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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Γενικά στοιχεία 

H μελέτη με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 

ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΒΑΛΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Σ.Α.E. 0818 με Κ.Α. 

2009ΣE081800090, ανετέθη στα συμπράττοντα γραφεία μελετών  

• ΜΕΥΠ – ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ε.Ε 

• HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ MHXANIKOI Ε.Ε.  

• ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

• ΚΑΪΜΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ – ΣΤΥΛΙΑΝΗ  

• ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

με την υπ’ αρίθμ. 6348/24.01.2011 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων. 

Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η κατασκευή έργων μεταφοράς και διανομής νερού από 

τη διώρυγα του αρδευτικού δικτύου Ανάβαλου, στην περιοχή της Ερμιονίδας, με σκοπό την 

κάλυψη τοπικών αρδευτικών αναγκών σε συνολική έκταση 22.000 στρ. περίπου, 

συνεισφέροντας παράλληλα στην αποκατάσταση των επιβαρυμένων, εξαιτίας της 

υπεράντλησης, φυσικών πόρων (κυρίως υπογείων υδάτων), απ’ όπου αρδεύεται σήμερα η 

περιοχή. Η προαναφερόμενη αρδευόμενη έκταση ανήκει διοικητικά στην δημοτική ενότητα 

Κρανιδίου, του νυν “Καλλικρατικού” Δήμου Ερμιονίδας (πρώην “Καποδιστριακού” Δήμου 

Κρανιδίου). 

Η περιοχή μελέτης υπάγεται διοικητικά στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας και 

εκτείνεται μεταξύ των ακολούθων γεωγραφικών συντεταγμένων (βλ. και ακόλουθο 

σχήμα):  

Βόρειο Πλάτος:   από 37°37΄ έως 37°26΄ 

Ανατολικό Μήκος: από 23°12΄ έως 22°48΄ 
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Σχήμα 1.1.1: Περιοχή Μελέτης. 
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Σύμφωνα με την ΥΑ 1958 (ΦΕΚ 21/Β/13-01-2012) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών 

έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το Άρθρο 1, 

παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (ΦΕΚ Α΄209/2011)», το Έργο, ανήκει στην 2η ομάδα 

έργων (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ) και ειδικότερα στην Υποκατηγορία Α2: «Αγωγοί μεταφοράς 

νερού κάθε είδους και χρήσης, όπως κλειστοί αγωγοί μεταφοράς νερού 

(συμπεριλαμβανομένου και του θερμού) ή αποχέτευσης ακαθάρτων ή ομβρίων, 

διώρυγες, τάφροι, σήραγγες μεταφοράς υδάτων κλπ με συνολικό ισοδύναμο μήκος (ΣL) > 

20.000m». 

Με βάση το άρθρο 2, του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21-09-2011),για την πραγματοποίηση 

νέων έργων ή δραστηριοτήτων κατηγορίας Α ή τη μετεγκατάσταση ήδη υφισταμένων 

απαιτείται διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης με τη διεξαγωγή Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών 

Όρων (ΑΕΠΟ). 

Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ίδιου νόμου, «…η διαδικασία έγκρισης 

περιβαλλοντικών όρων, περιλαμβάνει την υποβολή φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και φακέλου με συνοδευτικά έγγραφα και σχέδια τεκμηρίωσης από τον 

φορέα του έργου ή της δραστηριότητας…». 

Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι ακόμα ότι αρμόδια περιβαλλοντική αρχή για την 

περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και δραστηριοτήτων της υποκατηγορίας Α2, είναι 

η Υπηρεσία Περιβάλλοντος, της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και η έγκριση 

περιβαλλοντικών όρων γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της. Επομένως στην 

περίπτωση του υπό αδειοδότηση έργου, αρμόδια περιβαλλοντική αρχή είναι η Δ/νση 

Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου της Γενικής Δ/νσης Χωροταξικής & 

Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής 

Ελλάδας & Ιονίου. 

Η παρούσα μελέτη αποτελεί τη Mελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των «Έργων 

Μεταφοράς και Διανομής Νερού Άρδευσης από Δίκτυα Ανάβαλου στο Δήμο Ερμιονίδας», 

εκπονήθηκε δε με βάση το Ν.1650/10-10-86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως 

αυτός τροποποιήθηκε με τους Ν. 3010/2002 και Ν.4014/2011 και όλες τις ισχύουσες 

εθνικές και κοινοτικές διατάξεις που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος.  
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1.2 Στοιχεία Υπαγωγής 

Ως προς τη χωροθέτηση του προτεινόμενου έργου, θα πρέπει να επισημανθούν τα εξής: 

Διοικητική υπαγωγή 

Το έργο χωροθετείται όπως αναφέρθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας και 

συγκεκριμένα στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων (πρώην δήμων) Ναυπλίου, Ασίνης του 

Δήμου Ναυπλίου και Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας (βλ. και ακόλουθο σχήμα). 

Το έργο εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο τις ανάγκες του δήμου Ερμιονίδας. Ο Δήμος 

Ερμιονίδας προέκυψε από συνένωση των Δήμων Κρανιδίου και Ερμιόνης έχει δε έδρα το 

Κρανίδι. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 417,59 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 14.901 κάτοικοι 

σύμφωνα με την απογραφή της ΕΣΥΕ του 2001, ενώ με βάση τα προσωρινά αποτελέσματα 

της απογραφής πληθυσμού του 2011, ο πληθυσμός του Δήμου Ερμιονίδας ανέρχεται σε 

13.670 κατοίκους. 

Σε ό,τι αφορά τα νερά των πηγών Αναβάλου επισημαίνεται ότι το Διοικητικό Δικαστήριο 

Ναυπλίου με την υπ’ αρίθμ. Πρακτ. 4 της 09.04.1953 Απόφασή του, απεφάνθη ότι οι πηγές 

Ανάβαλου ανήκουν διοικητικά στο Ν. Αργολίδας. 

Οικολογικά ευαίσθητες περιοχές 

Στην περιοχή μελέτης δεν υπάρχει σημαντικός αριθμός περιοχών που συμπεριλαμβάνονται 

σε καταλόγους ευαίσθητων ή/και προστατευόμενων περιοχών με κύριο κριτήριο την 

οικολογική και αισθητική τους αξία. Το έργο βρίσκεται επίσης σε έμμεση γειτνίαση με μία 

προστατευόμενη περιοχή του δικτύου NATURA 2000 (βλ. αναλυτικά §4.6.2). 

Αρχαιολογικοί χώροι 

Το έργο διέρχεται πλησίον του κηρυγμένου και οριοθετημένου αρχαιολογικού χώρου του 

υψώματος Φράγχθι στην Κοιλάδα (ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ04/55688/2137/22-9-1980 – ΦΕΚ 

1046/Β/10-10-1980), χωρίς όμως να εισέρχεται εντός των ορίων προστασίας του. Η 

υλοποίηση του έργου θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να γίνει με τη σύμφωνη γνώμη και τις 

σχετικές υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Τ.  
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Σχήμα 1.2.1: Διοικητική Υπαγωγή του Έργου. 
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Τα συνοπτικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου έργου έχουν ως εξής: 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ: Αγωγοί μεταφοράς νερού άρδευσης σε μήκος 45km 

περίπου, 2 αντλιοστάσια και 4 δεξαμενές. 

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών & Κατασκευών (Δ.Τ.Μ.&Κ.) 

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 

(ΥΠ.Α.Α.&Τ.). 

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Τμήμα Μελετών Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ.Τ.Μ.&Κ. 

του ΥΠ.Α.Α.&Τ. 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ: 22.000 στρέμματα 

ΜΗΚΟΣ ΝΕΩΝ ΑΓΩΓΩΝ: 45,850km σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: 

Χ.Θ. 
Μήκος Διάμετρος 

Έργο 
Κεφαλής Πέρατος Κεφαλής Πέρατος 

(μ) (μ) (μ) (χλστ) (μ) (μ) 
0+000 11+860 11 860 900 Α/Σ-1 Δ/Ξ-1 

11+860 23+195 11 335 800 Δ/Ξ-1 Δ/Ξ-2 
23+195 24+215 1 020 900 Α/Σ-2 Δ/Ξ-3 
24+215 32+800 8 585 700 

Δ/Ξ-3 Δ/Ξ-4 
32+800 45+850 13 050 650 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙA:   2 αντλιοστάσια 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ:   4 δεξαμενές συνολικού όγκου 10.500m3. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 37.740.951,00 €  

Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στηρίχθηκε στις κάτωθι ειδικές τεχνικές 

μελέτες: 

• ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΑ 

ΑΝΑΒΑΛΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Σ.Α.E. 0818 με Κ.Α. 

2009ΣE08180009/ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ. 

• Σχέδιο Προγράμματος Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων της Χώρας, αρχικά από το 

ΥΠΑΝ 2003. 

• Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων (ΚΥΥ, 2007).  

• Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Υδατικών 

Διαμερισμάτων Ανατολικής, Δυτικής και Βόρειας Πελοποννήσου (ΥΠΑΝ 2008). 
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1.3 Ομάδα μελέτης 

Η ομάδα που συγκροτήθηκε για την εκπόνηση της παρούσας μελέτης αποτελείται από τους 

παρακάτω επιστήμονες: 

• Στ. Καϊμάκη  Πολιτικός Μηχανικός, Μηχανικός Περιβάλλοντος, PhD 

• Ε. Γκουβάτσου  Πολιτικός Μηχανικός, Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc 

• Κ. Σιαπαρίνας  Γεωλόγος, MSc Περιβαλλοντολόγος 

• Ε. Χατζιόπουλος  Περιβαλλοντολόγος, MSc Ωκεανογράφος 

• Ν. Χριστοπούλου  Βιολόγος 

• Α. Περδίου  Μεταλλειολόγος, MSc Περιβαλλοντολόγος 

• Φ. Παπανούση  Τοπογράφος Μηχανικός, MSc Περιβαλλοντολόγος 

 

Για την ομάδα μελέτης, 
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1.4 Διάρθρωση Μελέτης 

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αποσκοπεί στην παραγωγή ενός εργαλείου 

διάγνωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εκτίμησης της σημασίας της κάθε επίπτωσης 

και γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων αυτής της ανάλυσης προς την υπηρεσία που 

αποφασίζει, καθώς και στο κοινό. Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αποσκοπεί 

επίσης στην πρόταση όλων εκείνων των μέτρων τα οποία θα πρέπει να ληφθούν τόσο κατά 

τη φάση κατασκευής όσο και κατά τη φάση λειτουργίας των έργων, ώστε να 

ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις επί του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της 

περιοχής.  

Η εκτίμηση των επιπτώσεων κατά τη φάση κατασκευής αφορά στη συνολική αποτίμηση 

των περιβαλλοντικών οχλήσεων που θα προκύψουν καθόσον χρόνο το έργο 

κατασκευάζεται. Οι συγκεκριμένες επιπτώσεις είναι χρονικά περιορισμένες (όσο χρόνο 

διαρκεί η κατασκευή του έργου) και μερικές από αυτές είναι μόνιμες άλλες δε είναι πλήρως 

αναστρέψιμες μετά το πέρας της κατασκευής ή με την εφαρμογή κατάλληλων 

επανορθωτικών μέτρων. Η εκτίμηση των επιπτώσεων κατά τη φάση λειτουργίας αφορά 

στην αποτίμηση των διαφοροποιήσεων που θα επέλθουν στα περιβαλλοντικά μέσα και 

είναι διαρκείς, μόνιμες ή αναστρέψιμες με την επιβολή κατάλληλων περιβαλλοντικών 

όρων.  

Η παρούσα μελέτη διαρθρώνεται ως ακολούθως: 

Στο κεφάλαιο 1 παρουσιάζονται τα γενικά στοιχεία της μελέτης καθώς και η ομάδα 

μελέτης. 

Στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται η μη τεχνική περίληψη της μελέτης και συνοψίζονται 

τα συμπεράσματά της. 

Στο κεφάλαιο 3 περιγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση άρδευσης της περιοχής 

μελέτης, ενώ αναλύονται ο στόχος και η αναγκαιότητα του έργου. 

Στο κεφάλαιο 4 αναλύεται το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της άμεσης και 

της ευρύτερης περιοχής μελέτης. 

Στο κεφάλαιο 5 γίνεται αναφορά στις εναλλακτικές λύσεις, στα διαχειριστικά 

σενάρια και παρουσιάζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά της 

προτεινόμενης λύσης. 

Στο κεφάλαιο 6 παρουσιάζονται αναλυτικά και αξιολογούνται οι αναμενόμενες 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία του 

έργου.  
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Στο κεφάλαιο 7 περιγράφονται αναλυτικά τα προτεινόμενα μέτρα αντιμετώπισης 

των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ενώ παράλληλα προτείνεται και 

σχέδιο παρακολούθησης αυτών. 

Στο ίδιο κεφάλαιο περιγράφονται επίσης με τρόπο συνοπτικό. 

Η μελέτη συνοδεύεται από Χάρτες και Σχέδια σε κατάλληλες κλίμακες, τα οποία αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα της. Επίσης, η παρούσα μελέτη συνοδεύεται από την Φωτογραφική 

τεκμηρίωση του έργου (Παράρτημα Α). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το παρόν έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία των Έργων μεταφοράς και διανομής 

νερού από τη διώρυγα του αρδευτικού δικτύου Ανάβαλου, στην περιοχή της Ερμιονίδας, με 

σκοπό την κάλυψη τοπικών αρδευτικών αναγκών σε συνολική έκταση 22.000 στρ. περίπου. 

Παράλληλα το έργο συνεισφέρει στην αποκατάσταση των επιβαρυμένων εξαιτίας της 

υπεράντλησης, φυσικών πόρων (κυρίως υπογείων υδάτων), απ’ όπου αρδεύεται σήμερα η 

περιοχή.  

Το έργο υπάγεται διοικητικά  στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας και συγκεκριμένα στα 

όρια των Δημοτικών Ενοτήτων (πρώην δήμων) Ναυπλίου, Ασίνης του Δήμου Ναυπλίου και 

Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά. Το εξεταζόμενο έργο περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής: έργα 

υδροληψίας από τις πηγές Aναβάλου, αγωγούς μεταφοράς νερού άρδευσης συνολικού 

μήκους 45,85 Km περίπου, κατασκευή 4 δεξαμενών συνολικής χωρητικότητας 10.500 m3 

και 2 αντλιοστασίων. Επίσης, προβλέπεται η διάνοιξη κατά θέσεις νέας οδοποιίας, 

συνολικού μήκους 5,31 Km περίπου. 

Από την εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία των 

εξεταζόμενων στην παρούσα έργων, προέκυψαν για κάθε περιβαλλοντική παράμετρο 

συνοπτικά τα εξής: 

Κλιματολογικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά Το υπό εξέταση έργο δεν αναμένεται να 

επιφέρει καμία μεταβολή στο κλίμα-μικροκλίμα και στο βιοκλίμα της περιοχής, καθώς το 

είδος, αλλά και η κλίμακα του έργου δεν σχετίζεται με αλλαγές στην σύσταση της 

ατμόσφαιρας ή με την μεταβολή ατμοσφαιρικών παραγόντων ούτε με την αλλαγή 

αντανακλαστικότητας συγκεκριμένων επιφανειών. 

Μορφολογικά χαρακτηριστικά: Το έργο δεν περιλαμβάνει επιφανειακές κατασκευές 

μεγάλης κλίμακας και έκτασης και συνεπώς δεν αναμένεται να προξενήσει μεταβολές στα 

μορφολογικά χαρακτηριστικά και στο ανάγλυφο της περιοχής. 

Το σύνολο του αγωγού μεταφοράς νερού, οδεύει υπογείως και σχεδόν στο σύνολό του 

κατά μήκος του υφιστάμενου οδικού δικτύου. Σημειώνεται ότι για τα τμήματα του αγωγού 

τα οποία διέρχονται εκτός της υφιστάμενης οδοποιίας, προβλέπεται η διάνοιξη νέας, κατά 

μήκος της οποίας θα διανοιχθεί το σκάμμα τοποθέτησης του αγωγού. Επιφανειακές 

κατασκευές μικρής έκτασης και μεγέθους θα είναι οι 4 δεξαμενές και τα 2 προβλεπόμενα 

αντλιοστάσια. 

Τοπιολογικά χαρακτηριστικά: Οποιεσδήποτε επιπτώσεις υφίστανται στην αισθητική του 

τοπίου αφορούν κυρίως στην φάση κατασκευής του έργου (ύπαρξη εργοταξίων και 

εργοταξιακών μηχανημάτων, σωροί εκσκαφών κλπ), αφού τα επιφανειακά έργα που 

προβλέπονται είναι πολύ περιορισμένης κλίμακας (αντλιοστάσια και δεξαμενές). Οι 
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επιπτώσεις αυτές είναι ως επί το πλείστον βραχυπρόθεσμες και αναστρέψιμες μετά την 

λήψη των κατάλληλων μέτρων αντιμετώπισης. Τα προς απόθεση υλικά εκσκαφών δεν 

αναμένεται να υπερβούν τα 73.500m3, ενώ τα απαιτούμενα υλικά λατομείου για την 

υλοποίηση του έργου δεν αναμένεται να υπερβούν τα 52.500m3.  

Γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά: Το έργο, λόγω της κλίμακάς του, 

και του μικρού βάθους των προβλεπόμενων σκαμμάτων, αλλά και των πολύ περιορισμένων 

χωματουργικών έργων της προβλεπόμενης οδοποιίας, δεν επηρεάζει τα γεωλογικά και 

τεκτονικά χαρακτηριστικά της περιοχής.  

Στερεοπαροχή: Τα προτεινόμενα έργα δεν επηρεάζουν αισθητά τη στερεοπαροχή των 

υδρογραφικών αξόνων της περιοχής. Η όποια μικρή αύξηση της στερεοπαροχής κατά τη 

φάση κατασκευής μπορεί να ελαττωθεί σημαντικά με τη λήψη των κατάλληλων 

προστατευτικών μέτρων.  

Νερά: Το έργο δε θα προξενήσει επιπτώσεις στη δίαιτα των ποταμών και των ρεμάτων της 

περιοχής, καθώς οι προβλεπόμενες απολήψιμες ποσότητες προέρχονται από τους 

υπόγειους υδροφορείς. Συγκεκριμένα προβλέπεται συνολική απόληψη από τις πηγές 

Αναβάλου της τάξης των 7,8 εκ. κυβικών μέτρων ετησίως. Οι ποσότητες αυτές λαμβάνονται 

από τα ρυθμιστικά αποθέματα των πηγών Αναβάλου και ως εκ τούτου δεν επηρεάζεται σε 

καμία περίπτωση η λειτουργία και το υδρογεωλογικό καθεστώς των πηγών, ούτε κατ’ 

επέκταση και τα μόνιμα αποθέματα της υδρογεωλογικής λεκάνης την οποία αυτή 

εκφορτίζει. Επομένως το προτεινόμενο έργο δεν επηρεάζει αρνητικά την ποσότητα των 

υπογείων νερών της ευρύτερης περιοχής. Αντίθετα, το έργο θα συμβάλει στη σταδιακή 

αποκατάσταση και βελτίωση, τόσο των ποιοτικών χαρακτηριστικών, όσο και της ποσότητας 

των υπογείων υδάτων της περιοχής εφαρμογής του έργου και ειδικότερα της περιοχής των 

προς άρδευση 22.000 στρεμμάτων του Δήμου Ερμιονίδας. Ειδικότερα, θα συμβάλει θετικά 

στη μείωση των αντλούμενων έως σήμερα ποσοτήτων νερού από τους υπόγειους 

υδροφορείς, που χρησιμοποιούνται για την άρδευση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων της 

περιοχής της Ερμιονίδας και οι οποίοι έχουν εμφανίσει φαινόμενα υφαλμύρινσης. Όσον 

αφορά στα έργα άρδευσης, αναμένεται επιβάρυνση κυρίως του υπόγειου υδροφορέα και 

λιγότερο των επιφανειακών νερών, με ποσότητες αζωτούχων και φωσφορικών ενώσεων 

που θα προέρχονται από τη λίπανση των αρδευόμενων καλλιεργειών. Οι ποσότητες αυτές 

μπορούν να μειωθούν σημαντικά με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων.  

Φυσικό περιβάλλον: Οι επιπτώσεις περιορίζονται κυρίως κατά την φάση κατασκευής των 

έργων όπου αναπόφευκτα θα υπάρξουν κάποιες οχλήσεις λόγω των κατασκευαστικών 

δραστηριοτήτων. Με τα προτεινόμενα επανορθωτικά μέτρα (π.χ. φυτεύσεις), οι όποιες 

επιπτώσεις θα περιοριστούν σημαντικά. Το μεγαλύτερο τμήμα των αγωγών οδεύει επί 

υφιστάμενων οδών που διέρχονται κυρίως διαμέσου γεωργικών εκτάσεων, ως εκ τούτου οι 

επιπτώσεις στη φυσική βλάστηση είναι ιδιαίτερα περιορισμένες. Μικρής κλίμακας 

αποψίλωση της φυσικής βλάστησης θα απαιτηθεί για τη διάνοιξη της νέας οδοποιϊας, 

καθώς και για την κατασκευή των επιφανειακών τμημάτων των έργου και συγκεκριμένα 

των δεξαμενών Δ1, Δ2, Δ3 και Δ4 και των αντλιοστασίων Α1 και Α2. 
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Ατμοσφαιρικό περιβάλλον: Τα προτεινόμενα έργα δεν προκαλούν σημαντικές εκπομπές ή 

υποβάθμιση της ποιότητας της ατμόσφαιρας. Οι όποιες οχλήσεις θα προκύψουν κατά την 

κατασκευή των έργων θα είναι μικρές, χρονικά και χωρικά περιορισμένες και 

αντιμετωπίζονται με τη λήψη κατάλληλων μέτρων.  

Δομημένο και κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον και τεχνικές υποδομές: Οι επιπτώσεις 

κατά την φάση κατασκευής του έργου όσον αφορά στο κοινωνικό και οικονομικό 

περιβάλλον, είναι θετικές γιατί θα έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση θέσεων εργασίας 

(άμεσων και έμμεσων). Η κατασκευή του έργου είναι ζωτικής σημασίας για την υπό μελέτη 

περιοχή. Η διατήρηση ή και αύξηση της παραγωγικότητας του κάμπου, που θα βελτιώσει το 

βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της περιοχής, θα συμβάλει εν μέρει στη μείωση της 

μετανάστευσης μόνιμου πληθυσμού προς αναζήτηση εργασίας, γεγονός που παρατηρείται 

συχνά σε περιοχές με παρόμοιες συνθήκες. Τα έργα δεν επηρεάζουν το δομημένο 

περιβάλλον, αφού κατά το μεγαλύτερο τμήμα τους αναπτύσσονται εκτός κατοικημένων 

ζωνών. Επίσης δεν αναμένονται επιδράσεις στις τεχνικές υποδομές της περιοχής. Ο 

σχεδιασμός των έργων και η προτεινόμενη ανάπτυξη των εκτεταμένων δικτύων έχει λάβει 

υπόψη τις θέσεις και τις οδεύσεις των υφιστάμενων δικτύων ΟΚΩ.  

Χρήσεις γης: Τα προτεινόμενα στην παρούσα έργα, είναι απόλυτα συμβατά με τις χρήσεις 

γης της περιοχής. Επιπτώσεις στις χρήσεις γης ουσιαστικά δεν υπάρχουν, αφού το σύνολο 

σχεδόν του έργου οδεύει υπογείως, ενώ τα λίγα επιφανειακά του τμήματα απαιτούν την 

κατάληψη μόλις 24,5στρ. χέρσων εκτάσεων με αραιή σκληροφυλλική θαμνώδη βλάστηση.  

Ακουστικό περιβάλλον: Η επιβάρυνση του ακουστικού περιβάλλοντος της περιοχής 

σχετίζεται σχεδόν αποκλειστικά με τη φάση κατασκευής των έργων. Η επιβάρυνση αυτή θα 

προκληθεί από τη λειτουργία των εργοταξίων και την κίνηση των βαρέων οχημάτων 

μεταφοράς υλικών. Το μέγεθος της επίπτωσης αυτής εξαρτάται από μια σειρά παραμέτρων 

που αφορούν στο είδος και την έκταση των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και των 

αντίστοιχων μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν καθώς επίσης και στις απαιτούμενες 

ποσότητες υλικών. Σε κάθε περίπτωση οι επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον της 

περιοχής δεν μπορούν να θεωρηθούν σημαντικές και αντιμετωπίζονται με τη λήψη 

κατάλληλων μέτρων. 

