεται άμεςθ χριςθ 

υπόγειου νεροφ με άντλθςθ, αλλά οφτε και κάποιου είδουσ τεχνθτόσ εμπλουτιςμόσ. 

Επιπτϊςεισ ςτθν ποιότθτα των υπόγειων νερϊν. Οφτε και ςτθν ποιότθτα των υπογείων 

νερϊν αναμζνονται επιπτϊςεισ, κατά αντιςτοιχία με τισ επιπτϊςεισ ςτθν ποιότθτα των 

επιφανειακϊν νερϊν. 

Συνεπϊσ ςυνολικά, εκτιμάται πωσ δεν κα εμφανιςτοφν δυςμενείσ επιπτϊςεισ ςτα νερά 

κατά τθν καταςκευι του ζργου, υπόγεια και επιφανειακά. Σε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ 

ίςωσ εμφανιςτοφν μικρισ ζνταςθσ και ςφντομθσ διάρκειασ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτα 

επιφανειακά νερά τθσ περιοχισ. 

 

Φάςθ Λειτουργίασ 
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Επιπτϊςεισ ςτθν ποςότθτα των επιφανειακϊν νερϊν. Ο ςχεδιαςμόσ τθσ διατομισ των 

ζργων διευκζτθςθσ ζχει γίνει λαμβάνοντασ υπόψθ τθν αςφαλι παροχζτευςθ 

πλθμμυρικϊν αιχμϊν περιόδου επαναφοράσ Τ = 50 ζτθ και επομζνωσ δεν αναμζνονται 

αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτα νερά από τθν λειτουργία του ζργου. Αντικζτωσ, μάλιςτα κατά τθ 

λειτουργία κα εκπλθρωκεί ο ςκοπόσ του ζργου, δθλαδι κα διαςφαλιςτεί θ περιοχι 

μελζτθσ από πλθμμυρικζσ παροχζσ και από τισ καταςτροφικζσ ςυνζπειεσ που φζρουν 

αυτζσ. Συνεπϊσ, το ζργο κατά τθ λειτουργία του κα επιφζρει πολφ ςθμαντικζσ κετικζσ 

επιπτϊςεισ ςτα νερά. 

Επιπτϊςεισ ςτθν ποιότθτα των επιφανειακϊν νερϊν. Κατά τθ λειτουργία του ζργου δε κα 

δθμιουργοφνται οποιαςδιποτε φφςθσ υγρά ι ςτερεά απόβλθτα που κα μποροφςαν να 

επιβαρφνουν τθν ποιότθτα των υδάτων. Ζτςι, δεν αναμζνονται επιπτϊςεισ ςτθν ποιότθτα 

των επιφανειακϊν νερϊν. 

Επιπτϊςεισ ςτθν ποςότθτα των υπόγειων νερϊν. Από τθν λειτουργία του ζργου δεν 

προκφπτουν ουςιαςτικζσ αλλαγζσ ςτον τρόπο αλλθλεπίδραςθσ των επιφανειακϊν και 

υπογείων υδάτων. Σθμειϊνεται ότι ςτο τμιμα που κα διευκετθκεί (πζρα από τθν ζξοδο 

του ρζματοσ που και ςιμερα είναι διευκετθμζνθ) θ φυςικι ςιμερα κοίτθ κα 

αντικαταςτακεί με ςυρματοςτρϊματα πάχουσ 17 εκατοςτϊν. Θ επζμβαςθ αυτι είναι θ 

πιο φιλικι ωσ προσ τθν κατείςδυςθ νεροφ ςτον υπόγειο υδροφορζα. Βζβαια, θ ζνταςθ 

τθσ εν λόγω επίπτωςθσ αναμζνεται εξαιρετικά μικρι για να προκαλζςει αξιοςθμείωτεσ 

αλλαγζσ ςτθ ςτάκμθ του υπόγειου υδροφόρου. Επιπλζον, το ρζμα διζρχεται πάνω ςε 

προςχωματικζσ αποκζςεισ, θ υδροφορία των οποίων δεν αναμζνεται ςθμαντικι λόγω τθσ 

περιοριςμζνθσ ανάπτυξισ τουσ. Σε κάκε περίπτωςθ, λοιπόν, μια τζτοια επίπτωςθ 

κεωρείται μικρι ζωσ αμελθτζα. 

Επιπτϊςεισ ςτθν ποιότθτα των υπόγειων νερϊν. Ππωσ προαναφζρκθκε, κατά τθ 

λειτουργία του ζργου δε κα δθμιουργοφνται οποιαςδιποτε φφςθσ υγρά ι ςτερεά 

απόβλθτα που κα μποροφςαν να επιβαρφνουν τθν ποιότθτα των υδάτων. Ζτςι δεν 

αναμζνονται επιπτϊςεισ οφτε ςτθν ποιότθτα των υπόγειων νερϊν. 

Συνοψίηοντασ, οι επιπτϊςεισ ςτα φδατα από τθ λειτουργία του ζργου κα είναι κετικζσ και 

μόνιμεσ. 

 

Αναλυτικά ςτοιχεία επιπτϊςεων ςτα επιφανειακά φδατα 

Το υπό μελζτθ υδατόρεμα τροφοδοτείται από τα νότια του όρουσ "Χλωμό" και "Λάκκεσ" και 

τα δυτικά του χωριοφ "Αργυράδεσ" και εκβάλλει ςτθ καλάςςια περιοχι ανάμεςα από τθ 

λίμνθ "Κοριςςίων" και τον οικιςμό "Αγ. Γεϊργιοσ" Αργυράδων. Το υδατόρεμα πθγάηει από 

μζγιςτο υψόμετρο 326,55 μζτρων, τθν κορυφι του όρουσ  "Χλωμοφ". Διακρίνεται ςε δφο 

κφριουσ κλάδουσ. Ο ζνασ πθγάηει από το όροσ "Χλωμό" και ζχει κατεφκυνςθ από βορά προσ 

νότο. Ο δεφτεροσ ο οποίοσ ζχει και τθν μεγαλφτερθ διαδρομι 4,2 χλμ περίπου, πθγάηει από 

το όροσ "Λάκκεσ" και ζχει κατεφκυνςθ από βορειοανατολικά προσ τα νοτιοδυτικά. Οι δφο 

κλάδοι ενϊνονται ςτθ περιοχι τθσ μονισ Ραντοκρατϊρου και ακολουκοφν κατεφκυνςθ 

προσ νότο μζχρι τθ κάλαςςα όπου εκβάλει το υδατόρεμα. Το τελευταίο αυτό τμιμα ζχει 
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μικοσ 1,3 χλμ με μζςθ κλίςθ 0,76%. Θ λεκάνθ απορροισ ζχει εμβαδόν 3,52 χλμ2 και το 

μζγιςτο μικοσ διαδρομισ φδατοσ είναι 4,2 χλμ. 

Το εξεταηόμενο τμιμα του υδατορζματοσ είναι τα τελευταία 967 μζτρα από τα ςυνολικά 

4,2 χλμ περίπου του υδατορζματοσ. Το τμιμα αυτό βρίςκεται ςε πεδινι περιοχι όπου οι 

κλίςεισ είναι ιδιαίτερα μικρζσ και δεν ξεπερνοφν το 0,6 %. Ραλαιότερα θ περιοχι αυτι 

καλλιεργοφνταν ζντονα και ςυςτθματικά. Για το ςκοπό αυτό είχαν δθμιουργθκεί αρδευτικά 

και αποςτραγγιςτικά κανάλια τα οποία διζτρεχαν κάκε καλλιεργοφμενθ ζκταςθ και 

δθμιουργοφνταν ζτςι ζνα ςφνκετο αποςτραγγιςτικό δίκτυο. Από το εξεταηόμενο υδατόρεμα 

και Δυτικά προσ τθ λιμνοκάλαςςα "Κοριςςίων" τα νερά κατζλθγαν ςτθ λιμνοκάλαςςα ενϊ 

ανατολικά του υδατορζματοσ τα νερά κατζλθγαν ςτθν κάλαςςα. Αυτό ςυνζβαινε λόγο τθσ 

παρουςίασ των αμμοκίνων οι οποίεσ ωσ λόφοι από άμμο εμπόδιηαν τθ ροι των ομβρίων 

υδάτων προσ τθ κάλαςςα δθμιουργϊντασ ζνα τοίχοσ. Οι περιοχζσ ανάντι των αμμοκίνων 

πλθμφριηαν και ζτςι δθμιουργικθκε θ λιμνοκάλαςςα. Οι κατακλυηόμενεσ εκτάςεισ ιταν 

εφφορεσ και γόνιμεσ και καλλιεργοφνταν με μεγάλα οφζλθ για τθν περιοχι. Σε μικρι 

απόςταςθ από το εξεταηόμενο υδατόρεμα, 500 μζτρα ανατολικά, ζχει δθμιουργθκεί ο 

οικιςμόσ "Άγιοσ Γεϊργιοσ" Αργυράδων. Οι χριςεισ γθσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ ζχουν 

μετατραπεί από αγροτικζσ - καλλιζργειεσ ςε τουριςτικζσ - οικιςτικζσ. 

Το υδατόρεμα παρουςιάηει μθδενικζσ παροχζσ τουσ κερινοφσ μινεσ. Ραλαιότερα 

επικοινωνοφςε με τθ λιμνοκάλαςςα των Κορθςίων, ωςτόςο ςιμερα δεν επικοινωνεί. Εδϊ 

κα πρζπει να αναφερκεί πωσ θ αλλαγι τθσ κοίτθσ ρζματοσ ςτα κατάντθ του και θ αλλαγι 

του αποδζκτθ ζχει πραγματοποιθκεί ςε παλαιότερεσ περιόδουσ, και δεν επθρεάηει τθν 

λειτουργία του φυςικοφ οικοςυςτιματοσ τθσ Λιμνοκάλαςςασ Κοριςςίων, λόγω τθσ μικρισ 

δυναμικότθτασ του υδατορζματοσ και τθσ μικρισ του ςε ζκταςθ λεκάνθσ απορροισ.  

Θ ςυνολικι λεκάνθ απορροισ που καταλιγει ςτθ λιμνοκάλαςςα ζχει εμβαδό 15 τ.χλμ. 

περίπου ενϊ το υπό εξζταςθ ρζμα μόλισ 3,52 τ.χλμ. 

Χαρακτθριςτικά αναφζρεται πωσ το ρζμα κατά τουσ κερινοφσ μινεσ είναι ξερό. 

Ειδικότερα, το υπό διευκζτθςθ και οριοκζτθςθ τμιμα, βρίςκεται εντόσ τουριςτικισ 

περιοχισ πλθςίον τουριςτικισ εγκατάςταςθσ, το οποίο δεν γειτνιάηει με τθ λιμνοκάλλαςα 

Κοριςίων. Αναφορικά με το υδρολογικό ιςοηφγιο των υδάτινων πόρων τθσ περιοχισ θ 

περιοχι μελζτθσ υδρολογικά εντοπίηεται ςτθν υδρολογικι λεκάνθ Κζρκυρασ. Τα υπόγεια 

υδάτινα υδροςυςτιματα που εντοπίηονται ςτθν περιοχι είναι το κοκκϊδεσ υδροςφςτθμα 

τθσ Κζρκυρασ με κωδικό GR500030. Για τον προςδιοριςμό του υδρολογικοφ ιςοηυγίου τθσ 

περιοχισ χρθςιμοποιικθκαν ςτοιχεία του μετεωρολογικοφ ςτακμοφ Κζρκυρασ. 

 

Το κλίμα τθσ νιςου Κζρκυρασ, ενταςςόμενο ςτα πλαίςια των κλιματολογικϊν ςυνκθκϊν τθσ 

περιοχισ του Λονίου χαρακτθρίηεται από τθν εναλλαγι μιασ “ψυχρισ” υγρισ περιόδου και 

μιασ κερμισ ξθρισ, με άφκονεσ βροχοπτϊςεισ, ιπιουσ χειμϊνεσ και μεγάλθ περίοδο 

θλιοφάνειασ.  
Θ κατανομι των βροχοπτϊςεων ςτο νθςί χαρακτθρίηεται από ςχετικι ομοιομορφία, ενϊ 

γενικά παρατθρείται μια μείωςθ αυτϊν από ∆υτικά προσ Ανατολικά. Οι μζςεσ τιμζσ του 
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ετιςιου φψουσ α.κ. είναι τθσ τάξθσ των 800-1200 χλςτ. Οι κερινζσ βροχοπτϊςεισ δεν είναι 

ςπάνιεσ και ςυμβαίνουν κφρια τον Αφγουςτο, ενϊ οι μεγαλφτερθσ ζνταςθσ βροχοπτϊςεισ 

τθσ υγρισ περιόδου, παρατθροφνται το μινα ∆εκζμβριο. Σε ότι αφορά τθν κατανομι τθσ 

κερμοκραςίασ, θ μζγιςτθ μζςθ μθνιαία παρατθρείται κατά τον μινα Αφγουςτο, ενϊ θ 

ελάχιςτθ τον Λανουάριο. Αντίςτροφθ είναι θ κατανομι τθσ ςχετικισ υγραςίασ με μζγιςτο 

ποςοςτό τουσ μινεσ Νοζμβριο και ∆εκζμβριο και ελάχιςτο κατά τουσ μινεσ Λοφλιο και 

Αφγουςτο. Σφμφωνα με το ιςτόγραμμα του Σχιματοσ 1 μποροφμε να ςυμπεράνουμε τα 

εξισ:  

α) θ κόκκινθ γραμμι μασ δείχνει ότι ςε μια πορεία 61 ετϊν το ετιςιο φψοσ βροχισ 

τείνει να μειϊνεται ςταδιακά και  

β) τα υδρολογικά ζτθ 1947-1948, 1976-1977, 1987-1992 χαρακτθρίηονται ωσ άνυδρα 

ζτθ κακϊσ παρουςιάηουν ετιςιεσ τιμζσ βροχόπτωςθσ πολφ κάτω από το μζςο ετιςιο 

φψοσ βροχόπτωςθσ. 

 

 
χιμα 9.1 Λςτόγραμμα βροχομετρικοφ ςτακμοφ Κζρκυρασ 

 

Θ γνϊςθ του υδρολογικοφ ιςοηυγίου μιασ περιοχισ ςυμβάλλει ςτο να βελτιςτοποιθκεί θ 

διαχείριςθ των υδατικϊν πόρων ςτθν περιοχι αυτι. Είναι γνωςτό ότι το υδρολογικό 

ιςοηφγιο εκφράηεται από τθ ςχζςθ: 

 

    P R E I dw dq                     
όπου: P: τα ατμοςφαιρικά κατακρθμνίςματα 

 R: θ επιφανειακι απορροι 

 Λ: θ κατείςδυςθ 

 dw: θ μεταβολι υπόγειων αποκεμάτων 

 dq: το αποτζλεςμα επζμβαςθσ του ανκρϊπου 

Για τον υπολογιςμό ενόσ αξιόπιςτου επιφανειακοφ υδρολογικοφ ιςοηυγίου τθσ περιοχισ 

είναι απαραίτθτθ θ γνϊςθ του φψουσ τθσ ετιςιασ βροχόπτωςθσ, και τθσ πραγματικισ 

εξατμιςοδιαπνοισ. Εδϊ κα πρζπει να αναφερκεί πωσ θ παραπάνω ςχζςθ αναφζρεται ςτο 

ιςοηφγιο του επιφανειακοφ νεροφ τθσ περιοχισ και όχι ςτο ςυνολικό ιςοηφγιο του νεροφ τθσ 
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περιοχισ, κακϊσ για τον προςδιοριςμό του ςυνολικοφ ιςοηυγίου νεροφ απαιτείται ο 

προςδιοριςμόσ τθσ μεταβολισ των υπόγειων αποκεμάτων τθσ περιοχισ (dw), κακϊσ και το 

μζγεκοσ των ανκρωπογενϊν επεμβάςεων ςτθν ίδια περιοχι (dq). 

Το υδατικό ιςοηφγιο τθσ περιοχισ του ζργου παρουςιάηεται κετικό με τισ τιμζσ τθσ 

βροχόπτωςθσ να είναι μεγαλφτερεσ των 1050mm. Για τον προςδιοριςμό του επιφανειακοφ 

υδατικοφ ιςοηυγίου τθσ περιοχισ εφαρμόςκθκε θ μζκοδοσ Thornthwaite - Mather. Για τον 

υπολογιςμό του επιφανειακοφ υδάτινου ιςοηυγίου τθσ περιοχισ χρθςιμοποιικθκαν 

ςτοιχεία του Μετεωρολογικοφ ςτακμοφ Κζρκυρασ, για το οποίο υπιρχαν αξιόπιςτεσ 

χρονοςειρζσ βροχομετρικϊν και κλιματολογικϊν δεδομζνων. Ραράλλθλα για τθν αναγωγι 

των υψομζτρων των ςτακμϊν ςτο υψόμετρο τθσ περιοχισ μελζτθσ εφαρμόςκθκε 

βροχοβακμίδα τθσ τάξθσ των 50mm (μείωςθ) ανά 100μ φψοσ (αφξθςθ) και κερμοβακμίδα 

τθσ τάξθσ των 0,5oC (αφξθςθ) ανά 100μ φψοσ (μείωςθ). Με βάςθ τα παραπάνω ςτοιχεία, 

λαμβάνοντασ υπόψθ ότι θ περιοχι ζρευνασ ζχει μζςο υψόμετρο 5μ πάνω από το επίπεδο 

τθσ κάλαςςασ, που ταυτίηεται με το υψόμετρο του μετεωρολογικοφ ςτακμοφ Κζρκυρασ) 

εφαρμόςκθκε θ μζκοδοσ Thornthwaite – Mather για τον προςδιοριςμό του επιφανειακοφ 

υδρολογικοφ ιςοηυγίου. Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν λικολογικι ςφςταςθ των γεωλογικϊν 

ςτρωμάτων τθσ περιοχισ του ζργου, ο ςυντελεςτισ τθσ κατείςδυςθσ εκτιμάται ίςοσ με 25%. 

Στουσ παρακάτω πίνακεσ παρουςιάηονται τα αποτελζςματα τθσ μεκόδου και το 

επιφανειακό υδρολογικό ιςοηφγιο για τθν περιοχι (Ρίνακασ 9.1).  

 

Πίνακασ 9.1 Αποτελζςματα μεκόδου Thornthwaite – Mather για τον υπολογιςμό τθσ πραγματικισ 

εξατμιςοδιαπνοισ 

 Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α  Ο Ν Δ /M.O. 

T 
0
C 

9.60 10.30 12.10 15.10 19.60 23.80 26.40 26.10 22.70 18.40 14.20 11.10 17.45 

P (mm) 
119.22 170.77 90.73 34.83 34.68 16.07 21.77 7.47 99.10 165.63 151.04 132.37 1043.67 

Ζλλειμα 
0.0 0.0 0.0 18.3 61.9 123.1 148.0 148.3 6.2 0.0 0.0 0.0  

Πλεον. 
102.0 151.1 57.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 99.6 116.0 110.6  

St 
100.0 100.0 100.0 83.3 44.8 13.1 3.0 0.7 0.6 100.0 100.0 100.0  

ΔSt 
0.0 0.0 0.0 -16.7 -38.5 -31.7 -10.1 -2.3 0.0 99.4 0.0 0.0  

Er 
17.3 19.7 32.8 51.5 73.1 47.8 31.9 9.8 99.1 66.1 35.0 21.7 505.8 

Ζλλ. νεροφ 
0.0 0.0 0.0 1.6 23.5 91.4 137.9 146.0 6.2 0.0 0.0 0.0  

Ολ. 
Απορροι 

102.0 151.1 57.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 116.0 110.6 537.8 

 

Με βάςθ τθν παραπάνω ανάλυςθ προκφπτει το παρακάτω προςεγγιςτικό ιςοηφγιο νεροφ 

για τθν ευρφτερθ περιοχι μελζτθσ. Εδϊ πρζπει να τονιςκεί, πωσ το ιςοηφγιο αυτό 

αναφζρεται ςτα επιφανειακά νερά τθσ περιοχισ (Ρίνακασ 2). Για τον υπολογιςμό του 
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ςυνολικοφ ιςοηυγίου του φδατοσ τθσ περιοχισ είναι απαραίτθτοσ ο προςδιοριςμόσ τθσ 

μεταβολισ των υπόγειων αποκεμάτων τθσ (dw), κακϊσ και το μζγεκοσ των ανκρωπογενϊν 

επεμβάςεων ςτθν περιοχι (dq). 

Πίνακασ 9.2 Ρροςεγγιςτικό ιςοηφγιο φδατοσ για τθν περιοχι (χρονικι περίοδοσ 2000 – 2016) 

 P E I R 

Υψοσ νεροφ (mm) 1043.67 505.83 260.92 276.93 

Ποςοςτό % 100.00 48.47 25.00 26.53 

 

Γενικά θ λιμνοκάλαςςα των Κοριςςίων είναι μια αβακισ λεκάνθ (με ζκταςθ 4,2 km2) 

ςχθματιςμζνθ πάνω ςε ζνα αδιαπζρατο ςτρϊμα μάργασ, ενϊ επικοινωνεί με το Λόνιο 

Ρζλαγοσ με ζναν τεχνθτό δίαυλο (8,4 m πλάτουσ και βάκουσ <0.8μ). Θ τροφοδοςία τθσ με 

γλυκό νερό γίνεται ουςιαςτικά μζςω τθσ βροχόπτωςθσ (μείον εξάτμιςθ) που γίνεται 

απευκείασ ςτθν επιφάνεια τθσ και μζςω τθσ επιφανειακισ απορροισ (βροχόπτωςθ – 

εξατμιςοδιαπνοι) τθσ λεκάνθσ αποςτράγγιςισ τθσ (15 km2).  

Από τθν παραπάνω ανάλυςθ διαπιςτϊνεται πωσ θ επιφανειακι απορροι τθσ ευρφτερθσ 

περιοχισ τθσ λιμνοκάλαςςασ Κορθςίων, ανζρχεται ωσ ποςοςτό των κατακρθμνιςμάτων ίςο 

με 26,53% και για ζκταςθ τθσ λεκάνθσ απορροισ ίςθ με 15,00Km2 ανζρχεται ςε 

4.154.000m3. Κεωρϊντασ ότι θ λεκάνθ απορροισ του ρζματοσ παρουςιάηει όμοια 

υδρολογικά χαρακτθριςτικά, ςε ςχζςθ με τθν ευρφτερθ υδρολογικι λεκάνθ τθσ 

λιμνοκάλαςςασ Κορθςίων, προκφπτει πωσ ο ςυνολικόσ όγκοσ ο οποίοσ παλαιότερα 

τροφοδοτοφςε τθ λιμνοκάλαςςα ανζρχεται ςε 900.000m3. Θ ποςότθτα αυτι, ςε ςχζςθ με 

τθ ςυνολικι λεκάνθ απορροισ τθσ λιμνοκάλαςςασ Κορθςίων, είναι μικρι και δεν επθρεάηει 

τουσ φυςικοχθμικοφσ χαρακτιρεσ τθσ λιμνοκάλαςςασ.  Εδϊ κα πρζπει να αναφερκεί πωσ 

τμιμα τθσ κατείςδυςθσ, το οποίο ανζρχεται περίπου ςε 900.000m3 ςυνεχίηει να 

τροφοδοτεί τθ λιμνοκάλαςςα Κορθςίων, λόγω του περατοφ χαρακτιρα των γεωλογικϊν 

ςτρωμάτων τθσ περιοχισ. Απόδειξθ τθσ υδροφορίασ των επιφανειακϊν ςχθματιςμϊν 

αποτελεί θ φπαρξθ πθγαδιϊν γφρω από τθ λιμνοκάλαςςα, θ αλατότθτα των οποίων δε 

φαίνεται να επθρεάηεται από τισ εποχιακζσ μεταβολζσ τθσ αλατότθτασ τθσ λιμνοκάλαςςασ. 

Τα παραπάνω ςτοιχεία επιβεβαιϊνονται και από ζρευνα των Μιλοβάνοβιτσ κ.α., 2007, οι 

οποίοι προςδιόριςαν το υδρολογικό ιςοηφγιο τθσ λιμνοκάλαςςασ Κορθςίων κατά το ζτοσ 

2005-2006  για τα οποία διαπιςτϊνεται το οριακά αρνθτικό ιςοηφγιο (-0,15 x 106 m3)  τθσ 

περιοχισ κατά τουσ κερινοφσ μινεσ (περίοδο ζντονθσ εξάτμιςθσ και περίοδο όπου το ρζμα 

παρουςιάηει μθδενικζσ παροχζσ) και το κετικό ιςοηφγιο τθσ περιοχισ (+4,5 x 106 m3) κατά 

τθ χειμερινι περίοδο. 
 

Με βάςθ τα παραπάνω διαπιςτώνεται πωσ θ επίδραςθ του ρζματοσ και θ αλλαγι τθσ 

κοίτθσ του, όπωσ αυτι ζχει πραγματοποιθκεί, δεν δθμιουργεί προβλιματα ςτο φυςικό 

περιβάλλον τθσ περιοχισ μελζτθσ, κακώσ θ περιοχι μελζτθσ παρουςιάηει κετικό ιςοηφγιο. 
 

Αναφορικά με τισ ςυνκικεσ ςτερεομεταφοράσ ςτθν περιοχι μελζτθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ 



ΜΡΕ για το ζργο «ΟΛΟΚΕΤΘΣΘ – ΔΛΕΥΚΕΤΘΣΘ ΤΟΥ ΕΜΑΤΟΣ ΚΕΣΘ «ΛΑΝΤΗΕΣ» ΧΛΩΜΟΥ Δ.Ε. 

ΜΕΛΛΤΕΛΩΝ Δ. ΚΕΚΥΑΣ 

ΧΑΛΜΟΥΚΘΣ ΡΕΤΟΣ ΜΘΧΑΝΛΚΟΣ ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΟΣ MSc        

ΚΟΜΝΘΝΩΝ 15Β 49100 ΚΕΚΥΑ ΤΘΛ. 6936852077 90 

τισ γεωλογικζσ ςυνκικεσ των ςχθματιςμϊν τθσ περιοχισ και τα μορφολογικά 

χαρακτθριςτικά του ρζματοσ προςδιορίςτθκε με τθ μζκοδο Gavrilovic θ ποςότθτα ςτερεοφ 

φορτίου. 

Θ μζκοδοσ Gavrilovic και θ αντίςτοιχθ εμπειρικι εξίςωςθ χρθςιμοποιείται για τθν εκτίμθςθ 

του μζςου ετιςιου όγκου φερτϊν υλικϊν ςε μια κακοριςμζνθ ζκταςθ (λεκάνθ απορροισ). 

Αναπτφχκθκε αρχικά με εφαρμογι ςε υπολεκάνθ του Αξιοφ ποταμοφ (περιοχι όρουσ Vodno 

Skopje, Ρ.Γ.Δ.Μ.) και ζκτοτε ζχει τφχει εφαρμογισ κυρίωσ ςε ορεινζσ υδρολογικζσ λεκάνεσ 

τθσ Βαλκανικισ χερςονιςου αλλά και των Λταλικϊν και Ελβετικϊν Άλπεων, ςτα πλαίςια τθσ 

δαςικισ διαχείριςθσ και ςτθν προςπάκεια προςταςίασ από τθ διάβρωςθ. Σφμφωνα με τθ 

μζκοδο, θ μζςθ ετιςια παραγωγι φερτϊν υλικϊν προκφπτει από τισ παρακάτω ςχζςεισ 

(Gavrilovic, 1988): 
 

Πίνακασ 9.3 Τιμζσ ςυντελεςτι χ 

 

 
Ππου:  

 : μζςοσ ετιςιοσ όγκοσ παραγωγισ φερτϊν υλικϊν (m3). Για τθν αναγωγι του ςε 
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φαινόμενο όγκο πολλαπλαςιάηεται με 1,28 - 1,32 (το πορϊδεσ των φυςικϊν αποκζςεων 

καταλαμβάνει τα 0,28 - 0,32 του φαινόμενου όγκου) 

 : μζςθ ετιςια (ειδικι) διάβρωςθ τθσ λεκάνθσ (m3/km2)  

 : 3,14159 

 : ζκταςθ εξεταηόμενθσ περιοχισ (km2)  

 : μζςο ετιςιο φψοσ βροχισ (mm) ςτο μζςο υψόμετρο τθσ υπό εξζταςθ περιοχισ  

 : ςυντελεςτισ κερμοκραςίασ που προκφπτει από τθ ςχζςθ: 

 

 
 

Ππου:  
 0: μζςθ ετιςια κερμοκραςία (°C) ςτο μζςο υψόμετρο τθσ υπό εξζταςθ περιοχισ  

 : ςυντελεςτισ διάβρωςθσ που προκφπτει από τθ ςχζςθ: 

 
 

Ππου:  

 : ςυντελεςτισ που εκφράηει τθν επίδραςθ τθσ φυτοκάλυψθσ αλλά και των ενδεχόμενων 

ζργων υδρονομίασ ςτθν παραγωγι εδαφικισ διάβρωςθσ. Λαμβάνει τιμζσ από 0,05~1,00 

όπωσ παρουςιάηονται ςτον Ρίνακα 9.3.  