Πολιτιστικό περιβάλλον: Το σύνολο του έργου αναπτύσσεται εκτός κηρυγμένων 

αρχαιολογικών χώρων. Επιπροσθέτως το σύνολο των αγωγών οδεύει υπογείως κατά μήκος 

υφιστάμενου ή προβλεπόμενου οδικού δικτύου, οπότε και δεν αναμένονται επιπτώσεις σε 

στοιχεία του πολιτιστικού περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής. Παρόλα αυτά για την 

πλήρη εξασφάλιση της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής προτείνονται τα κατάλληλα 

προληπτικά μέτρα. 

Συμπερασματικά, το έργο δεν αναμένεται να προκαλέσει δυσμενείς μη αντιστρέψιμες ή μη 

αντιμετωπίσιμες επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής. 

Αντίθετα, λόγω της φύσης του και του σκοπού του, θεωρείται ότι οι θετικές επιπτώσεις από 

αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικές, αφού εξασφαλίζεται η άρδευση μιας έκτασης 22.000στρ., 

χωρίς επιβάρυνση των ευαίσθητων υδροφορέων της περιοχής. 
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Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τα έργα που προαναφέρθηκαν παρατίθενται 

αναλυτικά στην παρούσα μελέτη σχετικά μέτρα, τα οποία αναφέρονται: 

• Στα επιφανειακά και υπόγεια νερά  

• Στο έδαφος  

• Στο φυσικό περιβάλλον  

• Στα τοπιολογικά χαρακτηριστικά  

• Στα δίκτυα υποδομής της περιοχής  

• Στην ποιότητα της ατμόσφαιρας  

• Στο ακουστικό περιβάλλον  

• Στο πολιτιστικό περιβάλλον 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

3.1 Υφιστάμενη κατάσταση – Προγραμματιζόμενα έργα  

3.1.1 Υφιστάμενα έργα 

Τα έργα των πηγών Αναβάλου συνολικής παροχής 30.000m3/ώρ. περιλαμβάνουν ένα 

ημικυκλικό φράγμα με ανοιγοκλειόμενες θυρίδες που διατηρούν τη στάθμη του γλυκού 

νερού που αναβλύζει υποθαλάσσια, υψηλότερα από τη στάθμη της θάλασσας. 

 

Εικόνα 3.1.1: Αντλιοστάσιο και φράγμα πηγών Ανάβαλου. 

Πρόσφατα, το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΝΑΒΑΛΟΥ, ΝΟΜΟΥ 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ», που προβλέπει την εγκατάσταση μίας νέας αντλίας παροχής 10.000m3/ώρ. και 

δύο μικρότερων αντλιών παροχής 6.000m3/ώρ. έκαστης, με προϋπολογιζόμενη δαπάνη 

6.850.000 €, εντάχθηκε στο Πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 

με την υπ’ αρίθμ. 3331/16.04.2009 Υπουργική Απόφαση.  

Σήμερα, συνολικά 15.000m3/ώρ παροχετεύονται από τις πηγές στην κεντρική Διώρυγα 

Αναβάλου και από εκεί σε όλο το Αργολικό πεδίο και στην πεδιάδα Ιρίων.  

Το συλλογικό δίκτυο του Αναβάλου περιλαμβάνει αγωγούς μεταφοράς νερού συνολικού 

μήκους 80km περίπου, εκ των οποίων τα 35km αποτελούνται από ανοικτούς αγωγούς 

τραπεζοειδούς και ορθογωνικής μορφής, ενώ τα υπόλοιπα 45km από κλειστούς, υπόγειους 

αγωγούς.  
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Η μεταφορά υδάτων από τα δίκτυα Αναβάλου στην Ερμιονίδα προβλέπεται στον αρχικό 

σχεδιασμό της κύριας Διώρυγας Κιβερίου (πηγών Αναβάλου), όπου αναφέρεται ότι η 

διώρυγα θα έχει την ικανότητα για την μεταφορά ύδατος 2,00m3/sec προς άρδευση 

εκτάσεων 50.000 στρ. στις περιοχές Κοιλάδας – Κρανιδίου – Ερμιόνης και στην περιοχή 

Τροιζηνίας (ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

1977). 

Πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι κατά την κατάστρωση του υδατικού ισοζυγίου της 

παραπάνω μελέτης, οι απαιτήσεις ύδατος εκτιμήθηκαν με μεγάλα περιθώρια ασφαλείας 

καθώς οι ειδικές παροχές υπολογίστηκαν για επιφανειακή άρδευση σε ολόκληρη την 

περιοχή χωρίς την εφαρμογή άλλων συστημάτων άρδευσης (καταιονισμός, στάγδην κλπ) 

(ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 1981) 

3.1.2 Συναφή προβλεπόμενα έργα 

Με σύμβαση που ανατέθηκε παράλληλα με τη σύμβαση της παρούσας μελέτης μελετάται η 

μεταφορά νερού παροχής 2.500 m3/ώρ από την κύρια διώρυγα Αναβάλου στην Επίδαυρο 

για την κάλυψη τοπικών αρδευτικών αναγκών. Το έργο προβλέπει την κατασκευή 

αντλιοστασίου στην υδροληψία Υ12 στο πέρας της διώρυγας Αναβάλου και τη μεταφορά 

νερού με αγωγό μήκους 35km περίπου έως την Επίδαυρο.  

Στην ευρύτερη περιοχή έχει επίσης μελετηθεί η κατασκευή φράγματος στην περιοχή 

Τραχείας (φράγμα Τζερτζελιάς) για την αξιοποίηση των χειμαρρικών απορροών και τη 

δημιουργία ταμιευτήρα προκειμένου να ενισχυθούν τα υδατικά αποθέματα της περιοχής.  

Σε ό,τι αφορά την κύρια διώρυγα Αναβάλου η παροχετευτικότητα της σύμφωνα με τη 

Μελέτη «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ – Β΄ ΤΜΗΜΑ: ΑΡΓΟΥΣ 

– ΝΑΥΠΛΙΟΥ» που εκπονήθηκε στα 1977, ανέρχεται στην κεφαλή 13,0m3/sec ή 

46.800m3/ώρ και στο πέρας της, όπου προβλέπεται η υδροληψία για τη μεταφορά νερού 

στην Ερμιονίδα, σε 3,35m3/ sec ή 12.060m3/ώρ.  

Το προβλεπόμενο πλάτος πυθμένα στο πέρας της διώρυγας ανέρχεται σε 1,30m με 

ανώτατη και κατώτατη στάθμη +13,22 και +11,92 αντίστοιχα (βάθος ροής 1,30 m). 
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3.2 Στόχος και σημασία του έργου 

Οι κύριοι στόχοι των έργων που εξετάζονται στην παρούσα αφορούν:  

� Στη σταδιακή αποκατάσταση και βελτίωση, τόσο των ποιοτικών χαρακτηριστικών, 

όσο και της ποσότητας των υπογείων υδάτων της περιοχής εφαρμογής του έργου και 

ειδικότερα της περιοχής των προς άρδευση 22.000 στρεμμάτων του Δήμου 

Ερμιονίδας. 

� Το έργο θα συμβάλει θετικά στη μείωση των αντλούμενων έως σήμερα ποσοτήτων 

νερού από τους υπόγειους υδροφορείς, που χρησιμοποιούνται για την άρδευση των 

καλλιεργήσιμων εκτάσεων της περιοχής της Ερμιονίδας. 

� Παράλληλα, το εξεταζόμενο έργο αναμένεται να συμβάλει θετικά και στην 

αποκατάσταση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των υπόγειων υδάτων της περιοχής 

της Ερμιονίδας, η οποία θα επέλθει με τη μείωση των αντλήσεων και την 

αποκατάσταση θετικού υδατικού ισοζυγίου στις υδρογεωλογικές λεκάνες που 

σήμερα τυγχάνουν υπερεκμετάλλευσης.  

� Στη διατήρηση και στη βελτίωση του γεωργικού εισοδήματος της περιοχής της 

Αργολίδας. 

Τα έργα αυτά αποτελούν τον κύριο άξονα άμεσων μέτρων για την επίλυση και την 

ικανοποίηση των απαιτήσεων της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ που αφορούν στην επίτευξη των 

περιβαλλοντικών στόχων.  

Ειδικότερα, εντάσσονται στα αναφερόμενα στο Άρθρο 4 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ όπου 

τονίζεται ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να προστατεύουν, να αναβαθμίζουν και να 

αποκαθιστούν όλα τα συστήματα υπογείων νερών διασφαλίζοντας την ισορροπία μεταξύ 

άντλησης και ανατροφοδοσίας των υπογείων υδάτων με στόχο την επίτευξη της καλής 

κατάστασης των υπογείων υδάτων το αργότερο 15 έτη από την ημερομηνία έναρξης της 

οδηγίας (ήτοι το 2015).  

Επιπλέον, εντάσσονται στους στόχους που έχουν τεθεί στο πλαίσιο του προγράμματος 

Διαχείρισης Υδατικών Πόρων της Χώρας (2008) με βάση το οποίο: 

� Το Υδατικό Διαμέρισα Ανατολικής Πελοποννήσου δεν έχει στις σημερινές συνθήκες 

αυτάρκεια σε νερό, και στο μέλλον θα έχει σοβαρά προβλήματα επάρκειας αν δεν 

γίνουν μεγάλα έργα αξιοποίησης του υδατικού δυναμικού του διαμερίσματος ή και 

μεταφορά υδατικών πόρων από άλλο υδατικό διαμέρισμα. 

� Σε ό,τι αφορά την ποιότητα του νερού, το σοβαρότερο πρόβλημα είναι η υφαλμύριση 

των καρστικών υδροφορέων μεγάλου δυναμικού που όμως έχουν ανοικτό μέτωπο 

προς τη θάλασσα. Αυτό απαξιώνει μεγάλο τμήμα του υδατικού δυναμικού του 

διαμερίσματος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

H παρούσα ενότητα αναφέρεται στην υφιστάμενη κατάσταση του φυσικού και του 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής μελέτης. 

4.1 Κλιματολογικά δεδομένα 

4.1.1 Μετεωρολογικά στοιχεία 

Το κλίμα της Πελοποννήσου είναι γενικά μεσογειακό. Ο μεσογειακός τύπος αφορά στο 

κλίμα της ευρύτερης περιοχής της Μεσογειακής λεκάνης και αντιπροσωπεύει μια 

μεταβατική κατάσταση μεταξύ της εύκρατης ζώνης στα βόρεια και της τροπικής στα νότια. 

Βασικά χαρακτηριστικά του κλίματος αυτού είναι το ξηρό και θερμό καλοκαίρι και ο ήπιος - 

βροχερός χειμώνας. Ο Χειμώνας είναι δριμύς καθ’ ολοκληρία ή κατά περιόδους λόγω 

εισβολής βόρειων ψυχρών μαζών, ενώ αντίθετα το καλοκαίρι είναι ξηρό, λόγω της 

μετατόπισης της υποτροπικής ζώνης βορειότερα.  

Στο ανατολικό τμήμα της Πελοποννήσου και ιδιαίτερα στις παράλιες περιοχές επικρατεί ο 

χερσαίος μεσογειακός τύπος κλίματος με λίγες βροχές και φτωχή βλάστηση. Η μέση 

θερμοκρασία στην Πελοπόννησο κυμαίνεται μεταξύ 18 και 19,5 βαθμούς Κελσίου. Η 

βροχόπτωση εξάλλου παρουσιάζει μεγάλες διαφορές στα διάφορα τμήματα της 

Πελοποννήσου. Τα μικρότερα ύψη βροχοπτώσεων παρατηρούνται στο ανατολικό τμήμα, 

ενώ τα ορεινά και τα δυτικά τμήματα έχουν άφθονες βροχές. Ειδικότερα, τα 

χαρακτηριστικά του κλίματος της περιοχής ανά εποχή είναι τα εξής: 

Χειμώνας: Ήπιος έως έντονος με εμφανή επηρεασμό από βόρειες ψυχρές μάζες  

Άνοιξη: Ήπια χαρακτηριστικά κλίματος με σχετική μείωση των βροχών και χαμηλές 

θερμοκρασίες 

Καλοκαίρι:  Σημαντική αύξηση της ξηρασίας με ανάλογη μείωση των βροχοπτώσεων και 

αντίστοιχη αύξηση της θερμοκρασίας  

Φθινόπωρο: Επίσης ήπια χαρακτηριστικά κλίματος με σχετική αύξηση των 

βροχοπτώσεων και αντίστοιχη αύξηση της υγρασίας 

Τα βασικά μετεωρολογικά χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής όπως προέκυψαν από 

τους μετεωρολογικούς σταθμούς της Τρίπολης, του Βέλους Κορινθίας, της Καλαμάτας, των 

Κυθήρων και του Ναυπλίου (Σχήμα 4.1.1) στα πλαίσια της «Μελέτης Διαχείρισης Υδατικών 

Πόρων Υδατικών Διαμερισμάτων Πελοποννήσου» του ΥΠΑΝ είναι τα εξής: 
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Σχήμα 4.1.1: Μέσες μηνιαίες βροχοπτώσεις και θερμοκρασίες (σταθμοί Τρίπολης, 

Βέλους Κορινθίας, Καλαμάτας, Κυθήρων Ναυπλίου, 1964-2005). 

Θερμοκρασία 

Η μέση θερμοκρασία κυμαίνεται από 5,1oC έως 27,2oC, παρουσιάζοντας ετήσιο 

θερμοκρασιακό εύρος της τάξης των 22,1oC. Οι πιο θερμοί μήνες είναι ο Ιούλιος και ο 

Αύγουστος και οι πιο ψυχροί ο Ιανουάριος, Φεβρουάριος και Δεκέμβριος. Στον πίνακα που 

ακολουθεί (Πίνακας 4.1.1), παρουσιάζονται τα διαθέσιμα στοιχεία θερμοκρασίας αέρος 

των μετεωρολογικών σταθμών της Τρίπολης, του Βέλους Κορινθίας, της Καλαμάτας, των 

Κυθήρων και του Ναυπλίου ανά μήνα. 

Πίνακας 4.1.1: Μέσες μηνιαίες τιμές θερμοκρασίας αέρα και βροχόπτωσης περιόδου 

1964-2004. 

α) Μέση θερμοκρασία αέρα (οC) 

 

 Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ 

Τρίπολη 5,1 5,8 7,9 11,7 17,0 22,0 24,5 24,1 20,0 14,6 10,1 6,7 

Βέλος 

Κορινθίας 
10,2 10,5 12,6 15,8 20,5 24,8 27,2 27,0 24,0 19,1 14,5 11,7 

Καλαμάτα 10,2 10,6 12,3 15,2 19,7 24,1 26,4 26,3 23,2 18,9 14,8 11,7 

Κύθηρα 10,9 10,9 11,9 14,9 18,9 23,2 25,7 25,7 22,9 19,1 15,8 12,7 

Ναύπλιο 9,7 10,1 11,1 14,9 19,4 23,9 26,6 26,2 23,4 18,9 14,4 11,3 
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β) Μέση Βροχόπτωση (mm) 

Βροχοπτώσεις 

Το ύψος των βροχοπτώσεων στην περιοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι αρκετά 

μεγάλο σε σχέση με το αντίστοιχο της Ελλάδας και ανέρχεται έως τα 780 mm ενώ το μέσο 

μηνιαίο ύψος βροχής παρουσιάζει αρκετά σημαντικές διαφορές μεταξύ των διαφόρων 

μηνών (1,6 mm τον Ιούνιο με 152,6 mm το Δεκέμβριο) όπως φαίνεται και στο Σχήμα 4.1.1.  

Γενικότερα οι ξηρότεροι μήνες είναι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος ενώ οι πιο βροχεροί 

θεωρούνται ο Δεκέμβριος και ο Ιανουάριος. Στον Πίνακα 4.1.1 δίνεται το μέσο μηνιαίο 

ύψος βροχής και το ετήσιο συνολικό με βάση τα υπερετήσια στοιχεία (1964-2004) για τους 

μετεωρολογικούς σταθμούς της Τρίπολης, του Βέλους Κορινθίας, της Καλαμάτας, των 

Κυθήρων και του Ναυπλίου. Στον Πίνακα 4.1.2 δίνονται επεξεργασμένα στοιχεία για το 

Αργολικό πεδίο όπως αυτά προέκυψαν από τη «Μελέτη Διαχείρισης Υδατικών Πόρων 

Υδατικών Διαμερισμάτων Πελοποννήσου» του ΥΠΑΝ. 

Πίνακας 4.1.2: Μέση μηνιαία βροχόπτωση αργολικού πεδίου (πηγή: ΥΠΑΝ). 

 
OKT NOE ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΙΑ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΕΤΗΣΙΟ 

1980-1981 157 33 86 163 34 16 48 24 4 4 14 18 601 
1981-1982 33 67 36 62 77 104 76 44 1 2 5 22 529 
1982-1983 28 161 36 3 20 54 12 1 35 69 3 12 434 
1983-1984 19 115 102 78 88 56 112 0 1 14 29 0 614 
1984-1985 5 64 65 120 34 65 25 25 7 3 1 12 426 
1985-1986 73 104 22 64 103 46 2 23 28 0 6 1 472 
1986-1987 149 17 62 54 96 85 55 8 15 0 49 3 593 
1987-1988 71 67 23 105 42 75 23 23 0 0 1 22 452 
1988-1989 33 71 70 3 3 32 8 17 2 0 2 23 264 
1989-1990 48 46 31 1 17 0 23 7 1 1 39 19 233 
1990-1991 56 84 88 53 31 35 63 51 1 11 16 9 498 
1991-1992 86 113 76 6 23 50 36 36 44 2 11 1 484 
1992-1993 23 49 40 27 91 17 27 93 9 16 1 0 393 
1993-1994 0 154 42 85 131 9 20 15 18 10 5 0 489 
1994-1995 66 78 77 98 11 83 22 10 4 28 36 22 535 
1995-1996 6 53 112 175 109 97 18 10 3 8 6 32 629 
1996-1997 62 18 73 136 23 41 31 6 6 1 37 8 442 
1997-1998 10 73 113 40 29 77 26 18 1 0 0 27 414 
1998-1999 12 287 90 86 52 150 23 4 8 5 14 49 780 
1999-2000 42 104 28 13 62 14 4 5 15 19 1 17 324 
2000-2001 67 61 100 87 68 43 44 11 7 12 7 2 509 

 Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ Σύνολο 

Τρίπολη 111,1 89,5 74,8 58,8 38,6 23,3 19,9 22,1 28,1 69,3 109,8 135,6 780,9 

Βέλος 

Κορινθίας 
58,0 61,0 36,2 24,9 24,0 8,8 6,4 4,5 14,3 58,2 56,4 56,9 409,6 

Καλαμάτα 111,7 94,1 73,0 48,5 25,6 7,5 4,2 11,3 29,1 85,3 137,4 152,6 780,3 

Κύθηρα 100,3 65,4 56,8 26,7 10,4 1,6 1,7 2,9 13,4 56,4 82,5 111,2 529,3 

Ναύπλιο 75,9 56,2 48,2 30,1 24,5 15,4 5,9 6,3 23,8 67,3 76,8 95,0 525,4 
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2001-2002 0 104 96 27 1 103 38 13 1 10 57 31 481 
Μ.Ο 47.5 87.4 66.7 67.5 52.0 56.9 33.5 20.2 9.6 9.8 15.5 15.0 481.6 

Από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η μέση βροχόπτωση του αργολικού 

πεδίου είναι αρκετά χαμηλότερη της μέσης ετήσιας βροχόπτωσης της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου, παρουσιάζοντας διαφορές της τάξεως του 40% ακόμα και από περιοχές της 

κεντρικής Πελοποννήσου με παρόμοια φυσιογραφικά χαρακτηριστικά.  

Άνεμοι 

Το σύστημα των ανέμων που επικρατούν είναι μάλλον κανονικό. Οι άνεμοι που επικρατούν 

στη διάρκεια του έτους, είναι κατά μέσο όρο μικρής έντασης. Από το Νοέμβριο έως τον 

Μάρτιο επικρατούν ελαφρώς οι βόρειοι άνεμοι. Κατά τους θερμούς μήνες επικρατούν 

κυρίως οι δυτικοί άνεμοι ως θαλάσσιες αύρες και οι βορειοδυτικοί ως μελτέμια, τα οποία 

όμως παρουσιάζουν μικρότερη ένταση και συχνότητα σε σχέση με τα αντίστοιχα της 

περιοχής του Αιγαίου. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα στην άρδευση, ιδίως την εποχή 

που γίνονται αυτές. 

Πίνακας 4.1.3: Ένταση και κατεύθυνση ανέμου – Σταθμός Πυργέλας. 

ΜΕΣΗ ΕΝΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ ΣΕ BEAUFORT – ΠΥΡΓΕΛΑ 

ΜΗΝΑΣ km/day ΚΟΜΒΟΙ m/s m/s ^2/3 Βeaufort Κατεύθυνση 

Ι 157,7778 3,55 1,83 1,49 1,79 N 

Φ 184,00 4,14 2,13 1,66 1,98 N 

Μ 199,5556 4,49 2,31 1,75 2,09 N 

Α 196 4,41 2,27 1,73 2,07 S 

Μ 221,7778 4,99 2,57 1,87 2,24 S 

ΙΝ 223,1111 5,02 2,58 1,88 2,25 S 

ΙΛ 234,2222 5,27 2,71 1,94 2,33 N 

Α 218,6667 4,92 2,53 1,86 2,22 N 

Σ 171,5556 3,86 1,99 1,58 1,89 S 

Ο 157,3333 3,54 1,82 1,49 1,78 N 

Ν 132 2,97 1,53 1,33 1,59 N 

Δ 147,1111 3,31 1,70 1,43 1,71 N 

Άλλες μετεωρολογικές παράμετροι 

Από τις υπάρχουσες υπερετήσιες μετρήσεις σχετικής υγρασίας προκύπτει ότι η μέγιστες 

τιμές παρουσιάζονται τους μήνες Ιανουάριο και Δεκέμβριο και η ελάχιστη τους μήνες 

Ιούλιο και Αύγουστο. Η μέση ετήσια σχετική υγρασία λαμβάνει τιμές 65,75% το χειμώνα και 

47,66 % το καλοκαίρι στα ανατολικά. Στα κεντρικά και βόρεια οι αντίστοιχες τιμές είναι 

45,50% και 65,80%.  



«ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΒΑΛΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

21 

Οι χιονοπτώσεις είναι συνηθισμένο φαινόμενο στις ορεινές κυρίως περιοχές της 

περιφέρειας και λαμβάνουν χώρα κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου - Απριλίου. Ο μέσος 

ετήσιος αριθμός ημερών χιονιού κυμαίνεται από τιμές μικρότερες της ημέρας στα παράλια 

ως πάνω από 9 στα ορεινά. Αντίστοιχα ο μέσος ετήσιος αριθμός ημερών ομίχλης 

κυμαίνεται από τιμές μικρότερες της ημέρας στα παράλια ως πάνω από 30 στα ορεινά. Οι 

χαλαζοπτώσεις είναι σπάνιες. 

4.1.2 Βιοκλιματικά στοιχεία 

Σύμφωνα με του βιοκλιματικούς χάρτες του Υπουργείου Γεωργίας, κατά μήκος του αγωγού 

επικρατούν έντονα ξηροθερμικές συνθήκες με αποτέλεσμα οι περιοχές αυτές να 

εντάσσονται στον ημίξηρο βιοκλιματικό όροφο με ψυχρό Χειμώνα.  

Στις περιοχές αυτές επικρατεί ο έντονος θερμομεσογειακός χαρακτήρας με αριθμό 

βιολογικά ξηρών ημερών (Χ) μεταξύ 125 και 150 ημερών.  

Από πλευράς φυτοκοινωνικών διαπλάσεων αναπτύσσονται κυρίως θερμομεσογειακές 

διαπλάσεις της Ανατολικής Μεσογείου Οleo-Ceratonion. Στις περιοχές αυτές επικρατούν οι 

διαπλάσεις του σχίνου, των φρυγάνων και της Χαρουπιάς. 
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4.2 Γεωμορφολογικά και εδαφολογικά στοιχεία 

4.2.1 Γεωμορφολογία 

Ευρύτερη περιοχή 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου περιλαμβάνει τους νομούς Κορινθίας, Αργολίδος, Αρκαδίας, 

Μεσσηνίας και Λακωνίας και έχει έδρα την Τρίπολη, πρωτεύουσα του νομού Αρκαδίας. 