 : ςυντελεςτισ εδαφικισ διαβρωςιμότθτασ – λαμβάνει τιμζσ από 0,2~2,0 όπωσ 

παρουςιάηονται ςτον παρακάτω Ρίνακα 9.4.  

 : ςυντελεςτισ που εκφράηει το είδοσ και το βακμό διάβρωςθσ- λαμβάνει τιμζσ από 

0,1~1,0 όπωσ παρουςιάηονται ςτον παρακάτω Ρίνακα 9.5.  

 : μζςθ κλίςθ τθσ υπό εξζταςθ περιοχισ 

 

Πίνακασ 9.4 Τιμζσ ςυντελεςτι y 

 
 

Από τθν παραπάνω ανάλυςθ διαπιςτϊνεται πωσ θ ςυνολικι ποςότθτα του ςτερεοφ 

φορτίου το οποίο φτάνει ςτθ κάλαςςα ανζρχεται περίπου ςε 4,4ton/year. Θ ποςότθτα αυτι 

κεωρείται αμελθτζα ςε ςχζςθ με τισ υδρολογικζσ ςυνκικεσ και τισ ςυνκικεσ 

ςτερεομεταφοράσ τθσ περιοχισ. Ραράλλθλα, θ διευκζτθςθ του ρζματοσ και θ οριοκζτθςι 

του πραγματοποιείται ςτα τελευταία 1000μ περίπου, και με δεδομζνο ότι τα τελευταία 227 

μζτρα είναι ιδθ διευκετθμζνα με κλειςτό αγωγό ορκογωνικισ διατομισ, διαςτάςεων 4 
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μζτρων πλάτουσ και 2 μζτρων φψουσ (ςυνολικό), καταςκευισ από μπετόν, δεν αναμζνονται 

ιδιαίτερεσ μεταβολζσ αναφορικά με τισ ςυνκικεσ διάβρωςθσ ςτθν ακτι. Κι αυτό γιατί με τα 

προβλεπόμενα ζργα δεν αναμζνεται μείωςθ των φερτϊν υλικϊν κατά μικοσ τθσ ακτισ, 

κακϊσ δεν αναμζνεται μεταβολι τθσ κλίςθσ του ρζματοσ (και άρα ενδεχόμενθ μεταβολι 

των ποςοτιτων τθσ μεκόδου Gavrilovic) με τθν προβλεπόμενθ λφςθ να εφαρμόηεται ςτα 

κατϊτερα 1000μ προσ τθν ακτι.  
 

Πίνακασ 9.5 Τιμζσ ςυντελεςτι φ 

 

Εδϊ κα πρζπει να αναφερκεί πωσ με βάςθ τθν υδραυλικι μελζτθ του ρζματοσ θ 

προτεινόμενθ λφςθ δίνει μικρζσ ταχφτθτεσ ροισ ςτο ρζμα που δεν μεταβάλουν τισ 

υπάρχουςεσ ςυνκικεσ ςτερεομεταφοράσ ςτθν περιοχι. Τζλοσ λόγω των ιπιων 

παρεμβάςεων που προτείνονται ςτθν περιοχι δεν αναμζνονται ιδιαίτερεσ επιπτϊςεισ από 

τθ λειτουργία του ζργου ςτθν αμμόφιλθ και αμμοκινικι βλάςτθςθ ςτθν εκβολι του 

ρζματοσ. Σε περιπτϊςεισ που παρατθρθκοφν μεταβολζσ των φερτϊν υλικϊν από τθ 

λειτουργία του ζργου και για προςταςία τθσ ακτισ από διάβρωςθ προτείνεται θ καταςκευι 

των βυκιςμζνων κυματοκραυςτϊν (ΒΚ). Οι βυκιςμζνοι κυματοκραφςτεσ ωσ λφςθ 

χαρακτθρίηονται ωσ μια ‘ιπια’ μζκοδοσ προςταςίασ των ακτϊν από διάβρωςθ, εφόςον δεν 

ζχουν οπτικι όχλθςθ και κυρίωσ δεν εμποδίηουν ιδιαίτερα τθν κυκλοφορία των νερϊν, ςε 

αντίκεςθ με τισ ‘ςκλθρζσ’ ςυμβατικζσ μεκόδουσ (κυματοκραφςτεσ με ςτζψθ πάνω από τθ 

ςτάκμθ τθσ κάλαςςασ). Επιπλζον ωσ καταςκευζσ δεν ζχουν τόςο ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ 

ςτο χερςαίο και καλάςςιο περιβάλλον τθσ περιοχισ, όπου καταςκευάηονται. Για τθν 

καταςκευι τουσ κα τθρθκεί θ ιςχφουςα εκνικι και κοινοτικι νομοκεςία αναφορικά με τθν 

αδειοδότθςι τουσ και τθν καταςκευι τουσ. 

 

9.14. φνοψθ των επιπτϊςεων ςε πίνακεσ 

 

Θ ςυνοπτικι παρουςίαςθ των επιπτϊςεων του ζργου ςε μορφι μιτρασ δίνεται ςτον 

Ρίνακα 9.1 για τθ φάςθ καταςκευισ του ζργου και ςτον Ρίνακα 9.2 για τθ φάςθ 

λειτουργίασ του ζργου. 

 

Για τον προςδιοριςμό των ιδιοτιτων κάκε επίπτωςθσ χρθςιμοποιοφνται τα παρακάτω 

κριτιρια αξιολόγθςισ τθσ: 
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  φμβολο 

1 Πικανότθτα εμφάνιςθσ επίπτωςθσ:  

 Μικρι, Μζτρια, Μεγάλθ. Αφορά τθν πικανότθτα εμφάνιςθσ 

τθσ εκάςτοτε επίπτωςθσ. 

Μικρι 

Μζτρια 

Μεγάλθ 

2 Είδοσ και ζνταςθ επίπτωςθσ:  

 Θετικι (+), Ουδζτερθ (0) ι Αρνθτικι (-). Πταν θ επίπτωςθ 

χαρακτθρίηεται ωσ κετικι χρθςιμοποιείται το ςφμβολο «+», όταν 

είναι αρνθτικι το «-», ενϊ όταν δεν υφίςτανται επιπτϊςεισ ωσ 

προσ το ςυγκεκριμζνο κριτιριο χρθςιμοποιείται το «0». 

+, 

 

0, 

 

- 
 Θ ζνταςθ τθσ επίπτωςθσ κλιμακϊνεται ςε τρεισ ςτάκμεσ: 

Μικρι (+/-), Μζτρια (++/--) και Μεγάλθ (+++/---). 

+/- 

++/-- 

+++/--- 

3 Ζκταςθ/ γεωγραφικι περιοχι επίπτωςθσ:  

 Σοπικι ι Ευρφτερθ. Αφορά ςτθ χωρικι εξάπλωςθ τθσ 

περιβαλλοντικισ επίπτωςθσ- μεταβολισ ι/και ςτο μζγεκοσ του 

επθρεαηόμενου πλθκυςμοφ. Το Ευρφτερο δθλϊνει επίπτωςθ ςτο 

επίπεδο ευρφτερθσ περιοχισ, ενϊ το Τοπικό δθλϊνει επίπτωςθ 

τοπικά ςτο γιπεδο εφαρμογισ του ζργου. 

Τοπικι, 

Ευρφτερθ 

4 Χρονικόσ ορίηοντασ εμφάνιςθσ επίπτωςθσ:  

 Βραχυπρόκεςμθ, Μεςοπρόκεςμθ ι Μακροπρόκεςμθ. 

Αφορά ςτον χρόνο που αναμζνεται να μεςολαβιςει μεταξφ 

υλοποίθςθσ του ζργου και εμφάνιςθσ τθσ περιβαλλοντικισ 

μεταβολισ (βάςει του οποίου θ επίπτωςθ χαρακτθρίηεται ωσ 

άμεςθ – βραχυπρόκεςμθ, μεςοπρόκεςμθ ι μακροπρόκεςμθ). 

Βραχυπρόκεςμθ, 

Μεςοπρόκεςμθ,  

Μακροπρόκεςμθ 

5 Διάρκεια / επαναλθπτικότθτα επίπτωςθσ:  

 Μόνιμθ ι Προςωρινι. Αφορά ςτο χρόνο παραμονισ, δθλαδι το 

εάν πρόκειται για προςωρινι ι μόνιμθ επίπτωςθ. 

Μόνιμθ, 

Ρροςωρινι 

6 Δυνατότθτα πρόλθψθσ/ αποφυγισ:  

 Ναι, Όχι ι Κςωσ. Αφορά ςτθ δυνατότθτα πρόλθψθσ, αποφυγισ, 

αναςτροφισ ι ουςιαςτικισ ελαχιςτοποίθςθσ τθσ επίπτωςθσ. Για 

κετικοφ χαρακτιρα επιπτϊςεισ, παρουςιάηεται θ φπαρξθ ι μθ 

δυνατότθτασ για περαιτζρω βελτίωςθ. 

Ναι, 

Πχι, 

 Μςωσ 

7 υνεργιςτικι/ ακροιςτικι δράςθ  
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 Ναι, Όχι ι Κςωσ. Αφορά ςτθ δυνατότθτα ςυνεργιςτικισ ι 

ακροιςτικισ δράςθσ τθσ επίπτωςθσ με άλλεσ επιπτϊςεισ από το 

ίδιο ζργο ι από άλλα ζργα τθσ περιοχισ. 

Ναι, 

Πχι,  

Μςωσ 

 



Πίνακασ 9.6. Ρίνακασ επιπτϊςεων ςτισ επιμζρουσ περιβαλλοντικζσ παραμζτρουσ κατά τθ φάςθ καταςκευισ 

 

 

 

 

Ρεριβαλλοντικοί Ραράμετροι 
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Κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτθριςτικά Μζτρια - Τοπικι Βραχυπρόκεςμθ Ρροςωρινι Ναι Μςωσ 

Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτθριςτικά Μεγάλθ - Τοπικι Βραχυπρόκεςμθ Ρροςωρινι Ναι Μςωσ 

Γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτθριςτικά  

Μεγάλθ 

 

- 

 

Τοπικι 

 

Βραχυπρόκεςμθ 

 

Ρροςωρινι 

 

Ναι 

 

Μςωσ 
Χλωρίδα- πανίδα- οικοςυςτιματα Μεγάλθ - Τοπικι Βραχυπρόκεςμθ Ρροςωρινι Ναι Ναι 

Ρεριοχζσ του εκνικοφ ςυςτιματοσ προςτατευόμενων 

περιοχϊν 

  

0 

     

Δάςθ και δαςικζσ εκτάςεισ  0      

Χωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ- χριςεισ γθσ  0      

Διάρκρωςθ και λειτουργίεσ ανκρωπογενοφσ 

περιβάλλοντοσ 

  

0 

     

Ρολιτιςτικι κλθρονομιά Μικρι - Τοπικι Βραχυπρόκεςμθ Ρροςωρινι Ναι Πχι 

Κοινωνικό- οικονομικζσ επιπτϊςεισ Μεγάλθ + Ευρφτερθ Βραχυπρόκεςμθ Ρροςωρινι Ναι Πχι 

Τεχνικζσ υποδομζσ Μικρι - Τοπικι Βραχυπρόκεςμθ Ρροςωρινι Ναι Πχι 

Συςχζτιςθ με τισ ανκρωπογενείσ πιζςεισ  0      

Ροιότθτα του αζρα Μικρι - Τοπικι Βραχυπρόκεςμθ Ρροςωρινι Μςωσ Πχι 

Κόρυβοσ/ δονιςεισ Μεγάλθ - Τοπικι Βραχυπρόκεςμθ Ρροςωρινι Μςωσ Πχι 

Θλεκτρομαγνθτικά πεδία  0      

Φδατα Μικρι - Τοπικι Βραχυπρόκεςμθ Ρροςωρινι Ναι Πχι 
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Πίνακασ 9.7. Ρίνακασ επιπτϊςεων ςτισ επιμζρουσ περιβαλλοντικζσ παραμζτρουσ κατά τθ φάςθ λειτουργίασ 
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Κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτθριςτικά  0      

Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτθριςτικά Μεγάλθ - Τοπικι Μακροπρόκεςμθ Μόνιμθ Μςωσ Πχι 

Γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά 

χαρακτθριςτικά 

  

0 

     

Χλωρίδα- πανίδα- οικοςυςτιματα  0      

Ρεριοχζσ του εκνικοφ ςυςτιματοσ προςτατευόμενων 

περιοχϊν 

  

0 

     

Δάςθ και δαςικζσ εκτάςεισ  0      

Χωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ- χριςεισ γθσ Μικρι + Τοπικι Μακροπρόκεςμθ Μόνιμθ Ναι Μςωσ 

Διάρκρωςθ και λειτουργίεσ ανκρωπογενοφσ 

περιβάλλοντοσ 

 

Μικρι 

 

+ 

 

Ευρφτερθ 

 

Μακροπρόκεςμθ 

 

Μόνιμθ 

 

Ναι 

 

Πχι 
Ρολιτιςτικι κλθρονομιά  0      

Κοινωνικό- οικονομικζσ επιπτϊςεισ Μεγάλθ + Ευρφτερθ Μακροπρόκεςμθ Μόνιμθ Ναι Μςωσ 

Τεχνικζσ υποδομζσ Μικρι + Τοπικι Μακροπρόκεςμθ Μόνιμθ Ναι Μςωσ 

Συςχζτιςθ με τισ ανκρωπογενείσ πιζςεισ Μικρι + Τοπικι Μακροπρόκεςμθ Μόνιμθ Ναι Μςωσ 

Ροιότθτα του αζρα  0      

Κόρυβοσ/ δονιςεισ  0      

Θλεκτρομαγνθτικά πεδία  0      

Φδατα Μεγάλθ +++ Τοπικι Μεςοπρόκεςμθ Μόνιμθ Πχι Μςωσ 



10. ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ 

 

10.1. Μζτρα για τα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτθριςτικά 

 

Ππωσ αναφζρκθκε και ςτο κεφάλαιο 9.2 δεν αναμζνεται καμία ουςιαςτικι επίπτωςθ ςτα 

μικροκλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτθριςτικά και επομζνωσ δεν απαιτείται θ λιψθ 

μζτρων, πζρα από τθν τακτικι ςυντιρθςθ και παρακολοφκθςθ των οχθμάτων και του 

μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ του εργοταξίου κατά τθ φάςθ καταςκευισ ςφμφωνα με τθν 

κείμενθ νομοκεςία. 

 

10.2. Μζτρα για τα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτθριςτικά 

 

Φάςθ καταςκευισ 

Θ αλλοίωςθ του τοπίου που κα προκλθκεί από τθν καταςκευι του ζργου δεν κα είναι 

ςθμαντικι, όπωσ αναφζρκθκε ςτθν ανάλυςθ των επιπτϊςεων, εν τοφτοισ κα είναι 

υπαρκτι. Κατά τθ φάςθ καταςκευισ θ λιψθ και εφαρμογι μζτρων για τισ άλλεσ 

παραμζτρουσ του περιβάλλοντοσ, που παρουςιάηονται αναλυτικά παρακάτω ςτο παρόν 

κεφάλαιο, κα ζχει κετικι ακροιςτικι επίδραςθ και ςτθν προςταςία του τοπίου. 

Ζτςι, ο περιοριςμόσ των εκχερςϊςεων βλάςτθςθσ και ο περιοριςμόσ των εκςκαφϊν τοπικά 

μόνο ςτισ κζςεισ διευκζτθςθσ και ςτον απολφτωσ απαραίτθτο όγκο, θ μείωςθ τθσ 

εκπεμπόμενθσ ςκόνθσ, θ ςυλλογι των απορριμμάτων ςε κακοριςμζνουσ χϊρουσ και θ 

αποφυγι ανεξζλεγκτθσ διάκεςθσ των χωματιςμϊν, είναι και μζτρα προςταςίασ του τοπίου 

και τθσ μορφολογίασ κατά τθ φάςθ καταςκευισ. 

Ζνα ακόμθ βαςικό μζτρο είναι ςτο πζρασ των εργαςιϊν να απομακρυνκοφν όλα τα 

μθχανιματα και οι προςωρινζσ καταςκευζσ, κακϊσ και κάκε είδουσ απόβλθτα από τθν 

περιοχι και να αποκαταςτακεί ο χϊροσ. 

 

Φάςθ λειτουργίασ 

Αν και, όπωσ προαναφζρκθκε, το ζργο εντάςςεται ικανοποιθτικά ςτο τοπίο τθσ γφρω 

περιοχισ, επιβάλλεται θ τακτικι ςυντιρθςθ των ζργων διευκζτθςθσ, κακϊσ και θ 

απομάκρυνςθ φερτϊν υλικϊν και τυχόν απορριμμάτων που κα ςυςςωρεφονται, ϊςτε 

να διατθρείται τόςο θ λειτουργικότθτα των ζργων όςο και θ αιςκθτικι τουσ. 

 

10.3. Μζτρα για τα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτθριςτικά 

 

Φάςθ καταςκευισ 

Μζτρα για τθν ευςτάκεια του εδάφουσ. Κατά τθ φάςθ καταςκευισ του ζργου, λόγω του 

μικροφ μεγζκουσ εκςκαφϊν που απαιτοφνται και των ιπιων πρανϊν που κα 

διαμορφωκοφν, δεν κα εμφανιςτοφν προβλιματα αςτακειϊν του εδάφουσ και δεν 

χρειάηονται μζτρα αντιςτιριξθσ. Σε κάκε περίπτωςθ, κατά τισ εργαςίεσ εκςκαφϊν κα 

λαμβάνονται μζτρα προςωρινισ αντιςτιριξθσ πρανϊν αν και εφόςον απαιτθκεί. 
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Μζτρα για τθν διάβρωςθ του εδάφουσ. Οφτε προβλιματα διάβρωςθσ του εδάφουσ 

αναμζνονται. Απαιτείται, ωςτόςο, οι εργαςίεσ κα γίνουν τθν κερινι περίοδο που δεν 

εμφανίηονται βροχοπτϊςεισ, για να μθν υπάρξει απόπλυςθ του εδάφουσ. Για τθν 

εξαιρετικι περίπτωςθ που υπάρξει ζντονθ βροχόπτωςθ κατά τθ φάςθ των εκςκαφϊν, 

προτείνεται θ παφςθ των εργαςιϊν και θ τοποκζτθςθ γεωπλζγματοσ ςτα πρανι εκςκαφϊν. 

Μζτρα προςταςίασ εδαφϊν από ρφπανςθ. Ρροβλιματα ρφπανςθσ του εδάφουσ μπορεί να 

προκλθκοφν από ατφχθμα ι λανκαςμζνθ διαχείριςθ των υγρϊν και ςτερεϊν αποβλιτων. 

Τα μζτρα που προτείνονται για το ζδαφοσ προτείνονται αντίςτοιχα και για τθν προςταςία 

των νερϊν από τθ ρφπανςθ (βλζπε παράγραφο 10.11 Μζτρα για τα φδατα): 

 Για τθν επεξεργαςία των υγρϊν αποβλιτων του προςωπικοφ του εργοταξίου 

προτείνεται θ εγκατάςταςθ χθμικϊν τουαλετϊν. 

 Θ πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια ςυντιρθςθ των μθχανθμάτων καταςκευισ και 

μεταφοράσ υλικϊν να γίνεται ςε οργανωμζνο ςυνεργείο τθσ περιοχισ και όχι ςτθν 

περιοχι των ζργων. 

 Θ αντιμετϊπιςθ ατυχθμάτων ςε όλο το μικοσ εργαςιϊν κα πρζπει επίςθσ να 

προβλζπεται ςτο πρόγραμμα του καταςκευαςτι. Ζτςι αυτόσ κα πρζπει να διακζτει 

ςτο ςυνεργείο του τα κατάλλθλα υλικά για τθν αντιμετϊπιςθ για παράδειγμα 

διαρροισ λαδιϊν ςτο ζδαφοσ. Τζτοια μπορεί να είναι διάφορα προςροφθτικά 

υλικά (όπωσ απλό πριονίδι, παλιά πανιά και διάφορα ειδικά χθμικά). 

 

Μζτρα για τθν γεωμορφολογία- διάκεςθ υλικϊν καταςκευισ και πλεοναηόντων υλικϊν 

εκςκαφισ. 

Σε κάκε περίπτωςθ κα πρζπει να λθφκοφν μζτρα για τον περιοριςμό των εκςκαφϊν 

τοπικά ςτισ κζςεισ των ζργων και ςτον απολφτωσ απαραίτθτο όγκο και με ςεβαςμό του 

περιβάλλοντοσ. Απαγορεφεται θ ανεξζλεγκτθ διάκεςθ των πλεοναηόντων υλικϊν ςτθν 

άμεςθ ι ευρφτερθ περιοχι. Σε καμία περίπτωςθ δεν επιτρζπεται θ διάκεςθ των υλικϊν 

αυτϊν ςε κοίτεσ ρεμάτων ι άλλων υδάτινων αποδεκτϊν. Επιπλζον, ςυνιςτάται να 

αποφεφγεται θ ςυςςϊρευςθ ςτο χϊρο του ζργου μεγάλων όγκων προϊόντων εκςκαφισ και 

απαγορεφεται κάκε αποκικευςθ, ζςτω και προςωρινι, υλικϊν ζξω από τον χϊρο του 

εργοταξίου. Γενικά, επιβάλλεται να γίνεται ςυνολικι διαχείριςθ των υλικϊν που κα 

προκφψουν από τισ εκςκαφζσ/ διαμορφϊςεισ κλπ, με ορκό προγραμματιςμό των εργαςιϊν. 

Ππωσ αναλφκθκε ςτθν παράγραφο 6.6 (Αναγκαία υλικά καταςκευισ- ςτερεά απόβλθτα), 

προτείνεται θ διαχείριςθ τθσ περίςςειασ των προϊόντων εκςκαφισ να γίνει ςφμφωνα με 

τισ διατάξεισ τθσ ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/24-08-2011) «Μζτρα, όροι και 

πρόγραμμα για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των αποβλιτων από εκςκαφζσ, καταςκευζσ 

και κατεδαφίςεισ (ΑΕΚΚ)». Εφόςον θ περιοχι μελζτθσ είναι εντόσ γεωγραφικισ εμβζλειασ 

κάποιου εγκεκριμζνου από τθν ΕΟΑΝ Συλλογικοφ Συςτιματοσ Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ 

(ΣΣΕΔ), τα υλικά των εκςκαφϊν κα οδθγθκοφν εκεί, ενϊ από τον ίδιο χϊρο κα λθφκοφν τα 

απαραίτθτα υλικά για τισ ανάγκεσ του ζργου (κραυςτό υλικό). 

Τζλοσ, τα κάκε είδουσ άχρθςτα υλικά κα ςυλλζγονται και κα διατίκενται κατάλλθλα. Τα 
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αςτικοφ τφπου απορρίμματα από τουσ εργαηόμενουσ του εργοταξίου κα ςυλλζγονται από 

τον ανάδοχο τουσ ζργου και κα διαχειρίηονται από το ςφςτθμα ςυλλογισ και αποκομιδισ 

του Διμου μαηί με τα λοιπά αςτικά απορρίμματα. 

 

Φάςθ λειτουργίασ 

Κατά τθ φάςθ λειτουργίασ δεν αναμζνονται επιπτϊςεισ ςτο ζδαφοσ τθσ περιοχισ του ζργου 

και επομζνωσ δεν απαιτείται θ λιψθ μζτρων. 

 

10.4. Μζτρα για το φυςικό περιβάλλον 

 

Φάςθ καταςκευισ 

Για τθν αντιμετϊπιςθ των επιπτϊςεων του ζργου κατά τθν φάςθ καταςκευισ του, 

προτείνονται τα ακόλουκα μζτρα, εκτόσ των άλλων που προτείνονται για τισ υπόλοιπεσ 

ςυνιςτϊςεσ του περιβάλλοντοσ (για τθ μείωςθ του κορφβου, προςταςία εδαφϊν, νερϊν 

κ.α.) και κα ζχουν επίςθσ αντιςτακμιςτικι δράςθ: 

 Να αποφευχκοφν οι περιττζσ διανοίξεισ και εκχερςϊςεισ. Το μζτρο κα ςυμβάλλει 

ςτθ διατιρθςθ και τθσ υφιςτάμενθσ πανίδασ που παρατθρείται (ζςτω και 

περιςταςιακά) ςτθν περιοχι του ζργου. Οι εργαςίεσ καταςκευισ του ζργου 

πρζπει να περιοριςτοφν ςτισ εκτάςεισ κάλυψθσ των ζργων διευκζτθςθσ. 

 Να γίνει προςπάκεια προςζγγιςθσ του ρζματοσ μόνο από τθν μια όχκθ, για τθν 

εκτζλεςθ των εργαςιϊν και να προτιμθκοφν διαδρομζσ κίνθςθσ των μθχανθμάτων 

όπου δεν υπάρχει βλάςτθςθ. 

 Θ φφλαξθ όλων των επικίνδυνων υλικϊν του εργοταξίου να γίνεται με τρόπο 

που κα αποκλείει τθν προςζγγιςι τουσ από τθν άγρια πανίδα και να αποκλείεται 

θ πρόςβαςθ ςε χϊρουσ όπου θ πανίδα κα μποροφςε να παγιδευτεί. 

 Να εξαςφαλιςτεί θ μθ απόρριψθ υλικϊν εκςκαφισ κακϊσ και καταςκευισ (τςιμζντα 

κλπ.) και άλλων υλικϊν (ορυκτζλαια κλπ.) ςτο ζδαφοσ και ςε οποιαδιποτε άλλθ 

κζςθ εκτόσ από οργανωμζνουσ χϊρουσ εκτόσ του ζργου. Ειδικά όςον αφορά ςτθ 

διάκεςθ των ορυκτζλαιων των υγρϊν μπαταριϊν και άλλων χθμικϊν, να 

εφαρμόηεται θ ιςχφουςα νομοκεςία όπωσ περιγράφεται ςτθν ΚΥΑ 71560/3053, 

ΦΕΚ 665/Β/85. 

 Να γίνεται διαβροχι των επιφανειϊν εκςκαφισ ϊςτε να μειωκεί θ εκλυόμενθ 

ποςότθτα ςκόνθσ. 

 

Φάςθ Λειτουργίασ 

Κατά τθ φάςθ λειτουργίασ του ζργου δεν αναμζνονται αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτο φυςικό 

περιβάλλον τθσ περιοχισ και επομζνωσ δεν απαιτείται θ λιψθ μζτρων. 

 

10.5. Μζτρα για το ανκρωπογενζσ περιβάλλον 
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Οι περιςςότερεσ κοινωνικοοικονομικζσ επιπτϊςεισ του ζργου είναι κετικζσ και μποροφν 

βζβαια να λειτουργιςουν αντιςτακμιςτικά για τισ όποιεσ οχλιςεισ κα προκαλζςει θ 

καταςκευι του ζργου και ζχουν αντιμετωπιςτεί ςτα κεφάλαια για τισ επιμζρουσ 

παραμζτρουσ (κόρυβοσ, ατμοςφαιρικι ρφπανςθ, κλπ) όπου ζχουν αναφερκεί και τα 

αντίςτοιχα προτεινόμενα μζτρα. Στο κεφάλαιο αυτό δίνονται πρόςκετεσ προτεινόμενεσ 

παρεμβάςεισ και μζτρα ϊςτε να διαςφαλιςτοφν οι κετικζσ επιπτϊςεισ του ζργου και να 

αντιμετωπιςτοφν οι ενδεχόμενεσ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ. 

 

Φάςθ καταςκευισ 

Μζτρα για τισ χριςεισ γθσ και τθ χωροταξία. Δεν απαιτείται θ λιψθ μζτρων κακϊσ όπωσ 

αναλφκθκε ςτο προθγοφμενο κεφάλαιο δεν αναμζνονται επιπτϊςεισ. 

Σχετικά με τισ χριςεισ γθσ κατά τθν καταςκευι ςυνιςτάται: 

 Θ αποφυγι περιττϊν εκχερςϊςεων βλάςτθςθσ. 