Όλοι οι νομοί έχουν πρόσβαση στη θάλασσα σε μεγάλο μήκος των συνόρων τους, εκτός 

από το Νομό Αρκαδίας, του οποίου ένα μικρό μέρος είναι παραθαλάσσιο.  

Η έκτασή της είναι 15.490 km2 και καλύπτει το 11,7% της συνολικής έκτασης της χώρας, με 

χαρακτηριστικό της μορφολογίας της, τους μεγάλους ορεινούς όγκους (50,1% της έκτασης), 

οι οποίοι καταλαμβάνουν το κεντρικό της τμήμα, ενώ μόνο το 21,5% αυτής είναι πεδινό 

(και το 28,4% ημιορεινό), κυρίως στις παραθαλάσσιες περιοχές, όπου σχηματίζονται 

αρκετές πεδιάδες, προσχωσιγενούς κυρίως προέλευσης (βλ. Σχήμα 4.2.1).  

Ωστόσο, παρά το μικρό ποσοστό των πεδινών εκτάσεων, η Περιφέρεια διαθέτει μερικές 

από τις πιο εύφορες περιοχές της χώρας, όπως ο Αργολικός Κάμπος και ο Κάμπος της 

Κορινθίας. 

 

Σχήμα 4.2.1: Γεωμορφολογικό ανάγλυφο Πελοποννήσου. Με κόκκινο σημειώνεται η 

περιοχή ανάπτυξης του εξεταζόμενου έργου. 



«ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΒΑΛΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

23 

Τα όρη της Πελοποννήσου είναι μέρος των ορεινών ζωνών της Ελλάδος, καταλαμβάνουν 

όλο το κεντρικό τμήμα της Πελοποννήσου και τα μεγαλύτερα μέρη των ανατολικών και 

δυτικών τμημάτων της. Τα βορειότερα βουνά της Κεντρικής και Ανατολικής Πελοποννήσου 

είναι η Κυλλήνη (ή Ζήρεια 2.376 m), τα βουνά Πεντέλεια (ή Τουρτοβάνα 2.112 m) και 

Μαίναλο (ή Αιντίνι ή Προφήτης Ηλίας Λεβιδίου 1.981 m). Στα νότια της Κυλλήνης και 

ανατολικά των παραπάνω βουνών υψώνονται κατά σειρά από Β. προς Ν. τα 

αργολιδοαρκαδικά βουνά Ολύγυρος (ή Σκίπεζα 1.935 m), Λύρκειο (ή Γούπατο ή Λυρείσιο, 

1.756 m), Τραχύ (1.616 m), Αρτεμίσιο (ή Μαλεβό, 1.772 m), Κτενάς (1.599 m) και Παρθένιο 

(ή Pοϊνό, 1.215 m). Στα ΒΑ της Πελοποννήσου εκτείνονται τα βουνά Τραπεζώνα (1.139 m), 

Αγγελόκαστρο (1.080 m), Αραχναίο (1.119 m). Στα νότια του Αραχναίου βρίσκονται τα όρη 

Δίδυμο (1.113 m) και Αδέρες (ή Δάριζα 721 m). 

Στο βόρειο μέρος της ανατολικής Πελοπονήσσου αναπτύσσεται η Αργολική πεδιάδα, η 

οποία απλώνεται ως την πεδιάδα του Κρανιδίου. Εκτός από τις πεδιάδες υπάρχουν και 

αξιόλογα οροπέδια. Αυτά είναι οι λεκάνες της Μαντινείας, Τεγέας και Ασέας. Και τα δύο 

μαζί, ονομάζονται Οροπέδιο της Τρίπολης. Δυτικά από αυτό το οροπέδιο βρίσκεται το 

οροπέδιο της Μεγαλόπολης. Επίσης μεταξύ Αροανίων και Κυλλήνης υπάρχουν τα μικρά 

οροπέδια του Φενεού και της Στυμφαλίας. 

Τα νησιά που ανήκουν στην Περιφέρεια της Πελοποννήσου είναι: η Πρώτη, Σφακτηρία, 

Σαπιέντζα, Αγία Μαρκιανή, Σχίζα και Βενέτικο που βρίσκονται μεταξύ των ακρωτηρίων 

Μάραθο και Ακρίτα στα ΝΔ του Νομού Μεσσηνίας. Στο Λακωνικό Κόλπο υπάρχει η 

Ελαφόνησος. Ακόμη στον Αργολικό κόλπο υπάρχουν τα νησιά Τολός, Υψηλή και Πλάτη. 

Οι κυριότεροι ποταμοί της Πελοποννήσου είναι οι εξής: Ο Ευρώτας που πηγάζει από το 

οροπέδιο της Μεγαλόπολης, δέχεται και τα νερά του Ταΰγετου και Πάρνωνα και χύνεται 

στο Λακωνικό κόλπο. Οι ποταμοί Τάνος, Κεφαλάρι και Ίναχος που πηγάζουν από τα βουνά 

Λύρκειο και Τραχύ και χύνονται στον Αργολικό κόλπο. Η Νέδα χύνεται στον κόλπο της 

Κυπαρισσίας και πηγάζει από τα βουνά Μίνθη, Λύκαιο και Τετράζιο. Ο Νέδων που πηγάζει 

από τον Ταΰγετο και χύνεται στον Μεσσηνιακό κόλπο καθώς και ο Πάµισος. Ο Βελίκας που 

πηγάζει από τα βουνά της Κυπαρισσίας και χύνεται στον Μεσσηνιακό κόλπο. 

Εκτός των ποταμών υπάρχουν και αρκετοί χείμαρροι, όπως ο Σύθος, ο Δερβένιος, ο Κρειός, 

ο Κερυνίτης, ο Ασωπός, ο Γκούρας, ο Φοίνικας. Από τους χειμάρρους ο Ασωπός θεωρείται 

και ποταμός. 

Αξιόλογες λίμνες δεν υπάρχουν στην Πελοπόννησο. Υπάρχουσες σήμερα λίμνες είναι η 

Τάκα και η Στυμφαλία. 

Άμεση περιοχή 

Η περιοχή ανάπτυξης του έργου χαρακτηρίζεται λοφώδης, με μορφολογικές εξάρσεις της 

Πελαγονικής ζώνης (βλ. και §4.3), ασβεστολιθικής, κατά κύριο λόγο, λιθολογίας. Ανάμεσα 

στις μορφολογικές αυτές εξάρσεις συναντώνται πεδινές περιοχές, που καλύπτονται από 

σύγχρονες προσχωσιγενείς αποθέσεις και στις οποίες αναπτύσσονται καλλιεργητικές 

δραστηριότητες.  
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Το πρώτο τμήμα του έργου αναπτύσσεται στην πεδινή περιοχή της Ασίνης επί της 

υφιστάμενης οδού Εξώστης – Δρέπανο. Αρχικά οδεύει μεταξύ των λόφων Βουνό Αρίας 

(υψ.295m) και Ντελής (υψ.243m) στα νοτιοδυτικά και Μακροβούνι (υψ.165m) στα 

βορειοανατολικά. Στη συνέχεια, και μετά τον οικισμό της Ασίνης, ο προτεινόμενος αγωγός 

συνεχίζει να βρίσκεται στην πεδινή περιοχή, η οποία πλέον στο νότιο μέρος της είναι 

ανοιχτή στον αργολικό κόλπο (Παραλία Ασίνης), ενώ προς βορρά οριοθετείται από το 

ύψωμα Γκουμουράδα (υψ.317m).   

Στο ύψος του οικισμού του Δρεπάνου η χάραξη πλέον οδεύει στην παραλιακή ζώνη και 

πάντα επί της υφιστάμενης οδού. Περί το ύψωμα Λευκοβούνι εγκαταλείπει την παραλιακή 

ζώνη και φτάνει μέχρι και το υψόμετρο των 160m περίπου, όπου και προβλέπεται η θέση 

της δεξαμενής Δ1. Στη συνέχεια η χάραξη κατέρχεται το Λευκοβούνι και οδεύει αρχικά στην 

πεδινή περιοχή της Κάντιας και ακολούθως στις παρυφές των υψωμάτων Κούκουρας 

(υψ.236m) και Λυκάλωνα (υψ.365m). 

Μετά το λόφο Λυκάλωνα η χάραξη οδεύει πλησίον της παραλιακής ζώνης της πεδιάδας των 

Ιρίων και στη συνέχεια πλέον ανέρχεται στις νοτιοδυτικές παρυφές του Δίδυμου όρους, 

διερχόμενη από τα υψώματα Ντρίβα (υψ.226m), από το οποίο μάλιστα διέρχεται και του 

τοπικού υδροκρίτη, Αφανίτσες (υψ.54m), Τραγοπήδημα (υψ.194m), Γαλαριά (υψ.488m) και 

Ασπροβούνι (υψ.165m), για να κατέλθει ακολούθως στην πεδινή περιοχή του Σαλάντιου, 

από όπου διέρχεται παραλιακά. 

Στη συνέχεια, αφού διέλθει του ακρωτηρίου Καρτερός, ο προτεινόμενος αγωγός οδεύει 

μεταξύ των υψωμάτων Βίγλα (υψ.109m) και Φράγχθη (υψ.160m) για να καταλήξει στη 

δεξαμενή Δ4 στο ύψωμα Θωμάς (υψ.225m). 

Όσον αφορά τα διασταυρούμενα από τον προτεινόμενο αγωγό ρέματα, τα σημαντικότερα 

από αυτά είναι το Δαφνόρεμα στην πεδιάδα της Ασίνης, λίγο πριν τον οικισμό του 

Δρεπάνου, το ρέμα Γιαννακάκη στην παραλία Κάντιας και το ρέμα Ράδος στην παραλία των 

Ιρίων, ενώ στα ορεινά τμήματα διασταυρώνονται μικρές ανώνυμες μισγάγκειες, καθώς οι 

λεκάνες που σχηματίζονται στις περιοχές αυτές είναι μικρού γενικά μεγέθους. 

4.2.2 Εδαφολογία 

Όσον αφορά στα εδαφολογικά χαρακτηριστικά, η περιοχή που καλύπτει η Περιφέρεια 

Πελοποννήσου, αποτελείται από πληθώρα εδαφολογικών τύπων, οι οποίοι αποτυπώνονται 

στον ακόλουθο εδαφολογικό χάρτη (Σχήμα 4.2.2). 
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Σχήμα 4.2.2: Απόσπασμα Εδαφολογικού Χάρτη Ελλάδας, (Δ. Σ. Κατακουζηνού, 1967). 

Με μπλε σημειώνεται η περιοχή ανάπτυξης του εξεταζόμενου έργου. 

Στην υπό άρδευση περιοχή το επιφανειακό στρώμα των εδαφών (ο εδαφικός τύπος) 

χαρακτηρίζεται κυρίως ως μέσης κοκκομετρικής σύστασης αμμοπηλώδες, πηλώδες και 

αμμοαργιλοπηλώδες.  
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Με βάση τη κοκκομετρική σύσταση των εδαφών μπορούμε να συμπεράνουμε καταρχήν το 

ποσό της διαθέσιμης υγρασίας που αναμένουμε να εμφανίζουν τα εδάφη αυτά. Έτσι, 

αναμένουμε τιμές 100-200 mm/m εδάφους. 

Τα εδάφη, ανάλογα της κοκκομετρικής σύστασης της αργίλου, χαρακτηρίζονται όπως 

παρακάτω 

Χαρακτηρισμός     Διαθέσιμη υγρασία (mm) 

• Πολύ χονδρή άμμος     40-70 

• Χονδρόκοκκη έως λεπτόκοκκη άμμος   70-100 

• Αμμοπηλώδες      100-150 

• Πηλώδες, ιλυοπηλώδες     130-200 

• Αμμοαργιλώδες, ιλυοαργιλλώδες, αργιλώδες  150-220 

• Βαρειά οργανικά εδάφη     170-250 

Επίσης ανάλογα της σύστασής τους, όπως παρακάτω: 

� Αμμώδες ή ελαφρό Άμμος 

� Πηλώδης άμμος 

� Πηλώδες ή μέσο Αμμώδης πηλός 

� Πηλός 

� Ιλυοπηλώδες 

� Ιλύς 

� Αργιλώδης πηλός 

� Αμμοαργιλώδης Πηλός 

� Ιλυοαργιλώδης πηλός 

� Αργιλώδες ή βαρύ ή συνεκτικό Αμμοαργιλώδες 

� Ιλυοαργιλώδες 
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Η διηθητικότητα των εδαφών μπορεί να εκτιμηθεί σε αδρές γραμμές από την 

κοκκομετρική τους σύσταση ως εξής: 

Μέση ωριαία διηθητικότητα εδαφών 

Είδος εδάφους   Μέση ταχύτητα διήθησης σε  χιλιοστά νερού / ώρα 

Αμμουδερά   50 

Ελαφρά    25 

Μέτρια    15 

Βαριά    5 

Σε όλες τις υπό μελέτη περιοχές αναμένουμε τιμές της τάξης των 15-50 mm/h 

Οι προϋποθέσεις για στράγγιση των εδαφών αυτών είναι πολύ καλές, από τη φυσική 

στράγγιση μέσω των διαρρεόντων ρεμάτων. 

Επίσης ολόκληρη η έκταση της περιοχής χαρακτηρίζεται από την παρουσία ενός στρώματος 

αμμοχάλικου, το οποίο βρίσκεται σε διάφορα βάθη και καθορίζει το βάθος του εδάφους. 

Το προαναφερθέν χαλικώδες στρώμα μπορεί να παίξει το ρόλο στραγγιστικού αγωγού 

τελευταίου βαθμού.  

Οι κατηγορίες αρδευσιμότητας είναι οι παρακάτω: 

� Καλλιεργήσιμος και αρδεύσιμος – λίαν υψηλής παραγωγικότητας  

� Καλλιεργήσιμος και αρδεύσιμος – υψηλής παραγωγικότητας 

� Καλλιεργήσιμος και αρδεύσιμος – παραγωγικός 

� Καλλιεργήσιμος με πολλά ελαττώματα 

� Εμφανίζει δυνατότητες βελτιώσεως 

� Οριστικώς μη καλλιεργήσιμος 

Η κατανομή των εκτάσεων της περιοχής μελέτης ανήκει κυρίως στις 4 πρώτες κατηγορίες. 

Από επιτόπιες επισκέψεις και εκτιμήσεις, η κατανομή κατά της αρδευσιμότητας των 

εδαφών, είναι όπως παρακάτω. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΡΔΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  ΕΔΑΦΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ- ΣΤΡ 

I II III IV V VI ΣΥΝΟΛΟ 

5280 7040 8800 880 0 0 22000 
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4.3 Γεωλογία 

4.3.1 Γεωτεκτονικές ζώνες 

Η ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου αποτελείται από ποικιλία γεωλογικών 

σχηματισμών. Από τα δυτικά προς τα ανατολικά απαντώνται οι εξής γεωτεκτονικές ζώνες 

(βλ. Σχήμα 4.3.1 & Σχέδιο Μ.2 - Γεωλογικός Χάρτης, ΙΓΜΕ, Κλίμακα 1:500.000, Αθήνα 

1983): 

 

Σχήμα 4.3.1: Γεωλογικό-τεκτονικό σκαρίφημα της Πελοποννήσου. (Κατά V. 

JACOBSHAGEN et al., 1978). Με κόκκινο σημειώνεται η θέση του έργου. 

Υπόμνημα: 

1: Νεογενείς-τεταρτογενείς αποθέσεις, 2: Προϊστορικά ηφαίστεια, 3: Κρητιδικοί και παλαιογενείς σχηματισμοί 

της Αργολίδας, 4: Σχηματισμοί Ηωελληνικού καλύμματος, 5: Σχηματισμοί Αργολικού (Αργολικής Ενότητας), 6: 

Σειρά Πίνδου, 7: Σειρά Τρίπολης, 8: Σειρά Φυλλιτών, 9: Σειρά Ιόνια, 10: Σειρά Πλακωδών Ασβεστολίθων, 11: 

Σειρά Προαπούλια. 

Ζώνη Γαβρόβου - Τριπόλεως. Καταλαμβάνει περιοχές νοτιοδυτικά του νομού Μεσσηνίας 

δυτικά και νότια των βουνών της Κυπαρισσίας στην περιοχή Κυπαρισσίας-Γαργαλιάνων-

Πύλου, της Κεντρικής Αρκαδίας, της Κορινθίας αλλά και της Λακωνίας. Συνίσταται από 

εναλλαγές ασβεστόλιθου και φλύσχη. 

Ζώνη Ωλονού - Πίνδου. Καταλαμβάνει μεγάλο μέρος της Αρκαδία, της Ανατολικής 

Μεσσηνίας, της Κορινθίας και της Αργολίδας. Συνίσταται από εναλλαγές ασβεστόλιθων, 
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κερατολίθων, µαργών, ψαµµιτών και φλύσχη. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ζώνης είναι η 

ύπαρξη τεκτονικών λεπιών, που καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό την ανάπτυξη των 

υδροφόρων συστημάτων.  

Ζώνη Άρνας. Εμφανίζεται σε μικρές περιοχές της Μεσσηνίας και Λακωνίας και συνίστανται 

από εναλλαγές σχιστόλιθων και φυλλιτών στους οποίους παρεμβάλλονται τα µάρµαρα. 

Μετά την αλπική ορογένεση σχηματίστηκαν τόσο στην περίμετρο όσο και εσωτερικά 

μεγάλες τεκτονικές τάφροι µε μολασσικά ιζήματα. 

Πελαγονική Ζώνη. Εμφανίζεται στην περιοχή Κορινθίας-Αργολίδας. Συνίσταται από 

παλαιοζωικούς ασβεστόλιθους. Σε όλο το διαµέρισµα αναπτύσσονται εκτεταμένες περιοχές 

σύγχρονων νεογενών και πλειστοκαινικών αποθέσεων που αποτελούνται από µάργες, 

αργίλους, κροκαλοπαγή και ψαµµίτες. Οι αποθέσεις αυτές συναντώνται σε μεγάλο τµήµα 

του δυτικού τµήµατος και σε µεγάλο τµήµα των βόρειων ακτών (Κόρινθος). Ιδιαίτερη 

σημασία στις αποθέσεις αυτές έχουν οι εμφανίσεις συνεκτικών κροκαλοπαγών µε 

ανθρακικό συνδετικό υλικό (περιοχή Νεµέας, Κεφαλαρίου, κλπ.). 

Τέλος, στις παραλιακές πεδινές εκτάσεις συναντώνται σύγχρονες αλλουβιακές αποθέσεις, 

που στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν ως υπόβαθρο νεογενείς και πλειστοκαινικούς 

σχηµατισµούς. 

Γεωτεκτονικά, τα αλπικά ιζήµατα από τα δυτικά προς τα ανατολικά ανήκουν στις ζώνες της 

Ιονίου, της Πύλου-Γαβρόβου, της Ωλονού-Πίνδου που επωθήθηκε στη ζώνη Τριπόλεως, και 

της µάζας της Άρνας. 

Η Ζώνη Τριπόλεως συνιστάται από ασβεστόλιθους και δολομίτες. Η ενότητα της Τρίπολης 

συναντάται γενικά με μια απλή στρωματογραφική στήλη, της οποίας το μεγαλύτερο μέρος 

αποτελείται από ανθρακικά πετρώματα (ασβεστόλιθοι και δολομίτες) νηριτικού 

χαρακτήρα, Ανωτριαδικής έως Ηωκαινικής ηλικίας, που φτάνουν σε πάχος μέχρι και 2000m. 

Στη βάση της εμφανίζονται ηφαιστειοϊζηματογενή και κλαστικά πετρώματα, ηλικίας 

Κατωτέρου Τριαδικού και Λιθανθρακοφόρου - Περμίου αντίστοιχα, ενώ στην οροφή της, 

φλύσχης Ανωηωκαινικής - Ολιγοκαινικής ηλικίας. 

ΝΕΟΓΕΝΕΙΣ ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Οι νεογενείς αποθέσεις στην Πελοπόννησο, παρουσιάζουν μεγάλη εξάπλωση και κατά το 

μεγαλύτερο μέρος τους αποτελούνται από ιζήματα λιμνοθαλάσσιας φάσης. Η απόθεση 

τους έγινε στο τέλος των αλπικών πτυχώσεων, ασύμφωνα δηλαδή, πάνω στις αλπικές 

δομές. Κατά τη διάρκεια του Νεογενούς έλαβε χώρα εφελκυστικός τεκτονισμός, ο οποίος 

δημιούργησε τεκτονικά κέρατα και τάφρους, όπως αυτή της Νεάπολης, όπου αποτέθηκαν 

υλικά προερχόμενα από τη διάβρωση γειτονικών υψηλότερων περιοχών. 

ΤΕΤΑΡΤΟΓΕΝΗ 

Οι τεταρτογενείς σχηματισμοί στην Πελοπόννησο αντιπροσωπεύονται από θαλάσσιες, 

ποτάμιες και χειμάρριες αποθέσεις, θίνες, χαλαρά πλευρικά κορήματα και κώνους 
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κορημάτων, καθώς και αλλουβιακές αποθέσεις. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών σχηματίστηκε 

στο Πλειστόκαινο. 

Οι θαλάσσιοι σχηματισμοί ανήκουν στο Καλάβριο και στο Τυρρήνιο, οι οποίοι καλύπτουν 

ασύμφωνα τους νεογενείς ορίζοντες. Οι αποθέσεις αυτές βρίσκονται σε ασυμφωνία με τις 

Πλειοκαινικές αποθέσεις. Οι Καλάβριες αποθέσεις δεν μπορούν εύκολα να διαχωριστούν 

από τις υποκείμενες νεογενείς. 

Οι Τυρρήνιες αποθέσεις (αναβαθμίδες) απαντούν στην περιοχή Λιμνάκια και αποτελούνται 

από αδρομερή κροκαλοπαγή στη βάση τους και ορίζοντες χονδρόκοκκων ψαμμιτών, 

κροκαλολατυποπαγών και ερυθρών αργιλομαργών. 

4.3.2 Κατολισθητικά φαινόμενα – Καθιζήσεις 

Αρκετά κατολισθητικά φαινόμενα έχουν παρατηρηθεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. 

Κύριες περιπτώσεις αναφέρονται τα τελευταία 5 χρόνια οι καθιζήσεις – κατολισθήσεις στο 

τμήμα της Εθνικής οδού Κορίνθου – Τρίπολης στην περιοχή μεταξύ της διασταύρωσης της 

Νεμέας και του κόμβου Στέρνας καθώς και στη Νέα Εθνική Οδό Μεγαλόπολης – 

Καλαµάτας, στο τμήμα Παραδείσια – Τσακώνα, οι οποίες κατεγράφησαν το Φεβρουάριο 

του 2003. 

Στην περιοχή της Νεμέας και σε όλο τον δρόμο που οδηγεί στην Τρίπολη γίνονται 

αλλεπάλληλες καταπτώσεις βράχων στο οδόστρωμα κι αυτό γιατί αρχικά δεν είχε 

υπολογιστεί ο κατακερματισμός των πετρωμάτων. Διαγνώσθηκε ότι υπάρχει χαλαρός 

γεωλογικός σχηματισμός επάνω σε σταθερό ασβεστόλιθο, ο οποίος εκτείνεται σε βάθος 10-

15 μέτρων και λειτουργεί σαν επιφάνεια ολίσθησης. Στον χάρτη (Σχήμα 4.3.2) που 

ακολουθεί αποτυπώνονται οι κύριοι κατολισθαίνοντες οικισμοί στην περιοχή της 

Πελοποννήσου όπως τους κατέγραψε το ΙΓΜΕ . 
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Σχήμα 4.3.2: Απόσπασμα χάρτη Κατολισθαινόντων οικισμών Πελοποννήσου (Ι.Γ.Μ.Ε., 

1993). Με κόκκινο σημειώνεται η θέση του έργου. 
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4.3.3 Στοιχεία Σεισμικότητας - Εδαφική Σεισμική Επικινδυνότητα 

Κατά τον Β. Παπαζάχο (1989), η σεισμικότητα μιας περιοχής, είναι μία ποσότητα η οποία 

είναι τόσο μεγαλύτερη όσο μεγαλύτερα είναι τα μεγέθη των σεισμών που γίνονται στη 

περιοχή αυτή και όσο μεγαλύτερη είναι η συχνότητα (π.χ. ετήσιος αριθμός) των σεισμών 

κάθε μεγέθους. Αντί για το μέγεθος μπορεί να χρησιμοποιηθούν και άλλες ποσότητες, όπως 

η σεισμική ροπή κ.λ.π. Η σεισμικότητα καθορίζεται ποσοτικά είτε ποιοτικά. Ο ποσοτικός 

καθορισμός της γίνεται μέσω χαρτών που παρουσιάζουν τα γνωστά σεισμικά επίκεντρα. 