 Λδιαίτερθ προςοχι κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν και διελεφςεων 

μθχανθμάτων/οχθμάτων, κοντά από οικίεσ για τθν αποφυγι πρόκλθςθσ ηθμιϊν. 

  Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αποςφρει όλεσ τισ εγκαταςτάςεισ που δθμιοφργθςε 

για τισ ανάγκεσ τθσ καταςκευισ και να αποδϊςει τον χϊρο όπωσ ιταν πριν τθν 

ζναρξθ εργαςιϊν του ζργου. 

Μζτρα για το ιςτορικό-πολιτιςτικό περιβάλλον. Ππωσ αναφζρκθκε ςτθν παράγραφο 9.6.3 

δεν αναμζνονται επιπτϊςεισ λόγω τθσ περιοριςμζνθσ επζμβαςθσ του υπό μελζτθ ζργου. 

Ωςτόςο, όλεσ οι εργαςίεσ κα πραγματοποιθκοφν υπό τθν εποπτεία και τισ οδθγίεσ των 

αρμόδιων Εφορειϊν Αρχαιοτιτων, οι οποίεσ κα ειδοποιθκοφν εγκαίρωσ και εγγράφωσ 

πριν τθ ζναρξθ αυτϊν. Σε περίπτωςθ εντοπιςμοφ αρχαιοτιτων οι εργαςίεσ κα διακοποφν 

μζχρι να γνωμοδοτιςουν κατάλλθλα οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ Αρχαιολογίασ για τον 

τρόπο ςυνζχιςθσ των εργαςιϊν. 

 

Φάςθ Λειτουργίασ 

Κατά τθ φάςθ λειτουργίασ δεν απαιτείται θ λιψθ μζτρων αφοφ, όπωσ περιγράφθκε ςτθν 

παράγραφο 9.6, αναμζνονται μόνο κετικζσ επιδράςεισ ςτο ανκρωπογενζσ περιβάλλον. 

 

10.6. Μζτρα για το Κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον 

 

Φάςθ καταςκευισ 

Εκτόσ από τα επιμζρουσ μζτρα για τισ άλλεσ περιβαλλοντικζσ οχλιςεισ του ζργου που 

επιδροφν ςτο ανκρωπογενζσ περιβάλλον (κόρυβοσ, ςκόνθ, ατμοςφαιρικι ρφπανςθ, κλπ), 

άλλα μζτρα που μπορεί να αφοροφν τθ μείωςθ των αρνθτικϊν επιπτϊςεων ςτο οικιςτικό 

και κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον είναι: 

 Θ παφςθ των εργαςιϊν καταςκευισ και μεταφοράσ υλικϊν κατά τισ ϊρεσ κοινισ 

θςυχίασ. 

 Θ διαβροχι των επιφανειϊν εκςκαφισ ϊςτε να μειϊνεται θ ζκλυςθ ςκόνθσ 
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 Θ ρφκμιςθ τθσ ταχφτθτασ των οχθμάτων καταςκευισ κοντά ςτουσ οικιςμοφσ. 

  Θ τοποκζτθςθ ενθμερωτικϊν πινακίδων και κατάλλθλθσ οδικισ ςιμανςθσ 

αςφαλείασ 

  Μια ιδιαίτερα αποδοτικι πρακτικι για τθν αντιμετϊπιςθ και αποφυγι των όποιων 

διαμαρτυριϊν των κατοίκων τθσ περιοχισ είναι θ, πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, 

ενθμζρωςθ των κατοίκων από τθν επιβλζπουςα αρχι και τον ανάδοχο για το είδοσ 

και τθν διάρκεια των εργαςιϊν. 

 

Φάςθ Λειτουργίασ 

Κατά τθ φάςθ λειτουργίασ δεν απαιτείται θ λιψθ μζτρων αφοφ, όπωσ περιγράφθκε ςτθν 

παράγραφο 9.7, αναμζνονται μόνο κετικζσ επιδράςεισ ςτο κοινωνικο- οικονομικό 

περιβάλλον. 

 

10.7. Μζτρα για τισ τεχνικζσ υποδομζσ 

 

Φάςθ καταςκευισ 

Ππωσ αναφζρκθκε ςτθν παράγραφο 9.8 κατά τθν καταςκευι αναμζνονται μικρισ 

ζνταςθσ επιπτϊςεισ. Για να περιοριςμό αυτϊν προτείνονται τα ακόλουκα μζτρα: 

 Να ειδοποιθκοφν εγκαίρωσ από τον καταςκευαςτι όλοι οι υπεφκυνοι των δικτφων που 

ενδζχεται να κιγοφν κατά τισ εργαςίεσ και να γίνει θ αποκατάςταςθ των δικτφων που 

τυχόν κιγοφν. 

 Ο κφριοσ του ζργου οφείλει να φροντίςει για τθν ορκι διαχείριςθ των ςτερεϊν και 

υγρϊν αποβλιτων του εργοταξίου ςφμφωνα με όςα περιγράφονται ςτισ παραγράφουσ 

6.6 και 6.7 και τθν ςχετικι νομοκεςία. 

 Ο ανάδοχοσ ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ υποχρεοφται να επιςκευάςει το 

οδικό δίκτυο ςτισ κζςεισ που τυχόν προκλθκοφν φκορζσ. 

 Απαιτείται κατάλλθλοσ προγραμματιςμόσ των εργαςιϊν ϊςτε να ςυντομεφςει 

κατά το δυνατόν θ διάρκεια τθσ καταςκευισ, ειδικά ςτα ςθμεία που κα 

παρεμποδίηεται θ κυκλοφορία των οχθμάτων και οι ςυνικεισ δραςτθριότθτεσ των 

κατοίκων. 

Φάςθ Λειτουργίασ 

Κατά τθ φάςθ λειτουργίασ δεν απαιτείται θ λιψθ μζτρων αφοφ, όπωσ περιγράφθκε ςτθν 

παράγραφο 9.8, αναμζνονται μόνο κετικζσ επιδράςεισ ςτισ τεχνικζσ υποδομζσ. 

 

10.8. Μζτρα για τθν ποιότθτα του αζρα 

 

Φάςθ καταςκευισ 

Για τθν αντιμετϊπιςθ των επιπτϊςεων ςτο ατμοςφαιρικό περιβάλλον κατά τθ φάςθ 

καταςκευισ, απαιτείται θ λιψθ μζτρων, για τθν διαςφάλιςθ απουςίασ επιπτϊςεων ςτθν 

ατμόςφαιρα, που αφοροφν τισ επί τόπου εργαςίεσ του ζργου και τισ μεταφορζσ υλικϊν. 
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Ζτςι τα μζτρα που προτείνεται να εφαρμοςτοφν είναι τα εξισ: 

 Κα πρζπει να γίνεται διαβροχι των επιφανειϊν και των υλικϊν ϊςτε να 

περιοριςτεί θ ζκλυςθ ςκόνθσ κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν καταςκευισ. 

 Θ λειτουργία των μθχανθμάτων που εργάηονται ςτο χϊρο να γίνεται με 

προςεκτικοφσ χειριςμοφσ, και θ κίνθςθ των φορτθγϊν να γίνεται με μικρζσ 

ταχφτθτεσ, ϊςτε να περιορίηεται θ ζκλυςθ ςκόνθσ. 

 Για τθν προςταςία από τα καυςαζρια των μθχανθμάτων και των οχθμάτων που 

εργάηονται για τθν εκτζλεςθ του ζργου, δεν απαιτείται θ εφαρμογι ειδικϊν 

μζτρων-εξάλλου θ επίπτωςθ απ' αυτά είναι αςιμαντθ-αλλά επαρκεί θ τακτικι 

ςυντιρθςι τουσ, που είναι οφτωσ ι άλλωσ απαραίτθτθ. Κα πρζπει επίςθσ να 

πλθροφν τισ προδιαγραφζσ εκπομπισ καυςαερίων ςφμφωνα με τα πρότυπα τθσ ΕΕ 

για τζτοιου είδουσ μθχανιματα και να μθν είναι παλαιάσ τεχνολογίασ που 

εκπζμπουν αυξθμζνουσ ρφπουσ. 

 Τα φορτθγά οχιματα μεταφοράσ αδρανϊν υλικϊν να φζρουν ειδικό κάλυμμα 

ςφμφωνα με τισ υφιςτάμενεσ διατάξεισ. 

 Ομοίωσ, τα φορτθγά μεταφοράσ των προϊόντων εκςκαφισ, με τθν ζξοδό τουσ από 

τθν εργοταξιακό χϊρο, να καλφπτουν με ειδικό κάλυμμα (φφαςμα κλπ.) το 

μεταφερόμενο προϊόν. 

 

Φάςθ Λειτουργίασ 

Κατά τθ φάςθ λειτουργίασ του ζργου δεν αναμζνονται επιπτϊςεισ ςτθν ατμόςφαιρα τθσ 

περιοχισ του ζργου και επομζνωσ δεν απαιτείται θ λιψθ μζτρων. 

 

10.9. Μζτρα για το κόρυβο και τισ δονιςεισ 

 

Φάςθ καταςκευισ 

Μζτρα για το κόρυβο. Με βάςθ τισ εκτιμιςεισ τθσ παραγράφου 9.11, θ ακουςτικι 

επιβάρυνςθ λόγω τθσ καταςκευισ του ζργου αναμζνεται μικρι και με παροδικό 

χαρακτιρα. Αν και δεν αναμζνεται υπζρβαςθ των ορίων τθσ νομοκεςίασ ςυςτινεται θ 

λιψθ κάποιων μζτρων. Τα μζτρα για τθν ελάττωςθ του κορφβου κατά τθν καταςκευι, 

μποροφν να ςυνοψιςκοφν ςτθν ελάττωςθ του κορφβου των μθχανθμάτων και των 

οχθμάτων εργοταξίου, με χριςθ νζων μοντζλων, όπου ζχει λθφκεί πρόνοια για τθ μείωςθ 

του εκπεμπόμενου κορφβου και με τθν εφαρμογι πλζον αυςτθρϊν κανονιςμϊν, τόςο 

Ελλθνικϊν όςο και τθσ Ε.Ε. Ζτςι: 

 Ο ανάδοχοσ του ζργου κα πρζπει να επιλζξει τθ διάταξθ του εργοταξίου του και τον 

προγραμματιςμό των εργαςιϊν, ζτςι ϊςτε να μθν υπάρχει ταυτόχρονθ λειτουργία 

πολλϊν μθχανθμάτων ςε κοντινζσ κζςεισ και να προκλθκεί θ ελάχιςτθ δυνατι 

παρενόχλθςθ ςτο ανκρωπογενζσ περιβάλλον τθσ άμεςθσ περιοχισ του ζργου. 

 Ο ανάδοχοσ, γνωρίηοντασ ακριβϊσ τθν οργάνωςθ του εργοταξίου του, δθλαδι ςφνκεςθ 

μθχανθμάτων και προγραμματιςμό εργαςιϊν, κα πρζπει να υπολογίςει τα επίπεδα 
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κορφβου που αναμζνονται κατά τθν καταςκευι των ζργων και ςε περίπτωςθ που 

υπερβαίνουν τα 65 dB(A) να λάβει μζτρα μείωςθσ του κορφβου ςτθν πθγι ι διάδοςισ 

του με θχοπετάςματα που κα διαςταςιολογιςει κατάλλθλα. 

 Ακόμθ, ςτθν Ελλάδα ευρίςκεται ςε ιςχφ ςχετικι νομοκεςία που αφορά τον κόρυβο 

που προζρχεται από τα εργοτάξια θ οποία εκτενϊσ αναφζρεται ςτα μζτρα 

αντιμετϊπιςθσ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων. Ριο ςυγκεκριμζνα ςτο πλαίςιο τθσ 

προςταςίασ από τον κόρυβο τθσ καταςκευισ είναι υποχρζωςθ τόςο του κφριου του 

ζργου όςο και του καταςκευαςτι, όπωσ εφαρμόςει το ιςχφον νομοκετικό πλαίςιο για 

τθν προςταςία από τθν καταςκευι. 

Σε κάκε περίπτωςθ, προτείνεται θ ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ των επιπζδων κορφβου 

κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ, και εφόςον διαπιςτωκοφν υπερβάςεισ να λθφκοφν 

πρόςκετα μζτρα, όπωσ να γίνεται χριςθ κινθτϊν αντικορυβικϊν πεταςμάτων ςτισ περιοχζσ 

του εργοταξίου. 

 

Μζτρα για τισ δονιςεισ. Δεν απαιτοφνται ειδικά μζτρα για τισ δονιςεισ κακϊσ, όπωσ 

αναλφκθκε, δεν αναμζνονται δονιςεισ. 

 

Φάςθ Λειτουργίασ 

Το ζργο δεν διακζτει πθγζσ κορφβου και δονιςεων κατά τθ λειτουργία και ςυνεπϊσ δεν 

απαιτείται θ λιψθ μζτρων. 

 

10.10. Μζτρα για τα θλεκτρομαγνθτικά πεδία 

 

Το ζργο δεν διακζτει πθγζσ επιβαρυντικισ ακτινοβολίασ, τόςο κατά τθ φάςθ τθσ 

καταςκευισ, όςο και κατά τθ φάςθ τθσ λειτουργίασ του ζργου και ςυνεπϊσ δεν απαιτείται 

θ λιψθ μζτρων. 

 

10.11. Μζτρα για τα φδατα 

 

Φάςθ καταςκευισ 

Ππωσ αναλφκθκε ςτθν παράγραφο 9.13 δεν αναμζνονται επιπτϊςεισ ςτα επιφανειακά και 

υπόγεια νερά κατά τθ φάςθ εργαςιϊν. Ωςτόςο ςυνιςτάται θ εφαρμογι των παρακάτω 

μζτρων: 

 

 Θ καταςκευι του ζργου να γίνει τθν περίοδο του καλοκαιριοφ και να διαρκεί το 

πολφ 3 μινεσ. Τθν περίοδο αυτι δεν αναμζνονται βροχζσ ϊςτε να υπάρχει 

απόπλυςθ του εδάφουσ και των πρανϊν τθσ κοίτθσ, οφτε και ροι εντόσ του 

ρζματοσ. Στθν περίπτωςθ ζντονθσ βροχισ ωςτόςο, προτείνεται να διακοποφν οι 

εργαςίεσ εκςκαφϊν, ϊςτε να μθν αυξθκεί θ ςτερεομεταφορά του ρζματοσ. Επίςθσ 

προτείνεται θ τοποκζτθςθ γεωπλζγματοσ για τθν ςτακεροποίθςθ των πρανϊν και 



ΜΡΕ για το ζργο «ΟΛΟΚΕΤΘΣΘ – ΔΛΕΥΚΕΤΘΣΘ ΤΟΥ ΕΜΑΤΟΣ ΚΕΣΘ «ΛΑΝΤΗΕΣ» ΧΛΩΜΟΥ Δ.Ε. 

ΜΕΛΛΤΕΛΩΝ Δ. ΚΕΚΥΑΣ 

ΧΑΛΜΟΥΚΘΣ ΡΕΤΟΣ ΜΘΧΑΝΛΚΟΣ ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΟΣ MSc        

ΚΟΜΝΘΝΩΝ 15Β 49100 ΚΕΚΥΑ ΤΘΛ. 6936852077 104 

τθν προςταςία τουσ από τθν διάβρωςθ. 

 Για τθν επεξεργαςία των υγρϊν αποβλιτων του προςωπικοφ του εργοταξίου 

προτείνεται θ εγκατάςταςθ χθμικϊν τουαλετϊν. 

 Να αποφεφγεται θ ζςτω προςωρινι απόκεςθ εκχωμάτων κοντά ςτθν κοίτθ του 

ρζματοσ. 

 Θ πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια ςυντιρθςθ των μθχανθμάτων καταςκευισ και 

μεταφοράσ υλικϊν να γίνεται ςε οργανωμζνο ςυνεργείο τθσ περιοχισ και όχι ςτθν 

περιοχι των ζργων. Θ ορκι διαχείριςθ αυτϊν των αποβλιτων κα διαςφαλίςει τθν 

απουςία κατείςδυςθσ ρυπαντϊν ςτα υπόγεια νερά. 

 Θ αντιμετϊπιςθ ατυχθμάτων ςε όλο το μικοσ εργαςιϊν, κα πρζπει επίςθσ να 

προβλζπεται ςτο πρόγραμμα του καταςκευαςτι. Ζτςι αυτόσ κα πρζπει να διακζτει 

ςτο ςυνεργείο του τα κατάλλθλα υλικά για τθν αντιμετϊπιςθ για παράδειγμα 

διαρροισ λαδιϊν ςτο ζδαφοσ. Τζτοια μπορεί να είναι διάφορα προςροφθτικά 

υλικά (όπωσ απλό πριονίδι, παλιά πανιά και διάφορα ειδικά χθμικά). 

 

Φάςθ Λειτουργίασ 

Κατά τθ φάςθ λειτουργίασ του ζργου αναμζνονται μόνο ςθμαντικζσ κετικζσ επιπτϊςεισ 

ςτα νερά, οπότε δεν απαιτείται θ λιψθ μζτρων. 

Με βάςθ τθν υδραυλικι μελζτθ του ρζματοσ θ προτεινόμενθ λφςθ δίνει μικρζσ ταχφτθτεσ 

ροισ ςτο ρζμα που δεν μεταβάλουν τισ υπάρχουςεσ ςυνκικεσ ςτερεομεταφοράσ ςτθν 

περιοχι. Επίςθσ λόγω των ιπιων παρεμβάςεων που προτείνονται ςτθν περιοχι δεν 

αναμζνονται ιδιαίτερεσ επιπτϊςεισ από τθ λειτουργία του ζργου ςτθν αμμόφιλθ και 

αμμοκινικι βλάςτθςθ ςτθν εκβολι του ρζματοσ. Σε περιπτϊςεισ που παρατθρθκοφν 

μεταβολζσ των φερτϊν υλικϊν από τθ λειτουργία του ζργου και για προςταςία τθσ ακτισ 

από διάβρωςθ προτείνεται θ καταςκευι των βυκιςμζνων κυματοκραυςτϊν (ΒΚ). Οι 

βυκιςμζνοι κυματοκραφςτεσ ωσ λφςθ χαρακτθρίηονται ωσ μια ‘ιπια’ μζκοδοσ προςταςίασ 

των ακτϊν από διάβρωςθ, εφόςον δεν ζχουν οπτικι όχλθςθ και κυρίωσ δεν εμποδίηουν 

ιδιαίτερα τθν κυκλοφορία των νερϊν, ςε αντίκεςθ με τισ ‘ςκλθρζσ’ ςυμβατικζσ μεκόδουσ 

(κυματοκραφςτεσ με ςτζψθ πάνω από τθ ςτάκμθ τθσ κάλαςςασ). Επιπλζον ωσ καταςκευζσ 

δεν ζχουν τόςο ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ ςτο χερςαίο και καλάςςιο περιβάλλον τθσ περιοχισ, 

όπου καταςκευάηονται. Για τθν καταςκευι τουσ κα τθρθκεί θ ιςχφουςα εκνικι και 

κοινοτικι νομοκεςία αναφορικά με τθν αδειοδότθςι τουσ και τθν καταςκευι τουσ. 

Ρροτείνεται ωςτόςο, όπωσ κα παρουςιαςτεί ςτο επόμενο κεφάλαιο 11. (Ρεριβαλλοντικι 

διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ), θ παρακολοφκθςθ των υπό μελζτθ ζργων διευκζτθςθσ 

και θ παροχετευτικότθτά τουσ. Επίςθσ, πρζπει να πραγματοποιείται τακτικι ςυντιρθςθ 

του ρζματοσ και των τεχνικϊν ζργων ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ διαρκισ και απρόςκοπτθ 

ροι (απομάκρυνςθ των ςυςςωρευμζνων απορριμμάτων, απομάκρυνςθ φερτϊν υλικϊν 

από τθν κοίτθ του ρζματοσ κ.α.). 
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11. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 

 

Στα πλαίςια τθσ αδειοδοτικισ νομοκεςίασ (Ν.4014/2011) προβλζπεται Σχζδιο 

Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ για τθ διαςφάλιςθ τθσ αποτελεςματικισ προςταςίασ του 

περιβάλλοντοσ και τθν εφαρμογι των προτεινόμενων μζτρων. 

Για το ςχεδιαςμό και εφαρμογι Συςτιματοσ Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ, αφετθρία 

αποτελεί ο εντοπιςμόσ όλων των περιβαλλοντικϊν πλευρϊν που ενζχουν οι επεμβάςεισ 

που ςχεδιάηονται ςτο υπό μελζτθ ρζμα . Για κάκε μία από αυτζσ, που αναγνωρίηονται 

ανά δραςτθριότθτα, ανιχνεφεται και θ επίπτωςθ που μπορεί να υπάρξει ςτο περιβάλλον. 

Αναλυτικότερα, οι δραςτθριότθτεσ που λαμβάνουν χϊρα ςχετίηονται με τισ παρακάτω 

ςθμαντικότερεσ περιβαλλοντικζσ πλευρζσ, οι οποίεσ και οδθγοφν ςτθ διαμόρφωςθ του 

Σχεδίου Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ και Ραρακολοφκθςθσ που ακολουκεί: 

 

Θόρυβοσ. Για τθν παρακολοφκθςθ του ακουςτικοφ περιβάλλοντοσ προτείνεται κατά τθ 

φάςθ καταςκευισ να ελζγχεται περιοδικά θ ςτάκμθ του κορφβου ςτα όρια των εργαςιϊν, 

με ςτόχο τθν εκτίμθςθ τθσ πρόκλθςθσ επιβάρυνςθσ προσ τισ γφρω κατοικίεσ, με 

υπολογιςμό του δείκτθ Lden. Εφόςον παρατθρθκοφν τιμζσ μεγαλφτερεσ από τισ 

προβλεπόμενεσ ςτθ νομοκεςία, κα πρζπει να λαμβάνονται μζτρα. Ζτςι, κατά τθν 

καταςκευι, κα πρζπει να λαμβάνονται μζτρα όπωσ τοποκζτθςθ προςωρινϊν 

θχοφραγμάτων γφρω από κορυβϊδθ μθχανιματα. 

 

Ζδαφοσ και Σοπίο. Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ κατάςταςθσ του εδάφουσ και του τοπίου 

ςτθ φάςθ καταςκευισ προτείνεται θ παρακολοφκθςθ και ο ζλεγχοσ τιρθςθσ των 

προβλεπόμενων ςτθν απόφαςθ περιβαλλοντικϊν όρων. Κα πρζπει δθλαδι να 

παρακολουκείται κατά τθν διάρκεια καταςκευισ, αν θ τελικι διάκεςθ των εκχωμάτων ι 

ςτερεϊν αποβλιτων γίνεται ςτουσ προβλεπόμενουσ χϊρουσ, αν οι εκςκαφζσ είναι οι 

προβλεπόμενεσ, αν φυλάςςεται και επαναχρθςιμοποιείται θ φυτικι γθ κτλ. Θ ςυχνότθτα 

των ελζγχων μπορεί να είναι μία φορά τθν εβδομάδα ςτθ φάςθ καταςκευισ και τα 

αποτελζςματα των ελζγχων κα καταγράφονται ςε ειδικό δελτίο. 

 

Οικοςυςτιματα- χλωρίδα- πανίδα. Για τθν προςταςία τθσ βλάςτθςθσ και τον περιοριςμό 

κατά το δυνατό των επεμβάςεων προτείνεται ςε όλθ τθ φάςθ τθσ καταςκευισ να 

παρακολουκείται θ κατάςταςθ τθσ βλάςτθςθσ και να καταγράφονται λεπτομερϊσ όλα τα 

άτομα τθσ βλάςτθςθσ που τυχόν κα χρειαςτεί να απομακρυνκοφν. Από τθν αξιολόγθςθ των 

εν λόγω καταγραφϊν κα προκφψει θ τυχόν ανάγκθ για νζεσ φυτεφςεισ, θ κζςθ και θ ζκταςθ 

αυτϊν ϊςτε να αποκαταςτακεί θ βλάςτθςθ. 

Κατά τθ λειτουργία προτείνεται θ παρακολοφκθςθ μια φορά το ζτοσ τθσ εξζλιξθσ τθσ 

υφιςτάμενθσ βλάςτθςθσ αλλά και τθσ νζασ βλάςτθςθσ που τυχόν κα προςτεκεί. 

 

Υδατα. Ρροτείνεται ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ τθσ ποιότθτασ των υδάτων κατά τθ 
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φάςθ τθσ καταςκευισ μόνο, λόγω των καταςκευαςτικϊν εργαςιϊν για κζματα 

κολότθτασ και απόρριψθσ επικίνδυνων ουςιϊν. 

Κατά τθ λειτουργία του ζργου πρζπει τουλάχιςτον δφο φορζσ το ζτοσ να παρακολουκείται 

και να καταγράφεται θ κατάςταςθ που βρίςκονται τα υπό μελζτθ ζργα διευκζτθςθσ και θ 

παροχετευτικότθτά τουσ. Πταν απαιτείται πρζπει να πραγματοποιείται τακτικι ςυντιρθςθ 

του ρζματοσ και των τεχνικϊν ζργων (τάφροσ, οχετοί) ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ διαρκισ 

και απρόςκοπτθ ροι (απομάκρυνςθ των ςυςςωρευμζνων απορριμμάτων, απομάκρυνςθ 

φερτϊν υλικϊν από τθν κοίτθ του ρζματοσ κ.α.). 

Μζςω του ςυςτιματοσ περιβαλλοντικισ παρακολοφκθςθσ, κα γίνεται θ παρακολοφκθςθ 

όλων των περιβαλλοντικϊν δεικτϊν που επθρεάηονται ι δφνανται να επθρεαςτοφν από 

το ζργο, και κα προτείνονται τα κατάλλθλα βελτιωτικά- διαχειριςτικά μζτρα αντιμετϊπιςθσ. 

Με τον τρόπο αυτό διαςφαλίηεται θ διαρκισ περιβαλλοντικι παρακολοφκθςθ του ζργου, 

ενϊ κάκε χρόνο κα ςυντάςςεται ενθμερωτικι ζκκεςθ από μελετθτι περιβαλλοντικϊν 

μελετϊν με εμπειρία ςε αντίςτοιχα ζργα, με τα κφρια αποτελζςματα παρακολοφκθςθσ και 

τισ προτάςεισ αντιμετϊπιςθσ ενδεχομζνων προβλθμάτων, που κα αποςτζλλεται ςτθν 

Διεφκυνςθ Ρεριβάλλοντοσ και Χωρικοφ Σχεδιαςμοφ τθσ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Λονίου, για ςκοποφσ ενθμζρωςθσ και 

επιβεβαίωςθσ τθσ τιρθςθσ των περιβαλλοντικϊν όρων του ζργου. 
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12. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΓΚΡΙΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

 

Στθ ςυνζχεια παρατίκενται κωδικοποιθμζνα οι προτάςεισ τθσ ΜΡΕ για τθν ζγκριςθ των 

περιβαλλοντικϊν όρων του υπό μελζτθ ζργου. 

 

1) Οριακζσ τιμζσ εκπομπϊν ρφπων ςτθν ατμόςφαιρα, ςτα φδατα, ςτο ζδαφοσ, ςτάκμθσ 

κορφβου και δονιςεων και ποιότθτασ περιβάλλοντοσ. 

 

1. Για τθ διατιρθςθ τθσ ποιότθτασ τθσ ατμόςφαιρασ να ακολουκοφνται οι διατάξεισ και οι 

κατευκυντιριεσ τιμζσ ποιότθτασ τθσ ατμόςφαιρασ που αναφζρονται ςτα παρακάτω: 

 ΚΥΑ Θ.Ρ. 14122/549/Ε103/24-03-2011 (Β’ 488) με τθν οποία κακορίηονται μζτρα για 

τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ ατμόςφαιρασ, ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ 

οδθγίασ 2008/50/ΕΚ. 

 ΚΥΑ Θ.Ρ. 22306/1075/Ε103/29-05-2007 (Β’ 920) με τθν οποία κακορίηονται τιμζσ-

ςτόχοι και όρια εκτίμθςθσ των ςυγκεντρϊςεων του αρςενικοφ, του καδμίου, του 

υδραργφρου, του νικελίου και των πολυκυκλικϊν αρωματικϊν υδρογονανκράκων ςτον 

ατμοςφαιρικό αζρα, ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 2004/107/ΕΚ. 