Επίσης οι χάρτες αυτοί μπορεί να δίνουν πληροφορίες για τα μεγέθη καθώς και για την 

κατακόρυφη κατανομή των σεισμικών εστιών. 

Για τη μελέτη της σεισμικότητας μιας περιοχής απαιτείται εξειδικευμένη μελέτη η οποία 

ξεφεύγει από τα πλαίσια της παρούσας. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε  εδώ, ήταν:  

• συγκέντρωση των διαθεσίμων χαρτών και πληροφοριών 

• αξιολόγησή των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν 

• εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας της περιοχής ενδιαφέροντος. 

Για τη μελέτη της σεισμικότητας σε μια περιοχή, ενδιαφέρει κυρίως, η μελλοντική σεισμική 

της φόρτιση, η οποία προσδιορίζεται από την αξιολόγηση όλων των διαθεσίμων 

σεισμολογικών δεδομένων (ιστορικών δεδομένων και ενόργανων μετρήσεων), σε 

συνδυασμό με τα σεισμοτεκτονικά χαρακτηριστικά της εξεταζόμενης περιοχής. Από τα 

παραπάνω είναι προφανές ότι η προσέγγιση της σεισμικότητας δεν μπορεί να αφορά τη 

στενή περιοχή της ενδιαφέροντος αλλά ευρύτερη ζώνη και η κλίμακα μελέτης είναι επίσης 

αναλόγως μικρή.  

Πολλές περιοχές της Πελοποννήσου προσβάλλονται από σεισμούς, αρκετές φορές 

καταστρεπτικούς. Γενικά διακρίνονται οι εξής σεισμικές περιοχές: τα δυτικά παράλια της 

Πελοποννήσου και ιδιαίτερα η δυτική ακτή της Μεσσηνίας, η περιοχή της Κορινθίας και η 

περιοχή της Αργολίδας, καθώς κι η κεντρική Πελοπόννησος (Αρκαδία).  

Καταστρεπτικοί σεισμοί έγιναν το 464 π.Χ. στον Ευρώτα και τον Ταΰγετο, το 373 π.Χ. 

καταποντισμός της αρχαίας Ελίκης, καταστροφή των Βούρων), το 1817 και 1861 στο Αίγιο, 

το 1928 στην Κόρινθο, το 1947 στην Πυλία, το 1981 στις Αλκυονίδες κοντά στην Κόρινθο, το 

1986 στην Καλαμάτα, το 1995 στο Αίγιο. 

Οι σύγχρονες μελέτες σεισμικής επικινδυνότητας του Ελληνικού χώρου (Δρακόπουλος – 

Μακρόπουλος 1982), οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η περιοχή της Πελοποννήσου, 

χαρακτηρίζεται από μία σημαντική διακύμανση σεισμικής επικινδυνότητας, με μέγιστο 

πιθανό αναμενόμενο μέγεθος της κλίμακας Richter Μmax=7.0 έως 7.6, στα επόμενα 100 

χρόνια (βλ. Σχήμα 4.3.4).  

Η ίδια περίπου διαπίστωση γίνεται και από το χάρτη των μέγιστων αναμενόμενων 

επιταχύνσεων (βλ. Σχήμα4.3.3), όπου είναι προφανές το ευρύ φάσμα τιμών εδαφικής 
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σεισμικής επιτάχυνσης γ=120 - 300cm/sec2, με πιθανότητα 90% να μην γίνει υπέρβαση τους 

στα επόμενα 25 χρόνια, περίπου. 

Το ίδιο συμβαίνει και στο χάρτη των μέγιστων εντάσεων όπου εκτιμώνται τα 

μακροσεισμικά αποτελέσματα στην περιοχή της Πελοποννήσου, όπου οι τιμές στην 

δωδεκαβάθμια κλίμακα Mercalli κυμαίνονται από V έως X (βλ. Σχήμα 4.3.5). 

 

Σχήμα 4.3.3: Τιμές μεγίστης αναμενόμενης επιτάχυνσης με πιθανότητα 90% να μην 

γίνει υπέρβαση τους στα επόμενα 25 χρόνια (Δρακόπουλος Ι. – 

Μακρόπουλος Κ., 1982). 
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Σχήμα 4.3.4: Το πιο πιθανό Μέγιστο Μέγεθος στον Ελληνικό χώρο τα επόμενα 100 

χρόνια (Δρακόπουλος Ι. – Μακρόπουλος Κ., 1982). 

 

Σχήμα 4.3.5: Απόσπασμα γενικευμένου χάρτη μέγιστων εντάσεων που 

παρατηρήθηκαν στον Ελλάδικό χώρο κατά την περίοδο 1700-1981. 
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Η σεισμική επικινδυνότητα καθορίζεται επίσης από φυσικούς παράγοντες όπως είναι η 

σεισμικότητα, οι ιδιότητες της σεισμικής εστίας και του μέσου διάδοσης των σεισμικών 

κυμάτων και οι ιδιότητες του εδάφους θεμελίωσης . 

Σύμφωνα με το Νέο Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (ΕΑΚ, 2003) η ευρύτερη περιοχή της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου ανήκει στη ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας Ι & ΙΙ (βλ. Σχήμα 

4.3.6). 

 

Σχήμα 4.3.6: Νέος χάρτης σεισμικής επικινδυνότητας κατά ΕΑΚ, 2003. 

Σε κάθε ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας αντιστοιχεί μία τιμή σεισμικής επιτάχυνσης 

εδάφους Α = α g (g: επιτάχυνση βαρύτητας) σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα. 

Πίνακας 4.3.1: Ζώνες σεισμικών επιταχύνσεων σύμφωνα με τον Αντισεισμικό Κανονισμό. 

Ζώνη Σεισµικής 

Επικινδυνότητας 
Ι ΙΙ ΙΙΙ 

 0,16 0,24 0,36 

Σύμφωνα με τον Νέο Ελληνικό Κανονισμό (ΝΕΑΚ) η περιοχή της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου εντάσσεται στη Ζώνη Σεισμικής Επικινδυνότητας (I & II) η οποία στο γενικό 

της πλαίσιο χαρακτηρίζεται από σεισμική επιτάχυνση α = 0,16cm/sec2 – 0,24 cm/sec2. Η 

περιοχή ανάπτυξης του μελετώμενου έργου, εντάσσεται στη ζώνη σεισμικής 

επικινδυνότητας IΙ (με συντελεστή σεισμικής επιτάχυνσης α=0,24cm/sec2). 
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Από άποψη σεισμικής επικινδυνότητας τα εδάφη κατατάσσονται σε πέντε κατηγορίες 

Α,Β,Γ,Δ και Χ, που περιγράφονται στον κατωτέρω Πίνακα 4.3.2. 

Πίνακας 4.3.2: Κατηγορίες εδαφών από άποψη σεισμικής επικινδυνότητας σύμφωνα με 

τον Αντισεισμικό Κανονισμό (ΕΑΚ 2003). 

Κατηγορία Α 

Βραχώδεις ή ημιβραχώδεις σχηματισμοί εκτεινόμενοι σε αρκετή έκταση και 

βάθος, με την προϋπόθεση ότι δεν παρουσιάζουν έντονη αποσάθρωση. 

Στρώσεις πυκνού κοκκώδους υλικού με μικρό ποσοστό ιλυοαργιλικών 

προσμίξεων πάχους μικρότερου των 70 m 

Στρώσεις πολύ σκληρής προσυμπιεσμένης αργίλου, πάχους μικρότερου των 

70 m 

Κατηγορία Β 

Εντόνως αποσαθρωμένα βραχώδη ή εδάφη που από μηχανική άποψη 

μπορούν να εξομοιωθούν με κοκκώδη. 

Στρώσεις κοκκώδους υλικού μέσης πυκνότητας πάχους μεγαλύτερου των  

5 m ή μεγάλης πυκνότητας πάχους μεγαλύτερου των 70 m 

Στρώσεις σκληρής προσυμπιεσμένης αργίλου πάχους μεγαλύτερου των  

70 m 

Κατηγορία Γ 

Στρώσεις κοκκώδους υλικού μικρής σχετικής πυκνότητας πάχους 

μεγαλύτερου των 5 m ή μέσης πυκνότητας πάχους μεγαλύτερου των 70 m  

Ιλυοαργιλικά εδάφη μικρής αντοχής, σε πάχος μεγαλύτερο των 5 m 

Κατηγορία Δ 
Έδαφος με μαλακές αργίλους υψηλού δείκτη πλαστικότητας (Ιp>50) 

συνολικού πάχους μεγαλύτερου των 10 m 

Κατηγορία Χ 

Κατολισθαίνοντα εδάφη 

Εδαφικοί ή βραχώδεις σχηματισμοί στους οποίους υπάρχουν ή είναι δυνατόν 

να σχηματισθούν σπήλαια. 

Χαλαρά λεπτόκοκκα αμμοιλυώδη εδάφη  υπό τον υδάτινο ορίζοντα, που 

ενδέχεται να ρευστοποιηθούν (εκτός αν ειδική μελέτη αποκλείσει τέτοιον 

κίνδυνο ή γίνει βελτίωση των μηχανικών τους ιδιοτήτων). 

Εδάφη που βρίσκονται δίπλα σε εμφανή τεκτονικά ρήγματα. 

Απότομες κλιτείς καλυπτόμενες με προϊόντα χαλαρών πλευρικών 

κορημάτων. 

Χαλαρά κοκκώδη ή μαλακά ιλυοαργιλικά εδάφη εφόσον έχει αποδειχθεί ότι 

είναι επικίνδυνα από άποψη δυναμικής συμπυκνώσεως ή απώλειας αντοχής. 

Πρόσφατες χαλαρές επιχωματώσεις. Οργανικά εδάφη. 

Εδάφη κατηγορίας Γ με επικινδύνως μεγάλη κλίση. 

4.3.4 Γεωλογικά χαρακτηριστικά άμεσης περιοχής 

Με βάση τον επισυναπτόμενο γεωλογικό χάρτη Μ.2, το προτεινόμενο έργο οδεύει κατά το 

μεγαλύτερο τμήμα του σε σχηματισμούς της Πελαγονικής ζώνης και κυρίως σε 

ασβεστολίθους και δολομίτες Τριαδικοϊουρασικής ηλικίας, οι οποίοι κατά θέσεις 

καλύπτονται από σύγχρονα τεταρτογενή ιζήματα.  
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Συγκεκριμένα στην αρχή της χάραξης και μέχρι περίπου τον οικισμό του Δρεπάνου, ο 

προτεινόμενος αγωγός διέρχεται από τις πεδινές εκτάσεις της Ασίνης, που καλύπτονται 

κυρίως από αλλουβιακές προσχώσεις, ενώ σε ένα μικρό τμήμα του οδεύει μέσω των 

φλυσχικών σχηματισμών της Πελαγονικής, οι οποίοι όμως, με βάση νεώτερες 

παρατηρήσεις, χαρακτηρίζονται μάλλον ως ηφαιστειοϊζηματογενές mélange παρά σαν 

φλυσχικός σχηματισμός.  

Στη συνέχεια, και μέχρι το πέρας του έργου, η χάραξη του προτεινόμενου αγωγού διέρχεται 

από τους ασβεστολιθικούς σχηματισμούς που προαναφέρθηκαν, εκτός από τις πεδινής 

μορφολογίας περιοχές, όπου αυτοί καλύπτονται από νεώτερες αλλουβιακές αποθέσεις. 

Όσον αφορά δυνητικές εδαφικές αστάθειες, αναφέρεται ότι στην άμεση περιοχή του 

προτεινόμενου έργου δεν έχουν αναφερθεί, με βάση και το σχετικό χάρτη του ΙΓΜΕ (βλ. και 

Σχήμα 4.3.1), κατολισθητικά φαινόμενα στους οικισμούς που βρίσκονται πέριξ του έργου. 

Τέλος, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η περιοχή μελέτης, τουλάχιστον στο μεγαλύτερο 

τμήμα της, εντάσσεται στη Ζώνη Σεισμικής Επικινδυνότητας ΙΙ του ΝΕΑΚ, με συντελεστή 

σεισμικής επιτάχυνσης α=0,24cm/sec2. 
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4.4 Υδατικοί πόροι 

4.4.1 Γενικά 

Το έργο υπάγεται εξ ολοκλήρου στο Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Πελοποννήσου 

(Υ.Δ.03) το οποίο ανήκει διοικητικά εξ ολοκλήρου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. 

Περιλαμβάνει το σύνολο σχεδόν των Νομών Αργολίδας και Λακωνίας, το ήμισυ περίπου 

του Νομού Αρκαδίας και μικρά τμήματα των Νομών Αττικής και Κορινθίας. 

Το Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Πελοποννήσου έχει όρια προς τα δυτικά τον Ταΰγετο 

και το Μαίναλο, βόρεια τον ορεογραφικό άξονα Ολύγιρτου-Λυρκείων-Ονείων, ανατολικά 

τον Πάρνωνα, τον Αργολικό Κόλπο και τον Κόλπο της Επιδαύρου και νότια το Λακωνικό 

Κόλπο. Στο διαμέρισμα υπάγονται και οι νήσοι Κύθηρα, Σπέτσες, Ύδρα και Πόρος καθώς και 

η χερσόνησος των Μεθάνων. Η συνολική έκταση του διαμερίσματος είναι 8.477 km2. 

Στο υδατικό διαμέρισμα της Αν. Πελοποννήσου υπάρχουν πολλές υδρολογικές λεκάνες, οι 

κυριότερες εκ των οποίων είναι οι ακόλουθες:  

• η λεκάνη του Ευρώτα (έκταση 1.738Km2), συμπεριλαμβανομένου και του 

Βασσιλοπόταμου 

• η λεκάνη Βαρδούνια (Σμύνους), που τροφοδοτείται κυρίως από τις πηγές Αγίας 

Μαρίνας 

• η λεκάνη Τρίπολης (έκταση 907Km2), που αποστραγγίζεται μέσω καταβοθρών στην 

παράκτια περιοχή Άστρους – Κιβερίου (μικρές ποσότητες διακινούνται δυτικά προς 

τη λεκάνη του Λάδωνα) 

• η λεκάνη του Ίναχου (έκταση 533Km2) με διαλείπουσα ροή  

Το υδατικό διαμέρισμα ανατολικής Πελοποννήσου με βάση την υπ’ αριθμ. 706/16-7-2010 

ΥΑ (ΦΕΚ 1383/Β/2-9-2010) περιλαμβάνει τις ακόλουθες τρεις κύριες υδρολογικές λεκάνες: 

• Τη λεκάνη των ρεμάτων ανατολικής Πελοποννήσου (κωδικός: GR31). 

• Τη λεκάνη του Ευρώτα (κωδικός: GR33). 

• Τη λεκάνη του οροπεδίου Τριπόλεως (κωδικός: GR30). 

Όπως φαίνεται και από το ακόλουθο σχήμα, το εξεταζόμενο έργο, βρίσκεται εντός της 

λεκάνης των ρεμάτων της ανατολικής Πελοποννήσου (GR31), συνολικής έκτασης 4.860km2 

περίπου. 
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Σχήμα 4.4.1: Υδατικές λεκάνες Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Πελοποννήσου 

(ΥΔ03), σύμφωνα με την ΥΑ 706/16-7-2010 (ΦΕΚ 1383/Β/2-9-2010). 

Όσον αφορά το υδρογραφικό δίκτυο της άμεσης περιοχής διέλευσης του μελετώμενου 

έργου, αναφέρεται ότι είναι αραιό και αντιπροσωπεύεται από υδατορέματα και 

χείμαρρους εποχιακής ροής, με μικρή επιφανειακή απορροή (βλ. και § 4.2.1). 
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4.4.2 Ποσοτικά στοιχεία 

Η περιοχή μελέτης χαρακτηρίζεται από την υπερεκμετάλλευση των υπόγειων υδατικών 

πόρων. Όπως αναφέρεται δε στη μελέτη «Ανάπτυξη Συστημάτων και Εργαλείων Διαχείρισης 

Υδατικών Πόρων των Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής Πελοποννήσου, Βόρειας 

Πελοποννήσου και Ανατολικής Πελοποννήσου» (ΥΠΑΝ, 2003), ενώ δεν παρατηρείται 

εκτεταμένη υπερεκμετάλλευση των υπογείων υδροφοριών της Πελοποννήσου, εντούτοις 

αυτό δεν ισχύει για τις περιοχές της Βορειοδυτικής Αχαΐας (περιοχή Λαρισσού), Αργολικό 

πεδίο με τάσης βελτίωσης, Μολάοι, Νεάπολη Λακωνίας, παραλία Κορίνθου – Κιάτου, 

Τροιζηνία και Ερμιονίδα. Στις περιοχές αυτές η διατάραξη του ισοζυγίου έχει ως 

αποτέλεσμα την υφαλμύρινση των υπόγειων υδροφοριών. 

Από πλευράς υπόγειου υδατικού δυναμικού το έργο θα εκμεταλλεύεται υδατικούς πόρους 

προερχόμενους από την υδρογεωλογική ενότητα των δυτικών παρυφών του Αργολικού 

Κόλπου, στο ανατολικό τμήμα αυτής, που περιλαμβάνει τα καρστικά συστήματα Ανάβαλου 

- Άστρους, Ανάβαλου - Κιβερίου, Κεφαλαρίου - Λέρνης και Κρόης με συνολικά μέσα ετήσια 

ρυθμιστικά αποθέματα 1.225 hm3. Τα παραπάνω στοιχεία προέρχονται από τη μελέτη 

Διαχείρισης Υδατικών Πόρων της Χώρας (2008).  

Η έκταση του καρστικού υδροφορέα με βάση την ίδια μελέτη ανέρχεται σε 2.400 Κm2, ενώ 

η δυναμικότητα των επί μέρους καρστικών συστημάτων έχει ως εξής: 

� Πηγές Ανάβαλου - Άστρους (630 hm3) 

� Ανάβαλου – Κιβερίου   (410 hm3) 

� Κεφαλαρίου   (95 hm3) 

� Κρόης    (10 hm3) 

� Λέρνης    (80 hm3) 

Τα παραπάνω καρστικά συστήματα εκφορτίζονται μέσω των ομώνυμων καρστικών πηγών. 

Όσον αφορά το καθεστώς λειτουργίας των πηγών αυτών, με βάση ένα μεγάλο ερευνητικό 

πρόγραμμα που διεξήχθηκε από το 1984-1986 σε συνεργασία του ΙΓΜΕ και του 

Πανεπιστημίου του Graz και άλλων ερευνητικών ιδρυμάτων στην Κεντρική και Ανατολική 

Πελοπόννησο, αναφέρονται τα εξής:  

• Η κύρια κατεύθυνση αποστράγγισης από όλες τις καταβόθρες είναι προς τις πηγές 

του Αργολικού κόλπου. 

• Υπάρχει άμεση σχέση επικοινωνίας των πηγών Κεφαλαρίου, Κρόης Λέρνης και 

Κιβερίου με τις καταβόθρες της Στυμφαλίας, της Σκοτεινής, της Αλέας, της Καψιάς 

και του Κανατά. Οι καταβόθρες Σκαφίδια και Μεγαγιάννη επικοινωνούν με τις 

πηγές που βρίσκονται στην λεκάνη της Στυμφαλίας. Η καταβόθρα του Κανατά η 

οποία δέχεται τα υγρά αστικά απόβλητα της πόλης της Τρίπολης ανήκει στο ίδιο 

σύστημα αποστράγγισης των Αρκαδικών οροπεδίων όπως και οι καταβόθρες Μηλιά 
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και Νεστάνη. Σημειώνεται επίσης ότι υπάρχουν ενδείξεις επικοινωνίας της 

καταβόθρας του Κανατά με την Λέρνη και Κρόη. Αποδείχθηκε επίσης η επικοινωνία 

της καταβόθρας Καψά με την πηγή Κιβερίου. 

Το υπό μελέτη έργο σχετίζεται άμεσα με την υδροφορία της καρστικής ενότητας Ανάβαλου, 

που εκφορτίζεται στην ομώνυμη πηγή. Με βάση σχετικές εκτιμήσεις στα πλαίσια της 

μελέτης του ΥΠΑΝ (2003) που προαναφέρθηκε, η εκφόρτιση της πηγής ανέρχεται στα 

50.400m3/h κατά το χρόνο που αυτή απογράφηκε. Ακόμα αναφέρεται ότι στη γειτονική της 

αρδευτικής περιμέτρου, που εξυπηρετείται από το προτεινόμενο έργο, καρστική ενότητα 

Διδύμων Λιγουρίου, ο όγκος κατεισδύοντος νερού ανέρχεται στα 29hm3 κατ’ έτος, ενώ οι 

παροχές των πηγών Αγ. Νικολάου και Κάντιας Ιρίων που την εκφορτίζουν εκτιμώνται σε 

0,5m3/s και 0,8m3/s αντίστοιχα.  

Για την προσχωματική υδροφορία του Αργολικού πεδίου, αν και αυτή δε συναρτάται άμεσα 

με το υπό μελέτη έργο (αφού αυτό προβλέπει εκμετάλλευση νερών της καρστικής 

υδροφορίας για την άρδευση της πεδινής περιοχής της Ερμιονίδας), εντούτοις, λόγω 

πιθανής υδραυλικής επικοινωνίας με το γειτονικό καρστικό υδροφορέα, αξίζει να 

αναφερθεί η καταγεγραμμένη διακύμανση της στάθμης της, με βάση σχετικά στοιχεία της 

προαναφερθείσας μελέτης του ΥΠΑΝ, 2003. Με βάση λοιπόν τα στοιχεία αυτά, στα 

ακόλουθα σχήματα παρουσιάζεται η πιεζομετρία της υψηλής και χαμηλής στάθμης του 

αργολικού πεδίου κατά το έτος 1996.  
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Σχήμα 4.4.2:  Αργολικό πεδίο. Πιεζομετρικές καμπύλες 1996 (υψηλή στάθμη). 
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Σχήμα 4.4.3:  Αργολικό πεδίο. Πιεζομετρικές καμπύλες 1996 (χαμηλή στάθμη). 
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Στην άμεση περιοχή που προβλέπεται να αρδευτεί από το προτεινόμενο με την παρούσα 

μελέτη έργο εντοπίζονται δύο σημαντικές υδροφορίες. 

• Οι καρστικές ενότητες Διδύμων Λυγουριού και Αραχναίου με συνολικά μέσα ετήσια 

ρυθμιστικά αποθέματα της τάξης των 60hm3, οι οποίες εκφορτίζονται, όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω, στις πηγές του Αγ. Νικολάου και της Κάντιας Ιρίων.  

• Η προσχωματική λεκάνη Πορτοχελίου – Κρανιδίου, η οποία, μαζί με τα υπόλοιπα 

προσχωματικά συστήματα του Ν. Αργολίδας (Αργολικού Πεδίου, Επιδαύρου, Ιρίων, 

Λεωνιδίου και Πελετών), είναι μικρής συνολικής δυναμικότητας (με μέσα ετήσια 

ρυθμιστικά αποθέματα της τάξης των 40hm3/έτος). 

4.4.3 Ποιοτικά στοιχεία 

Επιφανειακά υδάτινα σώματα 

Το σύνολο των φυσικών γεωμορφολογικών ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών μιας περιοχής 

προσδιορίζει την ικανότητα ή δυνατότητα της περιοχής αυτής να δέχεται οικολογικές ή 

περιβαλλοντικές φορτίσεις και μέσω φυσικών, χημικών και βιολογικών διεργασιών να τα 

ενσωματώνει χωρίς να υποβαθμίζεται. Ένα οικοσύστημα που χρησιμοποιείται ως 

αποδέκτης φορτίων, έχει μια συγκεκριμένη φέρουσα ικανότητα (carrying capacity) να 

ανέχεται και να συντηρεί διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες χωρίς να υποβαθμίζεται. 