 ΚΥΑ 9238/332/2004 «Οριακζσ και κατευκυντιριεσ τιμζσ ποιότθτασ τθσ ατμόςφαιρασ ςε 

βενηόλιο και μονοξείδιο του άνκρακα» (ΦΕΚ 405Β/27.2.04), 

 ΚΥΑ Θ.Ρ 38638/2016/21.09.2005 (ΦΕΚ 1334Β’) με τθν οποία κακορίηονται οριακζσ και 

κατευκυντιριεσ τιμζσ για τισ ςυγκεντρϊςεισ όηοντοσ ςτον ατμοςφαιρικό αζρα, ςε 

ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2002/3/ΕΚ του Συμβουλίου τθσ 12θσ 

Φεβρουαρίου 2002 των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων 

 Ρ.Υ.Σ 25/18.3.88 (ΦΕΚ52/Α/22.3.88) και ΡΥΣ 34/30.5.02 (ΦΕΚ 125Α/5.6.02), «Οριακζσ 

και κατευκυντιριεσ τιμζσ ποιότθτασ τθσ ατμόςφαιρασ ςε διοξείδιο του κείου, διοξείδιο 

του αηϊτου και οξειδίων του αηϊτου, ςωματιδίων και μολφβδου 

 

2. Για τα ςτερεά απόβλθτα κα πρζπει να τθροφνται τα αναφερόμενα ςτισ: 

 Τθ ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/24-08-2011) «Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για 

τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των αποβλιτων από εκςκαφζσ, καταςκευζσ και 

κατεδαφίςεισ (ΑΕΚΚ)». 

 Διατάξεισ των ΚΥΑ Θ.Ρ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/24-08-2011), ΘΡ.50910/2727/03 

(ΦΕΚ1909Β/22.12.03), ΘΡ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383 Βϋ/28-3-2006) και 114218/97 

(ΦΕΚ1016Β/17.11.97) για τθν διαχείριςθ απορριμμάτων. 

 

3. Για τθ διάκεςθ υγρϊν αποβλιτων ιςχφουν οι εκάςτοτε Ρεριφερειακζσ Αποφάςεισ και οι 

κείμενεσ νομοκετικζσ διατάξεισ, όπωσ: 

 Θ υπ’ αρ. 39626/2208/09 ΚΥΑ «Κακοριςμόσ μζτρων για τθν προςταςία των υπόγειων 

νερϊν από τθ ρφπανςθ και τθν υποβάκμιςθ», ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 
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2006/118/ΕΚ. 

 Για τθν διαχείριςθ των χρθςιμοποιθμζνων ορυκτελαίων ιςχφουν οι διατάξεισ του Ρ.Δ. 

82/2004 (ΦΕΚ 64Α/2.3.04), με το οποίο αντικαταςτάκθκε θ ΚΥΑ 98012/2001/95 (ΦΕΚ 

40Β/19-1-1996) 

 Θ υπ’ αρ. 5673/400/97 ΚΥΑ «Μζτρα και όροι για τθν επεξεργαςία αςτικϊν 

λυμάτων», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τισ υπ’ αρ. 19661/1982/1999 ΚΥΑ και 

48392/939/02 ΚΥΑ. 

 

4. Σχετικά με το κόρυβο που εκπζμπεται ςτο περιβάλλον να ακολουκοφνται οι ειδικζσ 

οριακζσ τιμζσ ςτάκμθσ κορφβου και δονιςεων από τισ διατάξεισ: 

 Ανϊτατα επιτρεπόμενα όρια κυκλοφοριακοφ κορφβου ορίηονται ςτθν ΚΥΑ 

οικ.211773/27.4.2012 (Β’ 1367), Κατά τθ διάρκεια καταςκευισ υποδομϊν και 

εγκαταςτάςεων ιςχφουν οι δεςμεφςεισ για τα μθχανιματα που κακορίηονται ςτθν ΚΥΑ 

37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β/1.10.2003), όπωσ αυτι τροποποιικθκε με τθν ΚΥΑ 

9272/471/2-3-07 (ΦΕΚ 286/Β/2-3-07). 

 Για τα ανϊτατα επιτρεπόμενα όρια κορφβου εργοταξίων και εγκαταςτάςεων του ζργου 

ιςχφουν τα προβλεπόμενα από το άρκρο 3 του Ρ.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α/1981). 

 Ο χρθςιμοποιοφμενοσ εξοπλιςμόσ να φζρει ζγκριςθ τφπου ΕΟΚ για τθν οριακι τιμι τθσ 

ςτάκμθσ του εκπεμπόμενου κορφβου ςφμφωνα με τθν Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ 

(Κ.Υ.Α.) με αρικμό 69001/1921/1988 (Φ.Ε.Κ. 18.10.1988) «Ζγκριςθ τφπου ΕΟΚ για τθν 

οριακι τιμι ςτάκμθσ κορφβου μθχανθμάτων και ςυςκευϊν εργοταξίου και ειδικότερα 

των μθχανοκίνθτων αεροςυμπιεςτϊν, των πυρογερανϊν, των θλεκτροπαραγωγϊν 

ηευγϊν ςυγκόλλθςθσ, των θλεκτροπαραγωγϊν ηευγϊν ιςχφοσ και των φορθτϊν 

ςυςκευϊν κραφςθσ ςκυροδζματοσ και αεροςφυρϊν». 

 

2) Γενικζσ Ρυκμίςεισ - Όροι – Δεςμευτικζσ κατευκφνςεισ για τθ φάςθ οριςτικοποίθςθσ του 

ςχεδιαςμοφ του ζργου - Γενικοί περιβαλλοντικοί όροι 

 

1. Ο φορζασ του ζργου ωσ και πασ κατά νόμο υπόχρεοσ φζρει ακζραιθ τθν ευκφνθ για 

τθν τιρθςθ των περιβαλλοντικϊν όρων, μζτρων και περιοριςμϊν που επιβάλλονται με τθν 

παροφςα απόφαςθ (ΑΕΡΟ). Ενδεικτικά αναφζρουμε ότι οι παρακάτω όροι είναι 

υποχρεωτικοί ςτθν τιρθςθ τουσ και αφοροφν: 

 τον Κφριο του Ζργου (Κ.τ.Ε). 

 τισ αρμόδιεσ για τθν καταςκευι και λειτουργία του ζργου υπθρεςίεσ και 

φορείσ. 

 όλουσ όςουσ εκ τθσ κζςεωσ και των αρμοδιοτιτων τουσ είναι υπεφκυνοι για τον 

ςχεδιαςμό, ζγκριςθ, δθμοπράτθςθ, ανάκεςθ, επίβλεψθ, πιςτοποίθςθ, παραλαβι 

και λοιπζσ διαδικαςίεσ που αφοροφν τθν καταςκευι και λειτουργία του ζργου, 

 τον ανάδοχο του ζργου. Θ ευκφνθ τθσ τιρθςθσ τουσ διατθρείται και ςτισ 

περιπτϊςεισ εκτζλεςθσ του ζργου με υπεργολαβίεσ. 



ΜΡΕ για το ζργο «ΟΛΟΚΕΤΘΣΘ – ΔΛΕΥΚΕΤΘΣΘ ΤΟΥ ΕΜΑΤΟΣ ΚΕΣΘ «ΛΑΝΤΗΕΣ» ΧΛΩΜΟΥ Δ.Ε. 

ΜΕΛΛΤΕΛΩΝ Δ. ΚΕΚΥΑΣ 

ΧΑΛΜΟΥΚΘΣ ΡΕΤΟΣ ΜΘΧΑΝΛΚΟΣ ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΟΣ MSc        

ΚΟΜΝΘΝΩΝ 15Β 49100 ΚΕΚΥΑ ΤΘΛ. 6936852077 109 

2. Ο φορζασ του ζργου οφείλει να τθρεί τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ περιβαλλοντικισ 

νομοκεςίασ ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 2 τθσ Υ.Α. οικ.48963/2012: «ο φορζασ 

του ζργου ι τθσ δραςτθριότθτασ δεν απαλλάςςεται από τθν υποχρζωςθ τιρθςθσ τθσ 

κείμενθσ περιβαλλοντικισ ςυγκεκριμζνουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ του ζργου ι τθσ 

δραςτθριότθτασ». 

 

3. Ο φορζασ του Ζργου οφείλει κατά τθν διάρκεια τθσ καταςκευισ και τθσ λειτουργίασ του 

ζργου να λάβει όλα τα απαραίτθτα μζτρα ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται: 

 Θ τιρθςθ των περιβαλλοντικϊν όρων από τον Ανάδοχο. 

 

 Θ δυνατότθτα αντιμετϊπιςθσ και αποκατάςταςθσ δυςμενϊν περιβαλλοντικά 

καταςτάςεων οφειλομζνων ςε ενζργειεσ ι παραλιψεισ του αναδόχου κατά 

παράβαςθ των περιβαλλοντικϊν όρων. 

 

4. Από τισ πιςτϊςεισ για τθν καταςκευι και λειτουργία του ζργου, να εξαςφαλίηονται κατά 

προτεραιότθτα οι απαιτοφμενεσ δαπάνεσ για τα ζργα προςταςίασ του περιβάλλοντοσ (ζργα 

φφτευςθσ κλπ), κακϊσ και για τθν ενδεχόμενθ απαιτοφμενθ αναςκαφικι ζρευνα του 

Υπουργείου Ρολιτιςμοφ. 

 

5. Για οποιαδιποτε δραςτθριότθτα ι εγκατάςταςθ απαραίτθτθ για τθν καταςκευι - 

λειτουργία του ζργου, κα πρζπει προθγουμζνωσ να ζχουν χορθγθκεί όλεσ οι 

προβλεπόμενεσ από τθν κείμενθ νομοκεςία άδειεσ και εγκρίςεισ. 

 

6. Τα πάςθσ φφςεωσ επί μζρουσ ζργα ι δραςτθριότθτεσ που αφοροφν ςτθν καταςκευι ι 

λειτουργία του ζργου (π.χ. εργοταξιακζσ εγκαταςτάςεισ, κ.λ.π.) αποτελοφν ςυνοδά ζργα 

του κυρίωσ ζργου και θ περιβαλλοντικι τουσ αδειοδότθςθ γίνεται από τθν αρμόδια για τθν 

περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ του κυρίωσ ζργου Υπθρεςία. 

 

7. Ο φορζασ υλοποίθςθσ και λειτουργίασ του εγκρινόμενου με τθ παροφςα ζργου, οφείλει 

να ορίςει υπεφκυνουσ για τθν εφαρμογι των περιβαλλοντικϊν όρων τθσ παροφςασ 

απόφαςθσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ. 

 

8. Κάκε είδουσ επζμβαςθ ι τροποποίθςθ των υφιςταμζνων ζργων και δικτφων υποδομϊν, 

να γίνεται ςε ςυνεργαςία με τουσ αρμόδιουσ φορείσ και να εξαςφαλιςκεί θ ομαλι 

λειτουργία τουσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια καταςκευισ και λειτουργίασ του ζργου 

 

9. Κα πρζπει να ενθμερωκεί ο φάκελοσ τθσ Μ.Ρ.Ε. του ζργου μετά τθν ολοκλιρωςθ και 

ζγκριςθ των μελετϊν του ζργου γιατί πικανόν να υπάρξει θ ανάγκθ τροποποίθςθσ των 

περιβαλλοντικϊν όρων που ζχουν τεκεί, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 7 του Ν. 

4014/11. 
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3) Φάςθ καταςκευισ του ζργου 

 

1. Θ εκτζλεςθ του ζργου κα γίνει ςφμφωνα τισ λοιπζσ μελζτεσ του ζργου, εφόςον δεν 

ζρχονται ςε αντίκεςθ με τθ ΜΡΕ που εγκρίνεται με τθν παροφςα. 

 

2. Απαιτοφμενα υλικά για τθν καταςκευι του ζργου μποροφν να εξαςφαλιςκοφν είτε από 

νομίμωσ λειτουργοφντα λατομεία τθσ περιοχισ, τα οποία κα πρζπει να διακζτουν τθν 

απαιτοφμενθ απόφαςθ ζγκριςθσ περιβαλλοντικϊν όρων και με τθν προχπόκεςθ ότι αυτοί 

τθροφνται επακριβϊσ, είτε από λατομεία - δανειοκαλάμουσ, που είναι δυνατόν να 

δθμιουργθκοφν, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. (Ραράγραφοσ 3 του άρκρου 7 του Ν. 

4014/11). 

 

3. Απαγορεφεται αυςτθρά θ απόκεςθ ι ζςτω και προςωρινι ριψθ υλικϊν προερχόμενων 

από τισ εργαςίεσ εκςκαφισ για τθν καταςκευι του ζργου: 

 Σε κζςεισ που επθρεάηουν τθν επιφανειακι ροι των υδάτων και ςε κζςεισ του 

υδρογραφικοφ δικτφου (π.χ. κοίτεσ ποταμϊν, ρζματα). 

 Εντόσ τθσ ηϊνθσ κατάλθψθσ του ζργου 

 Σε εκτάςεισ δαςικοφ χαρακτιρα. 

 Σε αρχαιολογικοφσ χϊρουσ κθρυγμζνουσ και μθ. 

 Στθν παραλιακι ηϊνθ. 

 Εντόσ οικιςμϊν και ιδιαίτερα κοντά ςε κοινωφελι κτιρια και οικίεσ 

 

4. Πςον αφορά ςτθ διαχείριςθ των παραγόμενων χωματουργικϊν υλικϊν από τθ 

καταςκευι του ζργου του κζματοσ: 

 Θ Διαχείριςθ τθσ περίςςειασ των προϊόντων εκςκαφισ του ζργου του κζματοσ κα 

γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/24-08-2011) 

«Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των αποβλιτων 

από εκςκαφζσ, καταςκευζσ και κατεδαφίςεισ (ΑΕΚΚ)». 

 Εάν θ περιοχι μελζτθσ δεν είναι εντόσ γεωγραφικισ εμβζλειασ κάποιου 

εγκεκριμζνου από τθν ΕΟΑΝ Συλλογικοφ Συςτιματοσ Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ, 

και μετά από εξάντλθςθ τθσ δυνατότθτασ αξιοποίθςισ τθσ περίςςειασ των 

εκχωμάτων για τισ ανάγκεσ ενόσ άλλου ζργου, θ περίςςεια υλικοφ κα πρζπει να 

διατίκεται, είτε ςε νομίμωσ λειτουργοφντα ΧΥΤΑ, είτε για τθν αποκατάςταςθ 

ανενεργϊν λατομείων τθσ περιοχισ που διακζτουν ςχετικι άδεια για τθν 

αποκατάςταςι τουσ. 