Ουσιαστικά η φέρουσα ικανότητα αντιστοιχεί στην «ευαισθησία» των οικοσυστημάτων ή 

περιοχών. Οι περιοχές, όπου διαπιστώνεται υπέρβαση της οικολογικής χωρητικότητας, 

χαρακτηρίζονται ως ρυπασμένες. 

Οι βασικές παράμετροι που έχουν αναγνωριστεί ως καθοριστικές για το επίπεδο και τους 

ρυθμούς μεταβολής της ευαισθησίας ενός υδάτινου σώματος είναι (Clark, 1983): 

1. Η κυκλοφορία του νερού, η οποία επηρεάζεται από τις εισροές που δέχεται το 

σώμα από τη λεκάνη απορροής 

2. Το χημικό περιβάλλον και κυρίως τα θρεπτικά άλατα αζώτου και φωσφόρου και τα 

ιχνοστοιχεία 

3. Τα διαλυμένα αέρια 

4. Η θερμοκρασία 

5. Το φως (η διαύγεια του νερού). 

Η εισροή ρυπαντικών ουσιών σε ένα υδατόρεμα, υποβαθμίζει την ποιότητα του νερού και 

ελαττώνει την οικολογική χωρητικότητά του. Η σοβαρότητα των επιπτώσεων εξαρτάται από 

παράγοντες, όπως το υδρολογικό καθεστώς της λεκάνης, η βλάστηση και η ύπαρξη 

τεχνικών έργων που επιταχύνουν ή επιβραδύνουν τη ροή. 
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Σύμφωνα με τη μελέτη «Αξιολόγηση ευαίσθητων και μη ευαίσθητων περιοχών σε σχέση με 

την επεξεργασία αστικών λυμάτων (Β’ Στάδιο: Αξιολόγηση ευαίσθητων και μη ευαίσθητων 

αποδεκτών)» (ΥΠΕΧΩΔΕ, 1994), ως δείκτες ευτροφισμού για ποτάμιους αποδέκτες 

προτείνονται: 

• Η συγκέντρωση νιτρικών, αμμωνιακών και ολικού φωσφόρου  

• Η συγκέντρωση διαλυμένου οξυγόνου 

• Το βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (BOD5). 

Σύμφωνα με την μελέτη «Ανάπτυξη Συστημάτων και Εργαλείων Διαχείρισης Υδατικών 

Πόρων των Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής Πελοποννήσου, Βόρειας Πελοποννήσου και 

Ανατολικής Πελοποννήσου» (ΥΠΑΝ, 2003), κατά την περίοδο 1996 έως 2002 και 1981 έως 

2002, πραγματοποιήθηκαν από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΥΠΑΑΤ, μετρήσεις ποιοτικών 

παραμέτρων στα επιφανειακά νερά των υδατικών διαμερισμάτων της Πελοποννήσου. 

Όσον αφορά στα νιτρικά, διαπιστώθηκε ότι σε 26 από τις θέσεις δειγματοληψίας - 

μετρήσεων, η μέση τιμή είναι μεγαλύτερη από 5 mg/lt, γεγονός που αποδίδεται στη μη 

σημειακή ρύπανση από τις γεωργικές δραστηριότητες. 

Μια εκ των 26 θέσεων όπου μετρήθηκε υπέρβαση της τιμής των 5 mg/lt όσον αφορά την 

συγκέντρωση των νιτρικών είναι ο ποταμός Ίναχος, ο οποίος αποτελεί και το κυριότερο 

επιφανειακό υδάτινο σώμα της ευρύτερης περιοχής του εξεταζόμενου έργου. 

Η θέση δειγματοληψίας ήταν η εκβολή του ποταμού (κωδικός θέσης: S03ARG2), ενώ η 

συγκέντρωση ΝΟ3
- που μετρήθηκε ανήλθε σε 10,40 mg/lt. 

Όσον αφορά στα αμμωνιακά, δεν διαπιστώθηκε υπέρβαση της τιμής 0,4 mg/lt, όσον αφορά 

την μέση συγκέντρωσή τους. Όσον αφορά το BOD5, η μέση τιμή της μέτρησης δεν 

υπερβαίνει τα 4 mg/lt. 

Όσον αφορά στη συγκέντρωση διαλυμένου οξυγόνου και φωσφόρου, οι μέσες τιμές για την 

προαναφερόμενη θέση (εκβολές π. Ίναχου), πληρούν τα αντίστοιχα κριτήρια 

χαρακτηρισμού ποτάμιων αποδεκτών ως κανονικών ή μη ευαίσθητων. Επίσης, η μέση τιμή 

της συγκέντρωσης του διαλυμένου οξυγόνου στον π. Ίναχο, όπως και σε όλες τις θέσεις 

δειγματοληψίας είναι άνω των 4 mg/lt. 

Τέλος, όσον αφορά στη συγκέντρωση ολικού φωσφόρου, η μέση τιμή στον π. Ίναχο, όπως 

και σε όλες τις θέσεις δειγματοληψίας είναι μικρότερη των 0,4 mg/lt. 

Ο σημαντικότερος υδρογραφικός άξονας του Υδατικού Διαμερίσματος είναι ο ποταμός 

Ευρώτας, ο οποίος όμως αναπτύσσεται σε μεγάλη απόσταση από την περιοχή μελέτης. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, με βάση τα δεδομένα που περιέχονται στη μελέτη Διαχείρισης 

Υδατικών Πόρων της Χώρας (2008), τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ποταμού Ευρώτα στο 

μεγαλύτερο τμήμα του (εκτός από τη θέση δειγματοληψίας του στραγγιστικού 

αντλιοστασίου Τρινάσου Τρινίσα) είναι τέτοια που τον καθιστούν κατ' αρχήν κατάλληλο για 
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πρόσληψη νερού προς πόση και τον κατατάσσουν στην κατηγορία Α1 (Οδηγία 

75/440/ΕΟΚ). Χαρακτηριστικά στις θέσεις όπου υπάρχουν στοιχεία νιτρικών για την 

περίοδο 1998–2001, η μέγιστη τιμή δεν υπερβαίνει τα 10 mg/l NO3, ενώ σε όλες τις θέσεις 

οι τιμές της θερμοκρασίας, του pH και του ποσοστού κορεσμού σε διαλυμένο οξυγόνο 

κρίνονται ικανοποιητικές και αντιπροσωπευτικές υδάτων που προορίζονται για πόση. 

Ακόμα, επισημαίνεται το πολύ χαμηλό επίπεδο μικροοργανικών ενώσεων, οι περισσότερες 

από τις οποίες βρίσκονται σε πρακτικά μη ανιχνεύσιμες συγκεντρώσεις, ενώ σε χαμηλό 

επίσης επίπεδο κυμαίνονται και οι συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων.  

Υπόγεια υδάτινα σώματα 

Στο Νομό Αργολίδας καταγράφονται συστηματικά πολύ υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών 

και αμμωνιακών, κυρίως γύρω από τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα του Άργους και του 

Ναυπλίου. Στο Αργολικό πεδίο έχουν προσδιοριστεί στα πλαίσια διαφόρων χημικών 

αναλύσεων τα κύρια ανιόντα και κατιόντα καθώς και συγκεντρώσεις διαφόρων 

ιχνοστοιχείων που αποτελούν δείκτες ρύπανσης των υπόγειων νερών από αγροτικές καθώς 

και από άλλες ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Οι αναλύσεις αυτές έχουν παρουσιαστεί σε 

σχετικές εκθέσεις (Πουλοβασίλης κ.α 1996, Γιαννουλόπουλος 2000). Από τις αναλύσεις 

αυτές προκύπτει ότι τα υπόγεια νερά επιβαρύνονται σε ανησυχητικό βαθμό τα τελευταία 

χρόνια από νιτρικά ιόντα, σε συγκεντρώσεις που υπερβαίνουν σημαντικά τόσο τα ελληνικά 

όσο και τα διεθνή όρια ποσιμότητας.  

Ειδικότερα, στην περιοχή του Ναυπλίου (σταθμοί 0313, 0314 και 0315) στο διάστημα 1996–

1999 έχουν μετρηθεί συγκεντρώσεις νιτρικών που αυξάνονται με το χρόνο και σε κάθε 

περίπτωση είναι πολλαπλάσιες του ανώτατου επιτρεπτού ορίου των 50 mg/L που ορίζεται 

από την Οδηγία 80/778/ΕΟΚ.  

Οι συγκεντρώσεις αυτές κυμαίνονται μεταξύ 45–500 mg/L με τυπική τιμή τα 100–150 mg/L 

και συνοδεύονται σε αρκετές περιπτώσεις από υψηλές συγκεντρώσεις αμμωνιακών αλάτων 

(της τάξης των 2,5–3 mg/L), γεγονός που υποδηλώνει ότι η ρύπανση δεν βρίσκεται στο 

τελικό της στάδιο αλλά εξελίσσεται και επομένως μπορεί δυνητικά να οδηγήσει σε ακόμα 

μεγαλύτερες τιμές νιτρικών. Τα ανωτέρω συμπεράσματα επιβεβαιώνονται και από πιο 

πρόσφατες μετρήσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ (2004–2005).  

Στο Αργολικό πεδίο και κυρίως στην περιοχή της πόλης του Άργους έχουν επίσης 

καταγραφεί υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών, με δυσμενέστερες περιοχές αυτές στα βόρεια 

της πόλης και ευμενέστερες τις περιοχές νοτίως αυτής. Έτσι, στον σταθμό 0316 (βόρεια του 

Άργους) έχουν μετρηθεί συστηματικά συγκεντρώσεις νιτρικών πολύ υψηλές, που 

κυμαίνονται μεταξύ 90–187 mg/L με τυπική τιμή τα 140 mg/L.  

Λίγο καλύτερη είναι η κατάσταση στο σταθμό 0317 νοτίως της πόλης του Άργους, όπου την 

περίοδο 1996–1997 σημειώνονται συγκεντρώσεις νιτρικών μεταξύ 17–85 mg/L με τυπική 

τιμή τα 52 mg/L. Κύρια πηγή ρύπανσης των υπογείων υδάτων όλων των παραπάνω 

περιοχών είναι η εντατική χρήση λιπασμάτων στις καλλιέργειες που αναπτύσσονται 

(κυρίως εσπεριδοειδή) και δευτερευόντως ο μεγάλος αριθμός βιομηχανιών συσκευασίας 
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και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων γύρω από τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα του νομού 

Αργολίδας (Ναύπλιο και Άργος). 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ 19652/1906 (ΦΕΚ 1575/Β/99), το Αργολικό πεδίο 

έχει ήδη χαρακτηρισθεί ευπρόσβλητη περιοχή κατά τις επιταγές της Οδηγίας 91/676 περί 

προστασίας των υδάτων από ρύπανση με νιτρικά από γεωργικές πηγές. 

Τμήμα του ορίου της ευπρόσβλητης ζώνης στη νιτρορύπανση για το Αργολικό πεδίο (ΚΥΑ 

19652/1906), εμφαίνεται στο Σχέδιο Μ.1 – Χάρτης Προσανατολισμού. 

 

Σχήμα 4.4.4: Νιτρορύπανση στο Αργολικό πεδίο. 

Η κατανομή και κίνηση των νιτρικών ιόντων στα υπόγεια νερά είναι μια πολύπλοκη 

διαδικασία. Το άζωτο υπάρχει στη φύση σε διάφορες μορφές όπως N2(αέριο), N2(υγρό), 

NH4
+, NO2

-, NO3
- και ΝΗ3. Ανάλογα με τις γεωχημικές συνθήκες που επικρατούν συνήθως 

λαμβάνουν χώρα αντιδράσεις οι σημαντικότερες από τις οποίες είναι η νιτροποίηση και η 

απονιτροποίηση.  
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Κατά τη νιτροποίηση, το άζωτο μετατρέπεται σε νιτρώδη και στη συνέχεια σε νιτρικά ιόντα. 

Κατά την απονιτροποίηση, τα νιτρικά ιόντα αναερόβια ανάγονται σε οξείδια του αζώτου και 

στη συνέχεια σε αέριο άζωτο.  

Από σχετικές αναλύσεις (βλ. και ακόλουθα σχήματα, Γιαννουλόπουλος 2000) προκύπτει 

ότι τα νιτρικά ιόντα παρουσίαζαν αρχικά υψηλές συγκεντρώσεις στο ανατολικό τμήμα της 

πεδιάδας ενώ σύντομα εξαπλώθηκαν στο μεγαλύτερο τμήμα της. Η συγκέντρωσή τους ήταν 

αρχικά υψηλή εκεί όπου αναπτύσσονται ελεύθεροι υδροφόροι σχηματισμοί με αδρομερή 

υλικά στην ακόρεστη ζώνη. Στη συνέχεια όμως οι συγκεντρώσεις αυτές αυξήθηκαν με 

ιδιαίτερη έξαρση κοντά σε τμήματα των χειμάρρων Ίναχος και Ξεριάς καθώς και στις 

ανατολικές παρυφές.  

Το γεγονός αυτό αποδίδεται στην έκπλυση λιπασμάτων καθώς και σε ρύπανση από την 

ανεξέλεγκτη απόρριψη διαφόρων ειδών απόβλητων (π.χ. στερεά και υγρά αστικά 

απόβλητα) στις κοίτες των χειμάρρων. Η μικρή σχετικά συγκέντρωση των νιτρικών στο νότιο 

τμήμα του Αργολικού πεδίου μπορεί να αποδοθεί στην παρουσία των περιορισμένων 

υδροφόρων σχηματισμών που παρεμποδίζουν την άμεση μεταφορά προς τα υπόγεια νερά 

των παραπάνω διαλυμάτων. 

0 2,500m
P.G  

Σχήμα 4.4.5: Ισονιτρικές καμπύλες [ppm] - (Φθινόπωρο-1989). 
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0 2,500m
P.G  

Σχήμα 4.4.6: Ισονιτρικές καμπύλες [ppm] - (Άνοιξη-1999). 

Φαινόμενα υφαλμύρωσης 

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα της Πελοποννήσου είναι η ανάπτυξη εκτεταμένων 

ανθρακικών καρστικών συστημάτων σε μεγάλο τμήμα της έκτασής της. Στα καρστικά αυτά 

συστήματα το επίπεδο καρστικοποίησης βρίσκεται σε αρκετές δεκάδες μέτρα κάτω από την 

σημερινή επιφάνεια της θάλασσας εξαιτίας γεωλογικών – παλαιογεωγραφικών δεδομένων. 

Στις περιπτώσεις εκείνες που οι καρστικοί σχηματισμοί δε φράσσονται από νεογενή 

ιζήματα, όπως στις βόρειες και δυτικές ακτές, οι παράκτιοι υδροφoρείς έχουν επηρεασθεί 

από την θάλασσα. Για το λόγο αυτό στα καρστικά συστήματα της ανατολικής 

Πελοποννήσου συναντώνται μεγάλες υφάλμυρες πηγές.  

Έχουν παρατηρηθεί και καταγραφεί υφάλμυρες εκφορτίσεις προς τον Σαρωνικό και σ΄ όλο 

το μήκος της ανατολικής ακτής από το Κιβέρι μέχρι τη Μονεμβασιά. Υφάλμυρες επίσης 

πηγές και εκφορτίσεις έχουν καταγραφεί και στις νότιες απολήξεις του Ταϋγέτου. 

Πέραν των καρστικών συστημάτων υφαλμύρινση συναντάται και στους παράκτιους 

κοκκώδεις υδροφορείς εξαιτίας της υπεράντλησης του υπόγειου νερού.  

Με βάση τα στοιχεία της προαναφερθείσας μελέτης του ΥΠΑΝ (2003), στις ζώνες 

υφαλμύρινσης στην ευρύτερη περιοχή μελέτης περιλαμβάνονται  

• ο καρστικός όγκος της Ερμιόνης, Διδύμων, Αραχναίου και Ονείων 
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• η προσωματική υδροφορία στο αργολικό πεδίο 

• η προσχωματική υδροφορία στην πεδιάδα Ιρίων. 

Με βάση σχετικά στοιχεία από τη μελέτη «Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών 

Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής Πελοποννήσου, Βόρειας 

Πελοποννήσου και Ανατολικής Πελοποννήσου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 

2000/60/ΕΚ, κατ’ εφαρμογή του Ν.3199/2003 και του ΠΔ 51/2007», ΥΠΕΚΑ, 2011, η 

ποιότητα των πηγαίων νερών που εκφορτίζονται στο ανατολικό τμήμα του καρστικού 

συστήματος Αν. Αρκαδίας – Δυτ. Αργολίδας χαρακτηρίζεται γενικά ως καλή εκτός από 

κάποιες αυξημένες τιμές των Cl-, οι οποίες όμως αποδίδονται στις αυξημένες τιμές φυσικού 

υποβάθρου αν και αναφέρεται περιορισμένο μέτωπο υφαλμύρινσης στην περιοχή 

Λαγοβουνίου μεταξύ Μύλων και Κιβερίου.  

Στον ακόλουθο πίνακα δίνονται συνοπτικά οι μέσες τιμές συγκέντρωσης διαφόρων 

παραμέτρων για τα νερά των πηγών που προαναφέρθηκαν και στο ακόλουθο σχήμα οι 

θέσεις των πηγαίων αυτών εκφορτίσεων.  

Πίνακας 4.4.1: Ποιοτικά στοιχεία πηγών ανατολικού τμήματος του καρστικού 

συστήματος Αν. Αρκαδίας – Δυτ. Αργολίδας. 

ΣΗΜΕΙΟ pH 
Αγωγιμότητα 

(μS/cm) 
Cl 

(mg/l) 
SO4 

(mg/l) 
NO3 

(mg/l) 
NO2 

(mg/l) 
NH4 

(mg/l) 

Π614 (Ανάβαλος) 7,9 1197,0 217,8 77,3 6,1 <0,05 <0,26 

Π605 (Κεφαλάρι) 7,6 480,0 12,4 19,2 7,0 0,05 0,26 

0303.OFI (Λέρνη) 7,4 938,0 88,6 43,0 16,9 0,009 0,038 

0305.OSI (Ανάβαλος) 7,3 590,0 23,7 43,0 7,6 0,008 0,031 
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Σχήμα 4.4.7: Θέσεις σημείων παρακολούθησης ποιοτικών στοιχείων του καρστικού 

συστήματος Αν. Αρκαδίας – Δυτ. Αργολίδας. 

Από τα φαινόμενα υφαλμύρωσης που αναφέρθηκαν παραπάνω, το πιο σημαντικό είναι 

αυτό στο αργολικό πεδίο, το οποίο, λόγω ακριβώς της σημαντικότητας και της έκτασής του, 

έχει διερευνηθεί, παρακολουθηθεί και μελετηθεί διεξοδικά. 

Η υφαλμύρωση του Αργολικού πεδίου άρχισε να γίνεται αισθητή στις αρχές της δεκαετίας 

του 1960 μετά από την αλματώδη ανάπτυξη των αρδευόμενων καλλιεργειών και ιδιαίτερα 

των εσπεριδοειδών. Ήταν εντονότερη στις ανατολικές περιοχές της Αργολικής πεδιάδας, 

στην περιοχή των οικισμών Ν. Τίρυνθα και Άρια καθώς και ανατολικότερα στην αλλουβιακή 

περιοχή της Ασίνης – Δρέπανου – Τολού, (Πουλοβασίλης κ.α 1996). 

Εκτός από την υφαλμύρωση των υδροφόρων σχηματισμών του Αργολικού πεδίου 

επισημαίνεται ότι σε ερευνητικές γεωτρήσης που βρίσκονται στην παραλιακή περιοχή του 

Αργολικού πεδίου και ιδιαίτερα στα επιφανειακά στρώματα, έχουν καταγραφεί 

συγκεντρώσεις χλωριόντων που κυμαίνονται μεταξύ 35000 και 40.000 mg/l (ΥΠ.ΓΕ 1963-

1975). 

Δεδομένου ότι η συγκέντρωση σε χλωριόντα του θαλάσσιου ύδατος είναι περίπου 

19.000mg/l (Hem 1992), προκύπτει ότι οι παραπάνω τιμές είναι σχεδόν διπλάσιες περίπου 

από τις συνήθεις συγκεντρώσεις του χλωριόντων του θαλάσσιου ύδατος. 

Στρωματογραφικά στοιχεία έδειξαν ότι το παραλιακό αυτό τμήμα καλύπτεται επιφανειακά 

από αμμοπηλώδη εδάφη ενώ υπόκειται ένα εκτεταμένο αργιλικό κάλυμμα. Η σύσταση των 
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υλικών αυτών σε συνδυασμό με τις μηδαμινές εδαφικές κλίσεις και τη διακύμανση της 

στάθμης της θάλασσας είχε ως αποτέλεσμα την επαναλαμβανόμενη κατάκλυση των 

εδαφών αυτών με θαλασσινό νερό. Στη συνέχεια, αφού βέβαια η στάθμη του υπόγειου 

νερού βρισκόταν σε βάθος μικρότερο του μισού μέτρου ακολουθούσε έντονη εξάτμιση που 

είχε ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση του νερού και τη συνεχή συσσώρευση αλάτων με 

συνέπεια τη συσσώρευση χλωριόντων στο εδαφικό νερό η οποία έφτασε έτσι τις 

ασυνήθιστα υψηλές τιμές των 35.000-40.000mg/l (salt pan). 

Ένα άλλο μέτωπο υφαλμύρωσης το οποίο έχει εκδηλωθεί την τελευταία δεκαετία είναι το 

ΒΑ μέτωπο στην περιοχή των οικισμών Μάνεσι –Μιδέα – Αμυγδαλίτσα – Μοναστηράκι. Οι 

γεωτρήσεις που βρίσκονται σε αυτή την περιοχή δεν καταλήγουν στους υδροφόρους 

σχηματισμούς των Τεταρτογενών αποθέσεων του Αργολικού πεδίου αλλά σε καρστικούς 

ασβεστόλιθους της ενότητας της Ανατολικής Ελλάδας.  

Η παρουσία της εκτεταμένης ρηξιγενούς ζώνης διεύθυνσης Α-Δ στο βόρειο τμήμα του 

Αραχναίου, δικαιολογεί μια τέτοια κίνηση θαλάσσιου ύδατος από τον Σαρωνικό κόλπο 

πιθανόν τύπου πιστονιού (Piston flow) δια μέσου των ρηγμάτων. 

4.4.4 Σχέδιο γεωργικής ανάπτυξης 

Γενικά 

Όπως αναφέρθηκε, το έργο θα εξυπηρετήσει κατά κύριο λόγο τις αρδευτικές ανάγκες των 

Δ.Ε (πρώην Δήμων) Κρανιδίου και Ερμιόνης. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του 

ακόλουθου Πίνακα 4.4.2, το σύνολο των καλλιεργούμενων εκτάσεων στις δύο Δ.Ε 

ανέρχεται σε 24.994 στρέμματα ακαθάριστης έκτασης (19.676 στρεμ. Δ.Ε. Ερμιόνης και 

5.318 στρεμ. Δ.Ε. Κρανιδίου).Οι εν λόγω καλλιεργούμενες εκτάσεις, αφορούν κυρίως ελιές, 

εσπεριδοειδή και κηπευτικά. 

Οι συνολικές ανάγκες σε νερό για άρδευση των εκτάσεων αυτών ανέρχονται με βάση τα 

στοιχεία της μελέτης ΥΠΑΝ 2008 σε 9.265.388 m3 ετησίως περίπου (βλ. Πίνακα 4.4.3). 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον σχεδιασμό του έργου, η καθαρή αρδευόμενη έκταση 

ανέρχεται σε 22.000 στρέμματα. 
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Πίνακας 4.4.2: Εκτάσεις των καλλιεργειών στους Δήμους και Κοινότητες του Νομού Αργολίδας σε στρέμματα. 

Δήμος ή Κοινότητα 

Καλλιέργεια 

Καλαμπόκι ΡύζιΒαμβάκιΜηδικήΜποστανικάΠατάτεςΚηπευτικάΛοιπές καλλιέργειεςΕσπεριδοειδή Ελιές Λοιπές δενδρώδειςΑμπέλια Σύνολο 

Έκταση (στρέμματα) 

Δήμος Άργους 1.610 0 0 965 350 80 8.068 1.752 39.113 1.403 3.792 169 57.302 

Δήμος Ασίνης 60 0 0 0 35 23 11.713 288 11.227 1.543 96 16 25.001 

Δήμος Ασκληπιείου 295 0 0 10 40 207 669 540 449 3.858 1.793 46 7.907 

Δήμος Επιδαύρου 0 0 0 0 22 122 459 384 4.444 13.220 847 37 19.535 

Δήμος Ερμιόνης 0 0 0 0 53 0 1.934 624 2.097 14.468 335 165 19.676 

Δήμος Κουτσοποδίου 10 0 0 70 550 15 2.216 186 14.307 3.178 1.865 780 23.177 

Δήμος Κρανιδίου 50 0 0 0 34 120 1.655 689 1.220 1.375 100 75 5.318 

Δήμος Λέρνας 107 0 0 165 115 212 1.137 193 6.331 5.899 2.212 24 16.395 

Δήμος Λυρκείας 36 0 0 70 135 75 1.262 1.061 573 3.290 769 398 7.669 

Δήμος Μιδέας 89 0 0 3 100 31 3.768 1.647 18.520 3.467 658 52 28.335 

Δήμος Μυκηναίων 38 0 0 0 69 15 1.796 723 9.137 1.666 1.966 127 15.537 

Δήμος Ναυπλίου 0 0 0 50 10 75 649 199 5.373 707 124 8 7.195 

Δήμος Νέας Κίου 0 0 0 170 0 0 1.410 287 1.500 110 150 30 3.657 

Δήμος Νέας Τίρυνθας 0 0 0 60 0 284 1.009 686 8.946 70 189 51 11.295 

Κοινότητα Αλέας 270 0 0 288 20 290 613 768 0 35 449 540 3.273 

Κοινότητα Αχλαδοκάμπου 120 0 0 0 0 10 78 10 288 234 322 115 1.177 

Σύνολο 2.685 0 0 1.851 1.533 1.559 38.436 10.037 123.525 54.523 15.667 2.633 252.449 

Πηγή: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (Υ.Δ. 01, 02, 03)» - Β 

ΦΑΣΗ – Ανάλυση Υποδομών – Χρήσεων, Δεδομένων Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων και Προγραμμάτων Ανάπτυξης, ΥΠΑΝ 2008. 
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Πίνακας 4.4.3: Μηνιαίες πραγματικές ανάγκες σε νερό άρδευσης των Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού Αργολίδας σε m3. 

Δήμος ή Κοινότητα 
Αρδευτική περίοδος/ Αρδευτικές ανάγκες (m

3
) 

Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγ/στος Σεπ/βριος Οκτώβριος Νοέμβριος Σύνολο 

Δήμος Άργους 964.307 5.488.444 6.292.512 6.753.462 6.382.722 5.080.172 1.224.286 0 32.185.905 

Δήμος Ασίνης 524.500 2.520.299 2.829.880 3.102.327 3.064.672 2.567.359 684.033 0 15.293.070 

Δήμος Ασκληπιείου 156.672 458.622 539.842 637.352 932.880 735.881 143.401 0 3.604.649 

Δήμος Επιδαύρου 130.573 630.947 719.218 1.052.289 2.128.041 1.736.982 447.633 0 6.845.683 

Δήμος Ερμιόνης 106.730 527.936 607.975 960.740 2.137.820 1.764.360 465.525 0 6.571.085 
Δήμος Κουτσοποδίου 343.708 1.787.041 2.091.608 2.292.832 2.366.550 1.891.815 454.392 0 11.227.947 

Δήμος Κρανιδίου 78.434 405.712 467.290 514.831 606.210 492.152 129.674 0 2.694.303 
Δήμος Λέρνας 272.274 1.077.934 1.217.434 1.406.510 1.803.926 1.508.570 334.992 0 7.621.639 

Δήμος Λυρκείας 84.420 377.063 466.796 547.479 739.436 591.894 133.827 0 2.940.915 

Δήμος Μιδέας 388.793 2.466.811 2.804.726 3.083.529 3.170.882 2.567.226 676.118 0 15.158.085 

Δήμος Μυκηναίων 271.437 1.331.988 1.522.976 1.665.794 1.680.703 1.338.480 306.957 0 8.118.335 

Δήμος Ναυπλίου 102.325 647.661 728.713 795.644 807.196 683.179 176.343 0 3.941.060 

Δήμος Νέας Κίου 72.886 384.886 436.403 472.779 446.079 371.913 89.570 0 2.274.516 

Δήμος Νέας Τίρυνθας 174.553 1.115.488 1.264.593 1.324.541 1.244.678 1.031.769 271.076 0 6.426.699 

Κοινότητα Αλέας 37.604 199.082 275.237 277.405 246.474 156.447 25.488 0 1.217.736 

Κοινότητα Αχλαδοκάμπου 25.625 84.393 110.923 122.211 129.522 88.210 14.502 0 575.386 

Σύνολο 3.734.843 19.504.305 22.376.125 25.009.726 27.887.790 22.606.407 5.577.817 0 126.697.012 

Πηγή: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (Υ.Δ. 01, 02, 03)» - Β 

ΦΑΣΗ – Ανάλυση Υποδομών – Χρήσεων, Δεδομένων Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων και Προγραμμάτων Ανάπτυξης, ΥΠΑΝ 2008. 
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Προτεινόμενο σχέδιο αναπτύξεως της περιοχής 

Με βάση τη γεωργοτεχνική μελέτη, προβλέπεται η διαμόρφωση του ακόλουθου Σχεδίου 

Ανάπτυξης της περιοχής, οι γενικές κατευθύνσεις του οποίου είναι: 

� Οι εκτάσεις της επιδοτούμενης αγρανάπαυσης παύουν να υπάρχουν, αφού είναι 

στοιχεία του 2006, που αφορούσαν σε 5ετή δέσμευση, που ήδη έχει λήξη. 

� Αυξάνονται τα κτηνοτροφικά φυτά και η μηδική, λόγω αύξησης της κτηνοτροφίας 

(κυρίως της προβατοτροφίας) και λόγω δυνατότητας ποτίσματος με τεχνητή βροχή. 

� Αυξάνονται τα μποστάνια και οι λαχανόκηποι, λόγω δυνατότητας ποτίσματος 

στάγδην. 

� Οι εκτάσεις με εσπεριδοειδή και ελιές και αμπέλια – σταφίδες και λοιπά δέντρα, 

παραμένουν ως έχουν. 

� Με την ολοκλήρωση των έργων, θα υπάρχει η δυνατότητα άρδευσης, άρα στις 

εκτάσεις εντός του έργου, θα υπάρχει αύξηση των καλλιεργειών. Έτσι, εκτός από ένα 

ποσοστό που θα παραμείνουν ακαλλιέργητα – χέρσα, τα υπόλοιπα θα 

καλλιεργηθούν, με τα παραπάνω δεδομένα αυξομειώσεων. 

� Οι εκτάσεις των λοιπών καλλιεργειών, προσαρμόζονται ώστε να συμφωνούν 

αναλογικά στο σύνολο των στρεμμάτων. 

� Υπάρχει αύξηση των προβάτων και αιγών, λόγω αύξησης των κτηνοτροφικών φυτών. 

Στον ακόλουθο Πίνακα 4.4.4, δίνονται στοιχεία σχετικά με την προτεινομένη κατανομή των 

καλλιεργειών για τις εκτάσεις της περιμέτρου των έργων, κατ' είδος, έκταση και 

εκατοστιαία σχέση προς το σύνολο των καλλιεργειών 

Πίνακας 4.4.4: Καλλιέργειες σε υφιστάμενη κατάσταση και σχέδιο ανάπτυξης. 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡ 
% 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡ 

% 

ΣΤΑΡΙ-ΚΡΙΘΑΡΙ-ΒΡΩΜΗ ΣΙΚΑΛΗ 3.183,71 14,47 1.443,00 6,56 

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ 0,00 0,00 1.000,00 4,55 

ΦΑΣΟΛΑΚΙ 0,00 0,00 500,00 2,27 

ΟΣΠΡΙΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΒΑΜΒΑΚΙ 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΦΥΤΑ 5.030,75 22,87 5.000,00 22,73 

ΜΗΔΙΚΗ 0,00 0,00 800,00 3,64 

ΚΑΡΠΟΥΖΙ-ΠΕΠΟΝΙ 6,48 0,03 590,00 2,68 

ΠΑΤΑΤΕΣ 34,02 0,15 800,00 3,64 

ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΙ 337,81 1,54 1.200,00 5,45 

ΤΟΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΤΟΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 168,10 0,76 800,00 3,64 
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ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡ 
% 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡ 

% 

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ 328,90 1,50 1.000,00 4,55 

ΛΟΙΠΑ ΔΕΝΔΡΑ 24,30 0,11 24,30 0,11 

ΕΛΙΕΣ 8.732,92 39,70 8.732,92 39,69 

ΑΜΠΕΛΙΑ-ΣΤΑΦΙΔΕΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ 4.153,00 18,88 0,00 0,00 

ΑΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΑ - ΧΕΡΣΑ 0,00 0,00 110,00 0,50 

ΣΥΝΟΛΑ 22.000,00 100,00 22.000,00 100,00 

Στον ακόλουθο Πίνακα 4.4.5, δίνονται στοιχεία σχετικά με την καθαρή πρόσοδο και το 

καθαρό γεωργικό εισόδημα ανά ώρα απασχόλησης, με βάσει το απορροφούμενα 

ημερομίσθια σε ακέραιες εργασιακές μονάδες συνολικά και ανά στρέμμα. 

Πίνακας 4.4.5: Πρόσοδοι - Συνολικές Δαπάνες στο Σχέδιο Ανάπτυξης - μελλοντικής 

περιοχής έργων. 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ &ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΣΤΡ. 
ΑΝΑ ΩΡΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1 Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής 26478,67 1203,58 15,48 

 μεταβλητές δαπάνες 5410,24 245,92 3,16 

2 Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία 21068,43 957,66 12,32 

 τόκοι κυκλ/όυντος κεφαλαίου 308,97 14,04 0,18 

2α Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία χωρίς τόκους 20759,46 943,61 12,14 

 αποσβέσεις χωρίς τόκους 365,10 16,60 0,21 

3 Καθαρή Προστιθέμενη Αξία 20394,36 927,02 11,93 

 τόκοι αποσβέσεων 23,69 1,08 0,01 

3α Καθαρή Προστιθέμενη Αξία χωρίς τόκους 20370,67 925,94 11,91 

 κάθε μορφής φόροι 0,00 0,00 0,00 

4 Εισόδημα Εκμεταλλεύσεως 20370,67 925,94 11,91 

 εργασία ξένων εργατών 3848,03 174,91 2,25 

5 Οικογενειακό Γεωργικό Εισόδημα 16522,64 751,03 9,66 

 εργασία μελών οικογένειας 251,08 11,41 0,15 

6 Κέρδος Εκμεταλλεύσεως 16271,55 739,62 9,52 

        

 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΝΤΑΙ       

        

 Ξένων εργατών 211226 9,60   

        

 Μελών Οικογένειας 13783 0,63   

        

 ΣΥΝΟΛΟ 225008 10,23   
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Καθορισμός υδατικών αναγκών 

Στο σημείο αυτό, καθορίστηκαν οι υδατικές ανάγκες των καλλιεργειών αναλυτικά, βάσει 

της προτεινόμενης κατανομής τους, για κάθε μήνα της αρδευτικής περιόδου και για το 

σύνολο αυτής. 

Επιπλέον, καθορίστηκαν η δόση και το εύρος άρδευσης ανά καλλιέργεια, από την έναρξη 

της λειτουργίας του δικτύου μέχρι την πλήρη ανάπτυξη των αρδεύσεων, βάσει 

πραγματικών δυνατοτήτων και προβλέψεων, σε συσχετισμό με την κατανομή και την 

ανάπτυξη των καλλιεργειών και του σχεδίου αξιοποίησης, λαμβάνοντας υπόψη το 

αναμενόμενο προοδευτικό βαθμό χρησιμοποιήσεως των έργων.  
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Πίνακας 4.4.6: Υπολογισμός αναγκών νερού ανά καλλιέργεια στην εξεταζόμενη περιοχή – περιοχή έργων. 

ΚΡΑΝΙΔΙ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

ΕΚΤΑΣΗ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Στρ. ΝΕΡΟ 
ΑΠΑΙΤ. 

ΝΕΡΟ 
ΝΕΡΟ 

ΑΠΑΙΤ. 

ΝΕΡΟ 
ΝΕΡΟ 

ΑΠΑΙΤ. 

ΝΕΡΟ 
ΝΕΡΟ 

ΑΠΑΙΤ. 

ΝΕΡΟ 
ΝΕΡΟ 

ΑΠΑΙΤ. 

ΝΕΡΟ 
ΝΕΡΟ 

ΑΠΑΙΤ. 

ΝΕΡΟ 
ΝΕΡΟ 

ΑΠΑΙΤ. 

ΝΕΡΟ 
ΝΕΡΟ 

ΑΠΑΙΤ. 

ΝΕΡΟ 

Α1-ΣΤΑΡΙ-ΚΡΙΘΑΡΙ-ΒΡΩΜΗ ΣΙΚΑΛΗ 1443 0,07 1/4-15/4 76,32 2,50 115,60 0,00 146,06 0 156,29 0 143,99 0 97,56 0 34,04 0 9,99 0 20,65401 

Α2-ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ 1000 0,05 15/4-15/8 63,08 1,43 98,43 4,47 126,59 5,754 135,45 6,157 124,79 2,836 97,56 0 34,04 0 9,99 0 10,32701 

Α3-ΦΑΣΟΛΑΚΙ 500 0,02 15/4-15/8 63,08 0,72 98,43 2,24 126,59 2,877 135,45 3,078 124,79 1,418 97,56 0 34,04 0 9,99 0 0 

Α4-ΟΣΠΡΙΑ 0 0,00 0,00 63,08 0,00 98,43 0,00 126,59 0 135,45 0 124,79 0 97,56 0 34,04 0 9,99 0 0 

Α5-ΒΑΜΒΑΚΙ 0 0,00 15/4-15/8 63,08 0,00 98,43 0,00 126,59 0 135,45 0 124,79 0 113,02 0 46,78 0 19,62 0 17,34593 

Α6-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΦΥΤΑ 5000 0,23 1/4-15/4 76,32 17,35 115,60 0,00 146,06 0 156,29 0 143,99 0 113,02 2,055 46,78 0 19,62 0 23,87638 

Α7-ΜΗΔΙΚΗ 800 0,04 15/4-15/9 76,32 1,39 115,60 4,20 146,06 5,311 156,29 5,683 143,99 5,236 105,29 0 40,41 0 14,81 0 15,91085 

Α8-ΚΑΡΠΟΥΖΙ-ΠΕΠΟΝΙ 590 0,03 1/4-30/8 69,70 1,87 107,01 2,87 136,32 3,656 145,87 3,912 134,39 3,604 105,29 3,829 40,41 1,4694 14,81 0 26,87218 

Α9-ΠΑΤΑΤΕΣ   0,04 1/4-30/10 69,70 2,53 107,01 3,89 136,32 4,957 145,87 5,304 134,39 4,887 105,29 5,743 40,41 2,2041 14,81 0 40,30827 

Α10-ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΙ 1200 0,05 1/4-30/10 69,70 3,80 107,01 5,84 136,32 7,436 145,87 7,956 134,39 7,33 89,83 0 27,66 0 5,18 0 0 

A11-ΤΟΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 0 0,00 15/4-30/7 56,46 0,00 89,84 0,00 116,85 0 125,03 0 115,19 0 89,83 3,267 27,66 0 5,18 0 21,57037 

Α12-ΤΟΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 800 0,04 1/4-30/9 56,46 2,05 89,84 3,27 116,85 4,249 125,03 4,546 115,19 4,189 67,09 3,05 8,92 0 0,00 0 19,9181 

Α13-ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ 1000 0,05 1/4-30/9 36,98 1,68 64,58 2,94 88,21 4,009 94,38 4,29 86,96 3,953 74,37 0,082 14,92 0 0,00 0 0,53886 

Α14-ΛΟΙΠΑ ΔΕΝΔΡΑ 24 0,00 1/4-30/9 43,21 0,05 72,66 0,08 97,37 0,108 104,19 0,115 95,99 0,106 47,99 9,526 0,00 0 0,00 0 95,94855 

Α15-ΕΛΙΕΣ 8733 0,40 15/5-15/9 20,62 0,00 43,36 8,61 64,15 25,47 68,64 27,25 63,24 25,1 58,91 0 2,17 0 0,00 0 0 

Α16-ΑΜΠΕΛΙΑ-ΣΤΑΦΙΔΕΣ 0 0,00 1/6-30/7 29,97 0,00 55,49 0,00 77,90 0 83,35 0 76,79 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 

Α17-ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ 0 0,00 0,00                  

ΑΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΑ - ΧΕΡΣΑ 110 0,00 0,00                  

ΣΥΝΟΛΟ κατά καλλιέργεια χωρίς απώλειες 22000 1,00   35,37   38,402   63,82   68,29   58,66   27,55   3,6735   0 295,7735 

                     

Ανάγκες στην κεφαλή του δικτύου για μεταφορά του νερού με κλειστούς αγωγούς και διανομή για εφαρμογή τεχνικής βροχής στο 87.60%(1-ελιες-εσπεριδοειδη) και μικροσυστημάτων αρδευσης 

B.A.στο12.40%(εσπεριδοειδή+ελιές) ((0.95*0.85*(1-ELIES-ESPER))+(0.95*0.9*(ELIES+ESPER))) 

(Β.Α=80.75%) 0,8285141     42,7   46,35   77,03  82,42   70,8   33,25  4,4338   0 356,9928 

 0,5575989 0,442401                   

Ειδική παροχή σε λ/δλ/στρ.                                     

24 ώρου (Β.Α=80.75%)     0,016   0,0173   0,03  0,031   0,026   0,013  0,0017   0   

                      

Ειδική παροχή σε λ/δλ/στρ.                                     

18 ώρου (Β.Α=80.75%)     0,022   0,0231   0,04  0,041   0,035   0,017  0,0022   0   

                      

Συνολική παροχή σε μ3/δ.                                     

24 ώρου άρδευσης για στρ. 22000    0,362   0,3807   0,654  0,677   0,582   0,282  0,0364   0   

                      

Συνολική παροχή σε μ3/δ.                                     

18 ώρου άρδευσης για στρ. 22000    0,483   0,5076   0,872  0,903   0,775   0,376  0,0486   0  

                      

Συνολικές ανάγκες σε νερό σε  

m3*10^3 για έκταση. 
                                    

γεωργικής γής στρ     939,3   1019,7   1695  1813   1558   731,6  97,545   0 7853,922 
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Πίνακας 4.4.7: Υιοθετούμενοι φυτικοί συντελεστές. 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ Kc 

Α1-ΣΤΑΡΙ-ΚΡΙΘΑΡΙ-ΒΡΩΜΗ ΣΙΚΑΛΗ 0,75 

Α2-ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ 0,65 

Α3-ΦΑΣΟΛΑΚΙ 0,65 

Α4-ΟΣΠΡΙΑ 0,65 

Α5-ΒΑΜΒΑΚΙ 0,65 

Α6-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΦΥΤΑ 0,75 

Α7-ΜΗΔΙΚΗ 0,75 

Α8-ΚΑΡΠΟΥΖΙ-ΠΕΠΟΝΙ 0,70 

Α9-ΠΑΤΑΤΕΣ 0,70 

Α10-ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΙ 0,70 

A11-ΤΟΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 0,60 

Α12-ΤΟΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 0,60 

Α13-ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ 0,55 

Α14-ΛΟΙΠΑ ΔΕΝΔΡΑ 0,50 

Α15-ΕΛΙΕΣ 0,40 

Α16-ΑΜΠΕΛΙΑ-ΣΤΑΦΙΔΕΣ 0,40 

Πίνακας 4.4.8: Βαθμός απόδοσης σε περίπτωση άρδευσης με υπόγειους αγωγούς υπό 

πίεση. 

 Καταιονισμός Στάγδην 

Κατά την Προσαγωγή   

Απώλειες (%) 5 5 

Β.Α. (%) 95 95 

Κατά την Εφαρμογή   

Απώλειες (%) 15 10 

Β.Α. (%) 85 90 

Τελικός Β.Α. (%) 80,75 85,5 

Πίνακας 4.4.9: Βαθμός απόδοσης σε περίπτωση άρδευσης με υπόγειους αγωγούς υπό 

πίεση στους μελετώμενους ΤΟΕΒ. 

ΤΟΕΒ Β.Α. 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΩΝ 82,85% 

Πίνακας 4.4.10:    Ειδική παροχή ανά ΤΟΕΒ. 

ΤΟΕΒ 
Q (l/s.στρ) 

24ωρη λειτουργία 18ωρη λειτουργία 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΩΝ 0,03077 0,041 
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Πίνακας 4.4.11: Συνολικές ανάγκες σε νερό (m3*103) για όλη την έκταση της γεωργικής γης 

του ΤΟΕΒ. 

Συνολικές ανάγκες σε νερό σε m3*103 για όλη την έκταση γεωργικής γης του ΤΟΕΒ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΩΝ 7853,922 

Πίνακας 4.4.12:    Όγκος νερού (m3) για μια αρδευτική περίοδο, ανά στρέμμα. 

Όγκος νερού σε για μια αρδευτική περίοδο/στρ.: 356,7 m3 

Συμπερασματικά και σύμφωνα με τα στοιχεία των ανωτέρω Πινάκων, οι συνολικές ανάγκες 

σε νερό σε χιλ. m3 για όλη την έκταση της περιοχής των έργων εκτιμήθηκε ότι ανέρχεται σε 

7.853,922 ή 7,8 εκ. κυβικά μέτρα περίπου. 
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4.5 Οικοσυστήματα – Χλωρίδα – Πανίδα 

4.5.1 Γενικά 

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται καταγραφή των χαρακτηριστικών των οικοσυστημάτων και των 

ειδών της χλωρίδας και της πανίδας που εντοπίζονται τόσο στην περιοχή εφαρμογής του 

εξεταζόμενου έργου, όσο και στην ευρύτερη αυτού περιοχή.  

Εκατέρωθεν της ζώνης ανάπτυξης του έργου και κατά μήκος αυτού, παρατηρείται μεγάλη 

ετερογένεια και σημαντικές εναλλαγές όσον αφορά στο τοπίο και το φυσικό περιβάλλον. Σε 

επιμέρους τμήματα του έργου επικρατούν ανθρωπογενή και τεχνητά οικοσυστήματα, στα 

οποία περιλαμβάνονται οι οικισμοί και το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, ενώ σημαντική έκταση 

καταλαμβάνουν και τα ημιφυσικά οικοσυστήματα., στα οποία περιλαμβάνονται οι 

καλλιέργειες και οι αγροτικές εκτάσεις με υπολείμματα φυσικής βλάστησης. Όσον αφορά 

στα φυσικά οικοσυστήματα κατά μήκος του έργου, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή 

απαντώνται τόσο χερσαία, όσο και υγροτοπικά οικοσυστήματα. Τα χερσαία οικοσυστήματα 

αφορούν κυρίως σε σκληροφυλλική βλάστηση και μεταβατικές δασώδεις και θαμνώδεις 

εκτάσεις. Επικρατούν κυρίως μεσογειακά είδη χλωρίδας με χαρακτηριστικότερα τη 

φοινικική άρκευθο (Juniperus phoenicea), τη Χαλέπιο πεύκη (Pinus halepensis), το πουρνάρι 

(Quercus coccifera), το σχίνο (Pistacia lentiscus), την αγριελιά (Olea europaea subsp. 

oleaster), τη χαρουπιά (Ceratonia siliqua) κ.ά. Τα υγροτοπικά οικοσυστήματα της περιοχής 

αφορούν σε έλη αλμυρού - υφάλμυρου νερού και λιμνοθάλασσες. Αυξημένο ενδιαφέρον, 

τόσο από οικολογική, όσο και από οικονομική άποψη, παρουσιάζει και το θαλάσσιο τμήμα 

της ευρύτερης περιοχής μελέτης. Ο Αργολικός κόλπος έχει αυξημένη αλιευτική σημασία, 

ενώ σε αυτόν απαντώνται και πολλές μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας. Στα ανατολικά του 

Αργολικού κόλπου απαντώνται μεταξύ άλλων και άτομα Μεσογειακής φώκιας (Monachus 

monachus). 