 

5. Οι χωματουργικζσ εργαςίεσ να περιοριςκοφν ςτισ απολφτωσ απαραίτθτεσ, να 

πραγματοποιθκοφν ςε ξθρι περίοδο, να μθν παραμζνουν ακάλυπτεσ για μεγάλα χρονικά 

διαςτιματα και να ολοκλθρωκοφν το ςυντομότερο δυνατό. Γενικά, ο χρονικόσ 

προγραμματιςμόσ του ζργου κα πρζπει να είναι τζτοιοσ ϊςτε να αποφεφγονται κατά το 
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δυνατό χωματουργικζσ εργαςίεσ ςε περιόδουσ υψθλϊν βροχοπτϊςεων. 

 

6. Με ευκφνθ του φορζα υλοποίθςθσ του ζργου κα πρζπει να εξαςφαλιςτεί θ ομαλι 

υδραυλικι μετάβαςθ από το διευκετοφμενο τμιμα προσ τα ανάντθ και κατάντθ τμιματα, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ εκτζλεςθσ τυχϊν απαραίτθτων εργαςιϊν προςαρμογισ των 

τμθμάτων. 

 

7. Να αποφευχκοφν εκτεταμζνεσ εργοταξιακζσ εγκαταςτάςεισ. Πλεσ οι εγκαταςτάςεισ και 

τα ζργα που απαιτοφνται για τθν οργάνωςθ και λειτουργία του εργοταξίου κα πρζπει να 

καταςκευάηονται και να λειτουργοφν κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε να επιτυγχάνεται: 

 Αποφυγι ι ελαχιςτοποίθςθ των διαταραχϊν του περιβάλλοντοσ. 

 Ελαχιςτοποίθςθ κατάτμθςθσ ενοτιτων χριςεων γθσ. 

 Ρροςταςία τθσ υπάρχουςασ βλάςτθςθσ κατά το ςτάδιο τθσ καταςκευισ των 

ζργων και αποφυγι παρζμβαςθσ ςτο φυςικό περιβάλλον, εκτόσ τθσ απαραίτθτθσ 

ηϊνθσ για τθν καταςκευι του ζργου, όπωσ αυτι κακορίηεται από τθν Οριςτικι 

Μελζτθ του Ζργου. 

Κάκε είδουσ εργοταξιακι εγκατάςταςθ να απομακρυνκεί μετά το τζλοσ κάκε εργολαβίασ 

και ο χϊροσ να αποκαταςτακεί ανεξάρτθτα από το ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ του χϊρου. 

 

8. Απαγορεφεται θ εγκατάςταςθ ςτο πλαίςιο του ζργου μονάδων παραγωγισ υλικϊν προσ 

χριςθ ςε αυτό ι επεξεργαςίασ αδρανϊν υλικϊν, όπωσ μονάδεσ παραγωγισ κραυςτϊν 

αδρανϊν (ςπαςτθροτριβεία), μονάδεσ παραγωγισ ςκυροδζματοσ και αςφαλτομίγματοσ. 

 

9. Οι εγκαταςτάςεισ και εργαςίεσ που προκφπτουν από τον τεχνικό ςχεδιαςμό ζργων ι 

δραςτθριοτιτων ςε ςτάδιο που ζπεται τθσ ζκδοςθσ Α.Ε.Ρ.Ο. αυτϊν, όπωσ εργοταξιακζσ 

εγκαταςτάςεισ, αποκεςιοκάλαμοι, ςτακμοί εξυπθρζτθςθσ αυτοκινθτιςτϊν, κζντρα 

εξυπθρζτθςθσ και ςυντιρθςθσ ζργων ι δραςτθριοτιτων, ςτακμοί διοδίων, ζργα 

αντικορυβικισ προςταςίασ, εξειδίκευςθ τεχνικϊν μζτρων και όρων τθσ Α.Ε.Ρ.Ο. του ζργου, 

εγκρίνονται με τθν υποβολι και αξιολόγθςθ Τεχνικισ Ρεριβαλλοντικισ Μελζτθσ (ΤΕΡΕΜ) 

ςτθ Διεφκυνςθ ΡΕ.ΧΩ.Σ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ 

και Λονίου, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 7 του Ν. 4014/2011. 

 

10. Ρριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν κα πρζπει να ειδοποιθκοφν εγκαίρωσ οι αρμόδιεσ 

εφορείεσ αρχαιοτιτων προκειμζνου να δοκοφν οι απαιτοφμενεσ εγκρίςεισ. Σε περίπτωςθ 

εντοπιςμοφ αρχαιοτιτων οι εργαςίεσ κα πρζπει να διακοποφν και κα ακολουκιςει 

αναςκαφικι ζρευνα από τθν αρμόδια Εφορεία, από τα αποτελζςματα τθσ οποίασ κα 

εξαρτθκεί θ ςυνζχιςθ των εργαςιϊν και θ τυχόν τροποποίθςθ τθσ μελζτθσ μετά από γνϊμθ 

των αρμόδιων ςυμβουλίων τθσ Γ.Γ Ρολιτιςμοφ. Θ δαπάνθ για τισ τυχόν αρχαιολογικζσ 

ζρευνεσ και εργαςίεσ κα επιβαρφνουν τον προχπολογιςμό του ζργου ςφμφωνα με το 

αρκ. 37 του Ν.3028/02, ςτοιχείο που πρζπει να τεκεί υπόψθ του αναδόχου του ζργου από 
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τθν αρχι (35 & 36 ςχετ.). 

 

11. Κάκε επζμβαςθ ςε υφιςτάμενο ζργο υποδομισ να γίνεται ςε ςυνεργαςία με τουσ 

αρμόδιουσ φορείσ. 

 

12. Αποφυγι ι ελαχιςτοποίθςθ όχλθςθσ των περιοίκων. Για να καταςτεί αυτό εφικτό 

απαιτοφνται τα εξισ: 

 Εξαςφάλιςθ τθσ ομαλισ επικοινωνίασ μεταξφ των κατοικθμζνων περιοχϊν 

εκατζρωκεν τθσ ηϊνθσ των εργαςιϊν κατά τθν εκτζλεςθ και λειτουργία του ζργου. 

 Αποφυγι ςχθματιςμοφ εςτιϊν μόλυνςθσ (π.χ. από λιμνάηοντα νερά). 

 Αποφυγι ι ελαχιςτοποίθςθ τθσ θχορφπανςθσ. Να εξαςφαλιςκεί ότι ο κόρυβοσ και 

οι δονιςεισ κα βρίςκονται εντόσ των αποδεκτϊν ορίων κατά τθν διάρκεια τθσ 

καταςκευισ των ζργων. 

 Ρερίφραξθ του εργοταξιακοφ χϊρου για: α. λόγουσ αςφάλειασ και προςταςίασ και 

β. ελαχιςτοποίθςθ τθσ οπτικισ όχλθςθσ (κατά το εφικτό). 

 

13. Για τθν διαχείριςθ των πάςθσ φφςεωσ εργοταξιακϊν αποβλιτων οι ελάχιςτεσ 

απαιτιςεισ είναι οι ακόλουκεσ: 

 Επιβάλλεται θ ςυγκζντρωςθ των λυμάτων του εργοταξίου και θ μεταφορά -

διάκεςι τουσ ςε χϊρουσ τθσ εγκρίςεωσ των αρμοδίων Αρχϊν. 

 Θ διαχείριςθ των μεταχειριςμζνων και αχριςτων ορυκτελαίων κα πρζπει να 

γίνεται ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ κείμενεσ διατάξεισ. 

 Ρρζπει να λαμβάνονται κατάλλθλα μζτρα για τθν αποφυγι ρφπανςθσ του 

περιβάλλοντοσ με παραπροϊόντα επεξεργαςίασ υλικϊν όπωσ υπολείμματα 

ςκυροδεμάτων, άχρθςτα υλικά κλπ. 

 Επιβάλλεται θ ςυλλογι από τον Ανάδοχο των κάκε είδουσ ςκουπιδιϊν και 

αχριςτων υλικϊν, παλαιϊν ανταλλακτικϊν κλπ. τα οποία κα απομακρφνονται από 

το χϊρο του ζργου, θ δε διάκεςθ τουσ κα γίνεται ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 

διατάξεισ. 

 

14. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να λάβει τα απαιτοφμενα μζτρα πυροπροςταςίασ των 

εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ τθσ 

Ρυροςβεςτικισ Υπθρεςίασ. 

 

15. Για τθν ελαχιςτοποίθςθ των εκπομπϊν ςκόνθσ, αιωροφμενων ςωματιδίων και 

οςμθρϊν ουςιϊν κατά τθν καταςκευι του ζργου να ςχεδιαςτοφν και να εφαρμοςτοφν 

μζτρα τα οποία κα επικεντρϊνονται ςτισ πθγζσ εκπομπισ. Στα μζτρα αυτά να 

περιλαμβάνονται τουλάχιςτον: 

 Σαφισ οριοκζτθςθ του εργοταξιακοφ χϊρου. 

 Τακτικι διαβροχι των εκχωμάτων και των υλικϊν επίχωςθσ των αδρανϊν 
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υλικϊν ϊςτε να παρεμποδίηεται θ διαςπορά ςκόνθσ. 

 

16. Σχετικά με τθ προςταςία του φυςικοφ οικοςυςτιματοσ κα πρζπει: 

 Να γίνει φφτευςθ με αυτόχκονα είδθ, όλων των επιφανειϊν που επιδζχονται 

βλάςτθςθ. Οι εργαςίεσ φφτευςθσ να αρχίηουν αμζςωσ μετά τισ χωματουργικζσ 

εργαςίεσ ςυμπεριλαμβανομζνων των εργαςιϊν προςταςίασ των πρανϊν από τθ 

διάβρωςθ. 

 θ φυτικι γθ που υπάρχει ςτθν περιοχι εκτζλεςθσ του ζργου να ςυλλζγεται και 

να διαφυλάςςεται προκειμζνου να χρθςιμοποιθκεί κατά τισ εργαςίεσ 

αποκατάςταςθσ. Στισ περιπτϊςεισ που αυτό δεν είναι εφικτό ι δεν επαρκεί, τα 

φυτά που κα χρθςιμοποιθκοφν κα πρζπει να προζρχονται από φυτϊρια που 

λειτουργοφν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4135/60 και από κρατικά δαςικά 

φυτϊρια. 

 

4) Φάςθ λειτουργίασ του ζργου 

 

1. Οι απαιτιςεισ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και τα μζτρα για τθν ελαχιςτοποίθςθ ι τθν 

άρςθ των επιπτϊςεων από τθ λειτουργία του ζργου πρζπει να κακορίηονται ρθτά ςτα 

ςυμβατικά τεφχθ τθσ εργολαβίασ(Ε.Σ.Υ., Γ.Σ.Υ. κλπ.). 

 

2. Ο Φορζασ του Ζργου οφείλει να μεριμνιςει για τθν αποκατάςταςθ του περιβάλλοντοσ 

(απομάκρυνςθ εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων, φυτεφςεισ, κ.α.). 

 

3.Ο Φορζασ του Ζργου οφείλει να πραγματοποιεί τακτικι ςυντιρθςθ του ρζματοσ και των 

τεχνικϊν ζργων (τάφροσ, οχετοί) ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ διαρκισ και απρόςκοπτθ ροι 

(απομάκρυνςθ των ςυςςωρευμζνων απορριμμάτων, απομάκρυνςθ μπαηϊν από τθν κοίτθ 

του ρζματοσ κ.α.). Οι εργαςίεσ κακαριςμοφ δε κα παρεμβαίνουν ςτθ διαμορφωμζνθ 

διατομι αλλά κα ζχουν ωσ ςκοπό να τθν επαναφζρουν ςτα δεδομζνα τθσ παροφςθσ. Σε 

κάκε περίπτωςθ οι εργαςίεσ κα γίνονται υπό τουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ τθσ παροφςθσ 

και ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα περιβαλλοντικι νομοκεςία. 

 

4. Ο Φορζασ του Ζργου οφείλει να μεριμνά για τθν ςυντιρθςθ τθσ παρόδιασ βλάςτθςθσ 

(πότιςμα, κλάδεμα, βοτάνιςμα κ.λ.π.) που κα φυτευτεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ 

παροφςασ. 

 

5) Πρόγραμμα παρακολοφκθςθσ 

 

Ο φορζασ του ζργου να λαμβάνει κατάλλθλα μζτρα περιβαλλοντικισ προςταςίασ και 

παρακολοφκθςθσ όπωσ προβλζπεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία και ςφμφωνα με το 

Ρρόγραμμα Ραρακολοφκθςθσ που περιγράφεται ςτο αντίςτοιχο κεφάλαιο τθσ ΜΡΕ. 
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13. ΠΡΟΘΕΣΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

 

13.1. Εξειδικευμζνεσ μελζτεσ 

 

Οι ειδικζσ μελζτεσ που εκπονικθκαν για το εν λόγω ζργο, ςτα ςτοιχεία των οποίων 

βαςίςτθκε θ παροφςα ΜΡΕ είναι: 

 

Σοπογραφικι Μελζτθ ζργου, τθσ μελετιτριασ Μαρία Δθμθτριάδθ. 

 

Τδραυλικι μελζτθ του ζργου του μελετθτι Ρζτρου Χαλμοφκθ. 

 

13.2. Προβλιματα εκπόνθςθσ και τρόποι επίλυςθσ 

 

Δεν προζκυψαν ςοβαρζσ δυςκολίεσ κατά τθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ που αξίηει να 

αναφερκοφν ςτο παρόν κείμενο. 

 

 

-

-Ο- 

Φορζασ 

-

-Ο- 

Μελετθτισ 
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14. Παραρτιματα 
 

 14.1. Αντίγραφο μελετθτικοφ πτυχίου κατ. 27  

 14.2 Αρ.Ρρωτ. 73417/29955/18-12-2015 ζγγραφο τθσ Ρ.Λ.Ν – Κακοριςμόσ γραμμϊν 

πλθμμφρασ του υπό εξζταςθ υδατορζματοσ ςφμφωνα με τθν παλαιά πρόταςθ 

ζργων διευκζτθςθσ.  

 14.3 Μελζτθ ειδικισ οικολογικισ αξιολόγθςθσ 

 14.4 Μελζτθ Οριοκζτθςθσ Υδατορζματοσ 

 

 

 