Το μελετώμενο έργο δεν βρίσκεται εντός ή πλησίον των ορίων προστατευόμενης 

περιοχής του Δικτύου Natura 2000 (βλ. και Σχέδιο Μ.1 – Χάρτης Προσανατολισμού). Η 

πλησιέστερη στο έργο περιοχή του Δικτύου Natura 2000 βρίσκεται περί τον οικισμό του 

Ναυπλίου. Πρόκειται για την περιοχή με ονομασία «ΑΚΡΟΝΑΥΠΛΙΑ & ΠΑΛΑΜΗΔΙ» και 

κωδικό GR2510003. Η εν λόγω περιοχή, με συνολική έκταση 366,16 εκτάρια (ha), έχει 

χαρακτηριστεί ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ), βάσει της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της 

άγριας πανίδας και χλωρίδας. Το υπό μελέτη έργο δεν επηρεάζει την εν λόγω περιοχή 

προστασίας, αφού το πλησιέστερο σημείο του (αρχή του έργου) βρίσκεται σε απόσταση 

περί τα 1,5km βορειοανατολικά του ορίου της προστατευόμενης.  

Σημειώνεται επίσης ότι, μικρό τμήμα του υπό μελέτη έργου (το τελευταίο τμήμα του 

αγωγού μεταφοράς νερού μήκους 3,3Km περίπου, καθώς και η θέση της προβλεπόμενης 

δεξαμενής Δ4) εισέρχεται εντός του Καταφύγιο Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) με κωδικό 341416 και 

ονομασία «Προφήτης Ηλίας, Κάμπος, Αυλώνα, Μικρό και Μεγάλο Ασπροβούνι, Λουτρό, 

Θωμά, Παπούλια, Μαυροβούνι, Άγ. Ιωάννης». Το εν λόγω ΚΑΖ, εκτείνεται βορειοανατολικά 
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του οικισμού του Κρανιδίου, περιλαμβάνοντας όλες τις κορυφές που αναφέρονται στην 

ονομασία του. Σε όλο το υπόλοιπο τμήμα του, το έργο δεν εισέρχεται σε κάποιο ΚΑΖ. Το 

εγγύτερο στο έργο ΚΑΖ έχει κωδικό 341607 και ονομασία «Σταυροπόδι – Καναπίτσα 

(Καρνεζέικα – Ίρια – Δίδυμα)», εκτείνεται σε τμήμα του όρους Δίδυμο μεταξύ των οικισμών 

Καρνεζέικα, Ίρια και Δίδυμα και η ελάχιστη απόσταση του ορίου του Καταφυγίου από την 

περιοχή του έργου ανέρχεται σε 1,5km περίπου. 

4.5.2 Ζώνες βλάστησης 

Με βάση το Μαυροµµάτη (1980) και σύμφωνα με τα επιμέρους βιοκλιματικά 

χαρακτηριστικά (βιοκλιματικοί όροφοι, διάρκεια ξηροθερμικής περιόδου), καθώς και την 

κατανομή της υπάρχουσας βλάστησης, στην ευρύτερη περιοχή του έργου, απαντώνται οι 

διαπλάσεις βλάστησης που παρουσιάζονται στην ακόλουθη Εικόνα 4.5.1. 

 

Εικόνα 4.5.1: Διαπλάσεις βλάστησης στην ευρύτερη περιοχή του έργου, σύμφωνα με 

τον Μαυρομμάτη (1980). 

Σύμφωνα με την κατανομή των ζωνών βλάστησης του Ντάφη (1973), η οποία βασίζεται, 

κυρίως, στο σύστημα του Braun-Blanquet και ακολουθεί βασικά τη διάρθρωση της 

βλάστησης της ΝΑ Ευρώπης του Horvat (1962) και των Horvat et al. (1974), η περιοχή 

εφαρμογής του έργου υπάγεται στην Ευμεσογειακή ζώνη βλάστησης (Quercetalia ilicis) 
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και ειδικότερα στην υποζώνη Oleo-Ceratonion (υποζώνη Ελιάς- Χαρουπιάς). Η υποζώνη 

αυτή αποτελεί το χώρο ανάπτυξης της αγριελιάς (Olea europaea subsp. oleaster) και της 

χαρουπιάς (Ceratonia siliqua) (Φοίτος και συν. 2009).  

Αποτελεί τη θερμότερη και ξηρότερη ζώνη της Ελλάδας, καθώς και μία από τις πιο 

διαταραγμένες, λόγω της έντονης και μακρόχρονης παρουσίας του ανθρώπου. Στην 

υποζώνη της ελιάς-χαρουπιάς υπάγονται τα φρύγανα, η μακκία βλάστηση και τα δάση 

Χαλεπίου πεύκης (Pinus halepensis), που αποτελούν τους κύριους τύπους φυσικής 

βλάστησης στην άμεση περιοχή εφαρμογής του έργου. 

Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης απαντάται και η υποζώνη Quercion ilicis (υποζώνη της 

αριάς). Η υποζώνη της αριάς κατά άλλους συγγραφείς αντιστοιχεί στη μεσο-μεσογειακή 

ζώνη. Χαρακτηρίζεται από την παρουσία της αριάς (Quercus ilex) και άλλων αείφυλλων 

σκληρόφυλλων, όπως το πουρνάρι (Quercus coccifera), ο σχίνος (Pistacia lentiscus), η 

κουμαριά (Arbutus unedo), η γλιστροκουμαριά (Arbutus andrachne), το φιλίκι (Phillyrea 

latifolia) κ.ά. Όπου το επιτρέπουν οι οικολογικές συνθήκες και οι ανθρώπινες 

δραστηριότητες, η βλάστηση παίρνει τη μορφή μιας πυκνής και αδιαπέραστης βλάστησης, 

που ονομάζεται μακκία, και αποτελείται, κυρίως, από αείφυλλους, σκληρόφυλλους 

θάμνους.  

Στα μεγαλύτερα υψόμετρα του νομού Αργολίδας απαντάται και η Παραμεσογειακή ζώνη 

βλάστησης (Quercetalia pubescentis-petraeae (dalechampii)) και ειδικότερα η υποζώνη 

Ostryo-Carpinion, με χαρακτηριστικότερα είδη το πουρνάρι (Quercus coccifera), το φιλύκι 

(Phillyrea latifolia), το φράξο (Fraxinus ornus), την κουμαριά (Arbutus unedo), το σφένδαμο 

(Acer sempervirens) κ.ά. 

Εκτός από τις βιοκλιματικά καθοριζόμενες ζώνες βλάστησης στην περιοχή μελέτης 

απαντάται και η αζωνικού τύπου βλάστηση. Στην αζωνική βλάστηση συγκαταλέγονται τα 

είδη βλάστησης η παρουσία των οποίων δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τις υπάρχουσες 

εδαφικές και κλιματικές συνθήκες αλλά κυρίως από την χωροχρονική εμφάνιση 

επιφανειακών ή αβαθών φρεατίων νερών.  

Στην αζωνική βλάστηση περιλαμβάνονται οι ακόλουθες 3 βασικές κατηγορίες:  

1. Παραλιακή βλάστηση 

2. Βλάστηση βράχων και ασταθών υποστρωμάτων 

3. Βλάστηση υδάτων και ελών ή παραρεμάτια βλάστηση. 

Στην περιοχή του έργου σημαντική κρίνεται η παρουσία των υγροτοπικών οικοσυστημάτων, 

με σημαντικότερα το έλος Κοιλάδας και τη λιμνοθάλασσα ανατολικά του Δρέπανου. Η 

κατάσταση διατήρησης των υγροτοπικών αυτών οικοσυστημάτων απειλείται, κυρίως, από 

τη διάθεση διαφόρων αποβλήτων, την επέκταση των οικισμών και των αγροτικών 

καλλιεργειών (Ζαλίδης & Μαντζαβέλας, 1994). 
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4.5.3 Οικοσυστήματα 

Όπως έχει προαναφερθεί, το μεγαλύτερο τμήμα του έργου, αφορά σε αγωγούς μεταφοράς 

νερού άρδευσης, συνολικού μήκους ~45,8 Km. Λόγω του μεγάλου μήκους ανάπτυξής του 

μελετώμενου έργου, εκατέρωθεν της ζώνης εφαρμογής του, παρατηρείται σημαντική 

ετερογένεια και εναλλαγή όσον αφορά στο τοπίο και το φυσικό περιβάλλον. Με βάση τις 

χρήσεις γης του Corine, τα οικοσυστήματα - οι χρήσεις γης που απαντώνται στην περιοχή 

είναι: σύνθετα συστήματα καλλιέργειας (κωδ. Corine: 242), οπωροφόρα δένδρα και φυτείες 

με σαρκώδεις καρπούς (κωδ. Corine: 222), ελαιώνες (κωδ. Corine: 223), γεωργική γη με 

σημαντικές εκτάσεις φυσικής βλάστησης (κωδ. Corine: 243), σκληροφυλλική βλάστηση 

(κωδ. Corine: 323) και μεταβατικές δασώδεις και θαμνώδεις εκτάσεις (κωδ. Corine: 324).  

Η πλειονότητα των ειδών χλωρίδας αφορά σε μεσογειακά είδη, προσαρμοσμένα στις 

συνθήκες που επικρατούν στα μεσογειακού τύπου οικοσυστήματα, ενώ στις καλλιέργειες 

και στα ανθρωπογενή οικοσυστήματα σημαντική είναι και η παρουσία ευκαιριακών ειδών.  

Ακολούθως γίνεται περιγραφή των οικοσυστημάτων και των ειδών της χλωρίδας που 

απαντώνται στην άμεση περιοχή εφαρμογής του έργου. 

Δενδρώδεις θαμνώνες 

Οι δενδρώδεις θαμνώνες αποτελούν τον κύριο τύπο φυσικής βλάστησης στην περιοχή 

μελέτης. Επικρατέστερα είδη είναι η αγριελιά (Olea europaea subsp. oleaster) και η 

χαρουπιά (Ceratonia siliqua), ενώ κατά τόπους, σημαντική έκταση καταλαμβάνουν και οι 

δενδρώδεις θαμνώνες στους οποίους κυριαρχεί η φοινικική άρκευθος (Juniperus 

phoenicea). Οι θαμνώνες της J. phoenicea σε πολλές περιοχές σχηματίζουν μωσαϊκά 

βλάστησης με ανοιχτή θεροφυτική ή φρυγανική βλάστηση, ενώ οι πυκνές συστάδες με 

πολλούς και ψηλούς θάμνους είναι μάλλον σπάνιες (Ντάφης και συν. 2001).  

Άλλα χαρακτηριστικά είδη που συμμετέχουν στη σύνθεση των θαμνώνων στην περιοχή 

μελέτης είναι: ο σχίνος (Pistacia lentiscus), το πουρνάρι (Quercus coccifera), το σπάρτο 

(Spartium junceum), το φιλλύκι (Phillyrea latifolia), η κουμαριά και η γλυστροκουμαριά 

(Arbutus unedo και Arbutus adrachnea) κ.ά. Στον υπόροφο συμμετέχουν διάφορα είδη των 

φρυγανικών κοινοτήτων όπως: η λαδανιά (Cistus creticus), η ασφάκα (Phlomis fruticosa), η 

αφάνα (Genista acanthoclada), η αστοιβή (Sarcopoterium spinosum), το θυμάρι (Teucrium 

capitatum), ο ασπάλαθος (Calicotome villosa) κ.ά.  

Οι σκληρόφυλλοι θαμνώνες είναι σημαντικοί για τις λειτουργίες τους (πρωτογενής 

παραγωγή, συγκράτηση εδάφους, προσφορά καταφυγίου σε πλήθος ζωικών ειδών) και για 

τη συμβολή τους στη βιοποικιλότητα. Αποτελούν τύπο βλάστησης με αξιόλογη 

σταθερότητα, με είδη ανθεκτικά και πολύ καλά προσαρμοσμένα στις Μεσογειακές 

κλιματικές και εδαφικές συνθήκες. Ιστορικοί λόγοι μείωσης της έκτασης και υποβάθμισης 

των θαμνώνων αυτών στην Ελλάδα υπήρξαν η υλοτόμηση και οι εκχερσώσεις, σε 

συνδυασμό με τη βόσκηση, κυρίως λόγω της εγγύτητάς τους σε κατοικημένες περιοχές.  
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Ως κυριότερες απειλές σήμερα θεωρούνται η εντατική βόσκηση, η επίδραση από 

υπερβολικό αριθμό ζώων, οι εκχερσώσεις για εγκατάσταση αρδευόμενων φυτειών και η 

δομική υποβάθμιση λόγω επίδρασης πυρκαγιάς (Ντάφης και συν. 2001, Δημόπουλος και 

συν. 2005). 

 

Εικόνα 4.5.2: Δενδρώδεις θαμνώνες σκληροφυλλικής βλάστησης με φοινικική άρκευθο 

(Juniperus phoenicea). 

Φρύγανα 

Τα φρύγανα καταλαμβάνουν τα πιο υποβαθμισμένα τμήματα της περιοχής μελέτης και 

απαντώνται, κυρίως, σε θέσεις όπου το έδαφος είναι ρηχό και ασβεστολιθικό. Είδη 

χαρακτηριστικά της φυτοκοινότητας των φρυγάνων απαντώνται και ως είδη του υπορόφου 

στους θαμνώνες σκληροφυλλικής βλάστησης. Χαρακτηριστικότερα είδη χαμηλών θάμνων 

στην περιοχή είναι: η αφάνα (Genista acanthoclada), η αστοιβή (Sarcopoterium spinosum), 

η γαλαστοιβή (Euphorbia acanthothamnos), η ασφάκα (Phlomis fruticosa), η λαδανιά (Cistus 

creticus), το θυμάρι (Teucrium capitatum), το μαρρούβιο (Marrubium vulgare), το σπαράγγι 

(Asparagus acutifolius), ο ασφόδελος (Asphodelus spp.), η σκυλοκρεμμύδα (Urginea 

maritima) κ.ά., ενώ ο ποώδης όροφος χαρακτηρίζεται από πολλά διαφορετικά είδη της 

Thero-Brachypodietea.  

Τα φρύγανα είναι χαρακτηριστικός τύπος βλάστησης των μεσογειακών οικοσυστημάτων 

και τα είδη χλωρίδας είναι προσαρμοσμένα στην περιοδική δράση της φωτιάς. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι εφτά χρόνια μετά τη δράση της φωτιάς η φυτοκάλυψη 
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του εδάφους είναι μεγαλύτερη απ’ ότι πριν τη δράση της φωτιάς (Arianoutsou, 1984). 

Παρότι συχνά θεωρούνται υποβαθμισμένα οικοσυστήματα, στην πραγματικότητα 

επιτελούν σημαντικές λειτουργίες όπως: η πρωτογενής παραγωγή, η προσφορά 

ενδιαιτήματος και η συγκράτηση του εδάφους σε πολύ αντίξοες φυσικές συνθήκες, ακόμη 

και μετά από έντονες ανθρωπογενείς παρεμβάσεις, ενώ χαρακτηρίζονται και από υψηλή 

βιοποικιλότητα (Ντάφης και συν. 2001). Στις φρυγανικές κοινότητες εξαιρετικά σημαντική 

κρίνεται η συχνή συμμετοχή ενδημικών και σπάνιων ειδών χλωρίδας. 

Συστάδες χαλεπίου πεύκης 

Τα δάση Χαλεπίου πεύκης (Pinus halepensis) καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο τμήμα των 

δασικών εκτάσεων του Νομού Αργολίδας. Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης απαντούν 

συστάδες χαλεπίου πεύκης, οι οποίες όμως είναι σχετικά περιορισμένες σε έκταση και 

βρίσκονται, κυρίως σε μίξη με θαμνώνες σκληροφυλλικής βλάστησης.  

Τα δάση χαλεπίου πεύκης εκτός από την αυξημένη αισθητική αξία έχουν και μεγάλη 

οικολογική σημασία που έγκειται κυρίως στην υδρολογική τους αξία, στο ρυθμιστικό τους 

ρόλο στο μικροκλίμα και στους ρύπους, αλλά και στην προστασία του εδάφους από τη 

διάβρωση. Επιπλέον, ιδιαίτερα αυξημένη είναι η αξία τους και από αισθητικής άποψης 

(Ντάφης και συν. 2001). Τα μεσογειακά πευκοδάση χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα ευάλωτα 

δασικά οικοσυστήματα, λόγω του ότι απαντούν σε περιοχές με έντονη ανθρώπινη 

δραστηριότητα, με αποτέλεσμα να υπόκεινται σε ποικίλες πιέσεις και απειλές (Καζάνης, 

2005). 

Υγροτοπικά και παράκτια οικοσυστήματα 

Από τα υγροτοπικά και παράκτια οικοσυστήματα της περιοχής εφαρμογής του έργου 

ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζουν η λιμνοθάλασσα ανατολικά του Δρέπανου, οι υγρότοποι 

κόλπου Τολού, καθώς και διάφορα παράκτια έλη. Η λιμνοθάλασσα Δρέπανου και το έλος 

Κοιλάδας περιλαμβάνονται στην απογραφή των υγροτόπων που υλοποιήθηκε από το ΕΚΒΥ 

(Ζαλίδης & Μαντζαβέλας, 1994). Η λιμνοθάλασσα Δρέπανου, μαζί με το έλος χωριού Καντιά 

και τους υγροτόπους κόλπου Τολού, αναφέρονται και στη Βάση Δεδομένων για την 

Ελληνική Φύση ΦΙΛΟΤΗΣ ως Βιότοποι CORINE (ΕΜΠ, 2011). Τα παράκτια έλη της περιοχής 

καλύπτονται μόνιμα ή περιοδικά από γλυκό, αλμυρό ή υφάλμυρο νερό και η βλάστησή 

τους αποτελείται από διάφορα υδρόβια και αλοφυτικά είδη χλωρίδας, όπως το Λιμόνιο το 

κολπωτό (Limonium sinuatum), το αγριοκάλαμο (Phragmites australis) κ.ά. 

Συστάδες παραρεμάτιας βλάστησης εντοπίζονται κατά μήκος των διαφόρων 

υδατορευμάτων (μόνιμης ή διαλείπουσας ροής) της περιοχής μελέτης, τα περισσότερα εκ 

των οποίων χαρακτηρίζονται από μικρές ετήσιες παροχές και το μεγαλύτερο διάστημα του 

έτους η κοίτη τους είναι ξερή. Χαρακτηριστικά είδη χλωρίδας είναι: η πικροδάφνη (Nerium 

oleander), η λυγαριά (Vitex agnus-castus) το βάτο (Rubus sp.), η αγριοτριανταφυλλιά (Rosa 

sp.) κ.ά. Κατά τόπους και ιδιαίτερα στα τμήματα των ποταμών που διέρχονται από πεδινά 

εδάφη αναπτύσσονται παραποτάμιες διαπλάσεις καλαμιώνων και κυρίως του Arundo 

donax. 
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Ημιφυσικά οικοσυστήματα 

Στα ημιφυσικά οικοσυστήματα περιλαμβάνονται οι καλλιεργούμενες εκτάσεις και τα 

αγροτικά οικοσυστήματα. Η αγροτική γη στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας είναι 

περίπου 716.000 στρέμματα. Οι περισσότερες γεωργικές εκτάσεις αφορούν σε δενδρώδεις 

καλλιέργειες και κυρίως σε ελιές και εσπεριδοειδή. Μικρότερη έκταση καταλαμβάνουν οι 

αροτραίες καλλιέργειες, οι αμπελώνες και η καλλιέργεια κηπευτικών (ΕΣΥΕ, 2006).  

Σύμφωνα με τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Ειδικό 

Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία (ΥΠΕΧΩΔΕ, 

2007) προβλήματα παρατηρούνται στην ποιότητα των υπογείων νερών της Αργολίδας, τα 

οποία σχετίζονται και με την επίδραση της γεωργίας, καθώς σε πολλές περιοχές με 

εντατικές καλλιέργειες, εμφανίζονται αυξημένες τιμές νιτρικών αλάτων. 

Ειδικότερα, η Αργολίδα, στα πλαίσια εναρμόνισης με την Οδηγία 91/676/ΕΟΚ (ΚΥΑ 

19652/1906/99 ΦΕΚ 1575/Β), αποτελεί μία από τις τέσσερις πλέον ευπρόσβλητες περιοχές. 

Οι κύριες καλλιέργειες που επιδρούν στην ποιότητα των υδατικών πόρων στο Αργολικό 

πεδίο είναι τα εσπεριδοειδή, η ελιά και η εκτατική αιγοπροβατοτροφία. Η υφαλμύρωση 

του Αργολικού πεδίου άρχισε να γίνεται αισθητή κατά το τέλος της δεκαετίας του 1950, ως 

συνέπεια της αλματώδους ανάπτυξης των αρδευόμενων καλλιεργειών και ιδιαίτερα των 

εσπεριδοειδών. Εντονότερη ήταν στις ανατολικές περιοχές της Αργολικής πεδιάδας, στα 

όρια των οικισμών Ν. Τίρυνθας και Άριας, καθώς και ανατολικότερα στην αλλουβιακή 

περιοχή της Ασίνης- Δρέπανου- Τολού. Έκτοτε, το φαινόμενο αυτό έχει προσελκύσει το 

ενδιαφέρον πολλών υπηρεσιών και επιστημόνων, ενώ ειδικά μοντέλα έχουν 

χρησιμοποιηθεί για την προσομοίωσή του (Γιαννουλόπουλος, 2004). 

Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης τα αγροοικοσυστήματα εντοπίζονται, κυρίως, στα πεδινά 

τμήματα. Στις χαμηλές πεδινές εκτάσεις του νομού εντοπίζονται κυρίως εσπεριδοειδή, αλλά 

και ελαιοκαλλιέργειες. Στην περιοχή του έργου απαντώνται και καλλιέργειες με κατά 

τόπους σημαντικούς θύλακες φυσικής βλάστησης, οι οποίοι αποτελούνται από διάφορα 

μεσογειακά είδη, ενώ στις άκρες των αγροτικών εκτάσεων απαντώνται διάφορα 

ευκαιριακά, κυρίως ποώδη, είδη όπως: η παπαρούνα (Papaver rhoeas), η μαντηλίδα 

(Chrysanthemum coronarium), το περικοκλάδι το κομψό (Convolvulus elegantissimus), το 

βρωμόχορτο (Bituminaria bituminosa), η καυκαλήθρα (Tordylium apulum) κ.ά. 

Τα ημιφυσικά οικοσυστήματα, και ιδιαίτερα οι ελαιώνες, ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα 

σημαντικά ως προς τη βιοποικιλότητα, τόσο όσον αφορά στα είδη χλωρίδας όσο και ως 

προς τα είδη πανίδας (κυρίως ασπόνδυλα και πτηνά) που φιλοξενούν (Abernethy et al. 

1997, Κολλάρος και συν. 2007). Ειδικά όσον αφορά στην Ορνιθοπανίδα, οι καλλιέργειες 

έχουν αυξημένη σημασία, αποτελώντας κατάλληλο χώρο τροφοληψίας και προσφέροντας 

θέσεις κουρνιάσματος και φωλιάσματος. Οι καλλιέργειες με εσπεριδοειδή χαρακτηρίζονται 

από μεγάλη μελισσοτροφική αξία, ιδίως κατά την περίοδο ανθοφορίας τους (Μάρτιος – 

Απρίλιος). Αρνητικό παράγοντα αποτελεί η ανεξέλεγκτη χρήση φυτοφαρμάκων, η οποία 

έχει, δυνητικά, αρνητικές επιπτώσεις στα είδη πανίδας, καθώς στη διατήρηση της 

ποιότητας των υπόγειων υδατικών πόρων. Η χρήση φυτοφαρμάκων και εντομοκτόνων κατά 

τη διάρκεια της περιόδου άνθισης, συχνά, οδηγεί σε τραγικές απώλειες τόσο 
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μελισσοσμηνών αλλά και των υπολοίπων ειδών της επικονιαστικής εντομοπανίδας. 

Μικρότερη χρήση φυτοφαρμάκων γίνεται στις ξηρικές καλλιέργειες. 

Ανθρωπογενή & τεχνητά οικοσυστήματα 

Στα ανθρωπογενή και τεχνητά οικοσυστήματα της περιοχής μελέτης περιλαμβάνονται οι 

οικισμοί, το οδικό δίκτυο κ.ά. 

4.5.4 Xλωρίδα 

Στις προηγούμενες ενότητες έγινε αναφορά στα είδη χλωρίδας που συμμετέχουν στη 

σύνθεση της βλάστησης και στα επιμέρους οικοσυστήματα που απαντώνται στην ευρύτερη, 

αλλά και την άμεση περιοχή του υπό μελέτη έργου. 

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι η Πελοπόννησος παρουσιάζει ιδιαίτερο χλωριδικό 

ενδιαφέρον, ιδίως όσον αφορά στα ενδημικά είδη (Ιατρού 1986, Tan & Iatrou 2001), 

αποτελώντας τη φυτογεωγραφική περιοχή με το μεγαλύτερο αριθμό ενδημικών φυτικών 

taxa στην Ελλάδα (Georghiou & Delipetrou 2010, Γεωργίου & Δεληπέτρου, 2000). 

Ακολούθως γίνεται αναφορά σε ορισμένα ενδημικά ή/ και απειλούμενα φυτικά taxa, τα 

οποία και απαντώνται στην ευρύτερη περιοχή μελέτης. Τα είδη αυτά περιλαμβάνονται στο 

Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας (Φοίτος 

και συν. 2009), από όπου και αντλήθηκαν οι περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά στην 

περιγραφή τους, την κατάσταση διατήρησής τους κ.ά. 

Alkanna sartoriana 

Η Alkanna sartoriana είναι πολυετής πόα της Οικογένειας Boraginaceae. Πρόκειται για 

είδος ενδημικό της Πελοποννήσου, το οποίο με βάση το Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των 

Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας χαρακτηρίζεται ως Κινδυνεύον (ΕΝ) (Φοίτος 

και συν. 2009). 

Στην ευρύτερη περιοχή του έργου και ειδικότερα στην περιοχή ανάμεσα στο Τολό και το 

Ναύπλιο, έχει τεκμηριωθεί η παρουσία τουλάχιστον 6 υποπληθυσμών του είδους, σε 

λοφώδεις εκτάσεις μικρής ή μέτριας κλίσης. Οι υποπληθυσμοί αυτοί εντοπίζονται σε 

υψόμετρο 30-170m, σε μαργαϊκό ή ασβεστολιθικό έδαφος που σχηματίζει λεπτό στρώμα 

πάνω σε σερπεντινικό μητρικό υπόστρωμα. Τα άτομα του είδους φύονται σε πρανή 

επαρχιακών κα αγροτικών δρόμων, στα κράσπεδα διαμορφωμένων αναβαθμίδων στις 

πλαγιές λόφων, σε χωμάτινα πρανή, σε επίπεδες πετρώδεις εκτάσεις με αραιά φρύγανα και 

θαμνώνες (Καλπουτζάκης & Κωνσταντινίδης 2009a). 

Οι Καλπουτζάκης & Κωνσταντινίδης (2009a) αναφέρουν ότι οι υποπληθυσμοί της Alkanna 

sartoriana είναι ιδιαίτερα μικροί και ασυνεχείς, ενώ πολλοί από αυτούς βρίσκονται σήμερα 

σε περιοχές με έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα. Η σημαντικότερη απειλή για το είδος 

σχετίζεται με την καταστροφή των βιοτόπων του. Οι περιοχές εμφάνισής του έχουν 

περιορισθεί σημαντικά, σε σύγκριση με το παρελθόν, εξαιτίας των εντατικών καλλιεργειών, 

της οικιστικής ανάπτυξης και της τουριστικής αξιοποίησης. Καλλιεργητικές πρακτικές όπως 
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η εκρίζωση και η απομάκρυνση των ζιζανίων και η χρήση φυτοφαρμάκων μπορεί να 

καταστρέψουν ορισμένους υποπληθυσμούς του σε σύντομο χρονικό διάστημα.  

Astragalus maniaticus 

Το Astragalus maniaticus είναι πολυετής πόα της Οικογένειας Leguminosae. Πρόκειται για 

είδος ενδημικό της Πελοποννήσου, το οποίο με βάση το Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των 

Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας χαρακτηρίζεται ως Σχεδόν Απειλούμενο 

(ΝΤ) (Φοίτος και συν. 2009). 

Το είδος είναι γνωστό από την περιοχή του Γερολιμένα στη χερσόνησο της Μάνης, από τη 

χερσόνησο του Μαλέα, όπου υπάρχουν αρκετοί υποπληθυσμοί και από την περιοχή του 

Ναυπλίου, ενώ πρόσφατα καταγράφηκαν νέοι υποπληθυσμοί στα χαμηλά υψόμετρα των 

ανατολικών και βορειοανατολικών περιοχών του όρους Πάρνωνα, στους πρόποδες του 

όρους Κτενιά και στην περιοχή των Μεθάνων. Ο Αστράγαλος της Μάνης φύεται σε 

λοφώδεις ή πεδινές περιοχές, σε πετρώδες ή χαλικώδες έδαφος με αραιούς θάμνους και 

φρύγανα, σε ελαιώνες που δέχονται ήπιες καλλιεργητικές πρακτικές, στα περιθώρια αγρών, 

στα πρανή δρόμων, καθώς και σε αμμώδη εδάφη κοντά στη θάλασσα, σε υψόμετρο που 

κυμαίνεται από τα 0 έως περίπου τα 850m (Καλπουτζάκης & Κωνσταντινίδης 2009b). 

Σύμφωνα με τους Καλπουτζάκη & Κωνσταντινίδη (2009b) υ υποπληθυσμός του είδους στην 

περιοχή του Ναυπλίου είναι μικρός, με διάσπαρτα άτομα. Σημαντικότερες απειλές για το 

είδος αποτελούν η υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων του και οι αλλαγές χρήσεις γης, οι 

καλλιεργητικές πρακτικές και η χρήση ζιζανιοκτόνων, αν και υποστηρίζεται ότι το είδος δεν 

απειλείται άμεσα.  

Colchicum peloponnesiacum 

Πολυετές βολβόρριζο (Γεώφυτο) της Οικογένειας Colchicaceae. Πρόκειται για είδος 

ενδημικό της Πελοποννήσου, το οποίο με βάση το Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων 

και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας χαρακτηρίζεται ως Σχεδόν Απειλούμενο (ΝΤ) (Φοίτος 

και συν. 2009). 

Το Κολχικό το πελοποννησιακό είναι γνωστό μόνο από τη Β. Πελοπόννησο, με εξάπλωση σε 

θέσεις της Αχαΐας, Κορινθίας και Αργολίδας. Φύεται σε όχι πολύ εκτεθειμένες πλαγιές 

λόφων, σε πετρώδη και χαλικώδη εδάφη, μεταξύ αγρωστωδών ή ενίοτε σε δάσος Χαλεπίου 

πεύκης (Pinus halepensis), σε υψόμετρο περί τα 800m (Persson 2009).  

Το είδος περιορίζεται σε λίγες μόνο θέσεις εμφάνισης, σε ορισμένες από τις οποίες 

καταλαμβάνει μικρές περιοχές εξάπλωσης. Ωστόσο, οι θέσεις του είναι σχετικά 

απομονωμένες και για το λόγο αυτό υποστηρίζεται ότι δεν απειλείται άμεσα (Persson 

2009). 

Fritillaria spetsiotica 

Πολυετές ποώδες φυτό (Γεώφυτο) με βολβό της Οικογένειας Liliaceae. Είναι είδος ενδημικό 

των Σπετσών και της απέναντι περιοχής της Πελοποννήσου (Περιφερειακή Ενότητα 
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Αργολίδας), και σύμφωνα με το Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων και 

Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας χαρακτηρίζεται ως Τρωτό (VU) (Φοίτος και συν. 2009). 

Η Fritillaria spetsiotica στην Αργολίδα, απαντάται από τα χωριά Δίδυμα και Τολό, έως τα 

περίχωρα του Ναυπλίου. Φύεται σε χαμηλά υψόμετρα, από 10-100(-200)m, αλλά τα 

υβρίδιά της με την F. graeca στην κεντρική περιοχή της Αργολίδας (όρη Αραχναίο και 

Δίδυμο) φύονται και σε μεγαλύτερα υψόμετρα (μέχρι τα 500m). Προτιμά ασβεστολιθικά 

βραχώδη ή πετρώδη εδάφη, με φρύγανα ή αραιή θαμνώδη βλάστηση, συχνά στις παρυφές 

δασών Χαλεπίου πεύκης ή ελαιώνων ή άλλων ακαλλιέργητων αγρών. Οι υποπληθυσμοί της 

εντοπίζονται συνήθως σε μάλλον ανοιχτές θέσεις και όχι εντός πυκνής βλάστησης (Καμάρη 

& Φοίτος 2009).  

Σύμφωνα με τους Καμάρη & Φοίτος (2009) στην Αργολίδα οι δύο υπάρχοντες αμιγείς 

υποπληθυσμοί, στο Τολό και στο Ναύπλιο, είναι μικροί και βρίσκονται σε περιοχές με 

έντονη οικιστική και τουριστική πίεση. Οι διάσπαρτοι μικροί υβριδογενείς υποπληθυσμοί 

φύονται κυρίως σε φρύγανα ή στα όρια καλλιεργούμενων αγρών και κυρίως ελαιώνων. 

Κυριότερες απειλές για το είδος, ιδίως στην περιοχή της Αργολίδας, αποτελούν ο έντονος 

υβριδισμός, η βόσκηση και η τουριστική και οικιστική αξιοποίηση της περιοχής.  

Myosurus heldreichii 

Μικρή ετήσια πόα της Οικογένειας Ranunculaceae. Σύμφωνα με το Βιβλίο Ερυθρών 

Δεδομένων των Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας χαρακτηρίζεται ως Τρωτό 

(VU) (Φοίτος και συν. 2009). Στην ηλεκτρονική βάση του Med-Checklist το είδος αναφέρεται 

ως συνώνυμο του Myosurus sessilis S. Watson, που εκτός από την Ελλάδα απαντάται επίσης 

στην Αλγερία, τη Γαλλία, την Ισπανία, τη Λιβύη και το Μαρόκο.  

Στην Ελλάδα το είδος καταγράφηκε για πρώτη φορά στη Δήλο το 1909, αλλά έκτοτε δεν έχει 

ξαναβρεθεί στο νησί. Σήμερα, απαντάται στη Σαμοθράκη, τον Άγιο Ευστράτιο, τη Λέσβο, τη 

Σύμη και τη Ρόδο, ενώ είναι γνωστό και από μία θέση στην Α. Πελοπόννησο. Φύεται σε 

περιοδικά κατακλυζόμενα μέρη (εποχιακούς υγρότοπους), σε υψόμετρο συνήθως έως τα 

300(-500)m.  

Ο βιότοπός του είναι μικρής έκτασης αβαθείς κοιλότητες, που γεμίζουν με νερό κατά τη 

διάρκεια των χειμερινών και πρώτων εαρινών μηνών και στη συνέχεια προοδευτικά 

αποξηραίνονται. Συνήθως, εντοπίζονται μεταξύ άλλων τύπων βλάστησης, όπως τα 

φρύγανα, οι θαμνώνες και τα λιβάδια (Μπαζός & Γιαννίτσαρος 2009). 

Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης, που αποτελεί και τη μόνη γνωστή θέση του είδους για την 

ηπειρωτική Ελλάδα, απαντάται 1km ανατολικά από το Σταυροπόδι. Κύρια απειλή για το 

είδος αποτελεί η καταστροφή και υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων του και κατ’ επέκταση 

όλοι οι παράγοντες που αποτελούν απειλή για τα μεσογειακά εποχικά τέλματα όπως: οι 

μεταβολές στην υδρολογική λεκάνη, τα έργα αποξήρανσης, η άντληση υδάτων, οι αλλαγές 

χρήσεις γης, η διάνοιξη νέων οδών ή διαπλάτυνση παλαιών, οι τουριστικές δραστηριότητες 

κ.ά. (Μπαζός & Γιαννίτσαρος 2009). 
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Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά τα σημαντικά είδη χλωρίδας της 

ευρύτερης περιοχής μελέτης και η κατάσταση διατήρησής τους.  

Πίνακας 4.5.1: Σημαντικά είδη χλωρίδας στην ευρύτερη περιοχή εφαρμογής του έργου. 

Οικογένεια Επιστημονική ονομασία ΚΑΤ ΔΙΑΤ ΕΝΔ 

Boraginaceae Alkanna sartoriana ΕΝ ΕΠ 

Leguminosae Astragalus maniaticus ΝΤ ΕΠ 

Colchicaceae Colchicum peloponnesiacum ΝΤ ΕΠ 

Liliaceae Fritillaria spetsiotica VU ΕΣΠ 

Ranunculaceae Myosurus heldreichii VU ΜΕ 

Σημ.: Οι ονομασίες των ειδών, παρουσιάζονται με βάση το Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων 

των Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας (Φοίτος και συν. 2009). 

Υπόμνημα Πίνακα: 

ΚΑΤ ΔΙΑΤ: Κατάσταση Διατήρησης με βάση το Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων και 

Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας. 

ΕΝ: Κινδυνεύον. 

VU: Τρωτό. 

ΝΤ: Σχεδόν Απειλούμενο. 

ΕΝΔ: Ενδημισμός. 

ΕΠ: Ενδημικό Πελοποννήσου. 

ΕΣΠ: Ενδημικό Σπετσών- Πελοποννήσου. 

ΜΕ: Μη ενδημικό. 

Για τα είδη του ανωτέρω πίνακα, κρίνεται απαραίτητο να ελεγχθεί η παρουσία τους στην 

άμεση περιοχή εφαρμογής του έργου, πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής. Οι 

έρευνες πεδίου για την πιθανή παρουσία των ειδών θα πρέπει να λάβουν χώρα κατά την 

περίοδο Απριλίου-Μαΐου όταν τα περισσότερα εξ αυτών βρίσκονται σε κατάσταση 

ανθοφορίας και είναι ευκολότερη η αναγνώρισή τους. Σε περίπτωση εντοπισμού τους ή σε 

περίπτωση που καταγραφούν άλλα σημαντικά ή/ και απειλούμενα είδη χλωρίδας θα 

πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να αποφευχθούν οι όποιες αρνητικές 

επιπτώσεις επί αυτών και να διασφαλιστεί η διατήρηση και προστασία τους.  

4.5.5 Πανίδα 

Τα βιβλιογραφικά δεδομένα όσον αφορά στα είδη πανίδας της περιοχής εφαρμογής του 

έργου δεν είναι πλήρη, προέρχονται, κυρίως, από παλαιότερες καταγραφές και πιθανώς 

χρήζουν επικαιροποίησης. Περισσότερα δεδομένα για την πανίδα υπάρχουν για τις 

περιοχές του Δικτύου Natura 2000 και ειδικότερα για την εγγύτερη στο έργο περιοχή με 

ονομασία «ΑΚΡΟΝΑΥΠΛΙΑ & ΠΑΛΑΜΗΔΙ» (κωδ.: GR2510003).  

Θηλαστικά 

Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης απαντούν κυρίως κοινά είδη θηλαστικών, προσαρμοσμένα 

στα μεσογειακά πεδινά και ημιορεινά οικοσυστήματα. Εντός της ΕΖΔ «ΑΚΡΟΝΑΥΠΛΙΑ & 
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ΠΑΛΑΜΗΔΙ» (κωδ.: GR2510003) απαντώνται και δύο είδη Χειροπτέρων που 

περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα ΙΙ/ΙV της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Τα είδη θηλαστικών που 

αναφέρονται στην περιοχή μελέτης, καθώς και το καθεστώς προστασίας και απειλής τους, 

παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 4.5.2: Είδη θηλαστικών της ευρύτερης περιοχής μελέτης. 

Οικογένεια Επιστημονική ονομασία Κοινή ονομασία 
Καθεστώς 

Προστασίας 
ΚΟΚ 
BIB 

Ακανθοχοιρόμορφα 

Erinaceidae Erinaceus concolor 
Ανατολικοευρωπαϊκός 

σκαντζόχοιρος 
ΠΔ, ΔΣ NE 

Χειρόπτερα 

Rhinolophidae Rhinolophus blasii Ρινόλοφος του Blasius ΠΙΙ/IV, ΠΔ, ΔΣ ΝΤ 

Vespertilionidae Myotis blythii Μικρομυωτίδα ΠΙΙ/IV, ΠΔ, ΔΣ LC 

Λαγόμορφα 

Leporidae Lepus europaeus Λαγός ΔΣ NE 

Σαρκοφάγα 

Mustelidae 

Mustela nivalis Νυφίτσα ΠΔ, ΔΣ ΝΕ 

Martes foina Πετροκούναβο ΔΣ ΝΕ 

Meles meles Ασβός ΔΣ ΝΕ 

Σημ.: Οι ονομασίες των ειδών παρουσιάζονται με βάση το Κόκκινο Βιβλίο των 

Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας (Λεγάκις & Μαραγκού 2009). 

Στοιχεία για το καθεστώς προστασίας των ειδών αντλήθηκαν από τους Καταλόγους 

«Απειλούμενα, προστατευόμενα και ενδημικά είδη ζώων της Ελλάδας (Λεγάκις 

(επιμ.) 2010). 

Υπόμνημα Πίνακα: 

ΚΑΘ ΠΡΟΣ: Καθεστώς Προστασίας. 

Π: Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών 

οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας και αντίστοιχα Παραρτήματα. 

ΠΔ: Προεδρικό Διάταγμα 67/1981 «Περί προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδος και της 

άγριας πανίδος και καθορισμού διαδικασίας συντονισμού και ελέγχου της ερεύνης επ’ 

αυτών». 

ΔΣ: Διεθνείς συμβάσεις -Βέρνης, Βόννης. 

ΚΟΚΚ. ΒΙΒ (Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας) (Λεγάκις & Μαραγκού 

2009). 

NT: Σχεδόν απειλούμενο. 

LC: Μειωμένου ενδιαφέροντος. 

NE: Μη αξιολογηθέν. 

Ως προς το θαλάσσιο περιβάλλον, εξαιρετικά σημαντική κρίνεται η παρουσία της 

Μεσογειακής Φώκιας (Monachus monachus), είδος που με βάση τόσο το Κόκκινο Βιβλίο 

των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας, όσο και με βάση τον Κόκκινο Κατάλογο της IUCN 

(2011) χαρακτηρίζεται ως Κρισίμως Κινδυνεύον (CR). 
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Στην Ελλάδα η Μεσογειακή φώκια παραμένει ευρύτατα κατανεμημένη σε όλη σχεδόν την 

παράκτια και νησιωτική χώρα, με εξαίρεση δυο "κλειστούς" κόλπους, τον Αμβρακικό και 

τον Κορινθιακό, στους οποίους τα τελευταία δεκαπέντε τουλάχιστον χρόνια δεν έχουν 

καταγραφεί παρατηρήσεις φωκών. Μεγαλύτερη συχνότητα εμφανίσεων καταγράφεται σε 

απομονωμένες, βραχώδεις και δυσπρόσιτες νησιωτικές και παράκτιες περιοχές, στις οποίες 

φαίνεται ότι το είδος δείχνει προτίμηση, αποφεύγοντας έτσι τις έντονες ανθρώπινες 

δραστηριότητες (Adamantopoulou et al. 1999). Τα μέχρι τώρα δεδομένα δείχνουν όμως ότι 

στις περισσότερες περιοχές οι πληθυσμοί του είδους είναι αρκετά περιορισμένοι σε 

μέγεθος. Με βάση το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας (Δενδρινός και 

συν. 2009), οι κυριότερες απειλές που αντιμετωπίζει το είδος είναι: 

• η αλλοίωση και η προοδευτική καταστροφή των παράκτιων οικοσυστημάτων και 

κατά συνέπεια των διαθέσιμων ενδιαιτημάτων του είδους, κυρίως λόγω των 

διαφόρων αυξανόμενων ανθρώπινων δραστηριοτήτων (δόμηση στις ακτές, 

τουρισμός, βιομηχανία, αλιεία), 

• η θνησιμότητα, κατά κύριο λόγο εξαιτίας ηθελημένων θανατώσεων ατόμων του 

είδους, 

• η θνησιμότητα εξαιτίας της παγίδευσης ατόμων του είδους σε αλιευτικά εργαλεία, 

• η μείωση της διαθέσιμης τροφής εξαιτίας της υπεραλίευσης, 

• η ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, 

• τυχαία γεγονότα, όπως η εμφάνιση επιδημίας μέσα σε έναν πληθυσμό. 

Για την προστασία της Μεσογειακής Φώκιας στην Ελλάδα υπάρχει Εθνική Στρατηγική και 

Σχέδιο Δράσης (Εθνική Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για την Προστασία της Μεσογειακής 

Φώκιας στην Ελλάδα, 2009-2015). Μακροπρόθεσμος στόχος της Στρατηγικής είναι η 

διασφάλιση της ανάκαμψης και της μακρόχρονης βιωσιμότητας της μεσογειακής φώκιας 

στα ελληνικά νερά. Για την περίοδο 2009-2015 οι κύριοι στόχοι που έχουν καθοριστεί είναι: 

1. Η καθιέρωση της προστασίας της μεσογειακής φώκιας ως εθνική προτεραιότητα 

2. Η εξασφάλιση της σημαντικής, για την προστασία του είδους, γνώση της οικολογίας 

και βιολογίας της μεσογειακής φώκιας 

3. Ο προσδιορισμός των περιοχών με σημαντικούς αναπαραγωγικούς βιότοπους 

μεσογειακής φώκιας, η θεσμική τους προστασία και η οργάνωσή τους σε ένα 

λειτουργικό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών, στις οποίες οι πληθυσμοί 

μεσογειακής φώκιας θα παραμένουν σταθεροί ή θα αυξάνονται. 

4. Η θεσμοθέτηση μέτρων για την προστασία του είδους σε εθνικό επίπεδο και η 

αποτελεσματική εφαρμογή τους, έτσι ώστε να περιοριστούν οι απειλές και να μη 

χαθούν οι πληθυσμοί και οι βιότοποι της μεσογειακής φώκιας στην Ελλάδα. 
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Με βάση τον πιο πρόσφατο Χάρτη κατανομής εμφανίσεων- παρατηρήσεων Μεσογειακής 

φώκιας για τον Ελλαδικό χώρο (βλ. ακόλουθη Εικόνα), στον Αργολικό κόλπο καταγράφεται 

η παρουσία λίγων ατόμων. 

 

Εικόνα 4.5.3: Κατανομή της μεσογειακής φώκιας στην Ελλάδα (Πηγή: Ιστοσελίδα Mom, 

2011). 

Ορνιθοπανίδα 

Τα δεδομένα όσον αφορά στην Ορνιθοπανίδα προέρχονται, κυρίως, από τη Βάση 

Δεδομένων για την Ελληνική Φύση ΦΙΛΟΤΗΣ (ΕΜΠ, 2011) και παλαιότερες αναφορές 

(Handrinos & Akriotis 1997, Βάση Δεδομένων BIOGREECE ‘95), και για το λόγο αυτό είναι 

πιθανό να χρήζουν επικαιροποίησης.  

Λαμβάνοντας υπόψη την ετερογένεια που παρατηρείται όσον αφορά στο τοπίο και την 

ύπαρξη υγροτοπικών και χερσαίων οικοσυστημάτων, η ευρύτερη περιοχή δύναται να 

φιλοξενεί σημαντική ποικιλότητα όσον αφορά στα είδη Ορνιθοπανίδας.  
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Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα είδη της ευρύτερης περιοχής μελέτης και το 

καθεστώς προστασίας και απειλής τους. Στην περιοχή εφαρμογής του έργου, περισσότερο 

πιθανή κρίνεται η παρουσία ειδών που σχετίζονται με τους θαμνώνες, τις μεταβατικές 

δασώδεις εκτάσεις και τα αγροτικά οικοσυστήματα.  

Πίνακας 4.5.3: Είδη Ορνιθοπανίδας της περιοχής μελέτης. 

ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΒΕΡ ΒΟΝ 79/409 SPEC KOK BIB 

Accipiter gentilis Διπλοσάϊνο II II   ΝΕ 

Accipiter nisus (Κοινό) ξεφτέρι II II   ΝΕ 

Acrocephalus arundinaceus Τσιχλοποταμίδα II ΙΙ   ΝΕ 

Acropcephalus melanopogon Μουστακοποταμίδα II ΙΙ I  VU 

Acrocephalus palustris Βαλτοποταμίδα II ΙΙ  4 ΝΕ 

Acrocephalus schoenobaenus Σχοινοποταμίδα II ΙΙ  4 ΝΕ 

Acrocephalus scirpaceus Καλαμοποταμίδα II ΙΙ  4 ΝΕ 

Actitis hypoleucos Ακτίτης III II  3 ΝΕ 

Aegithalus caudatus Αιγίθαλος III    ΝΕ 

Alauda arvensis (Κοινή) Σταρήθρα III  II2 3 ΝΤ 

Alcedo atthis (Ευρωπαϊκή) Αλκύονη II  I 3 DD 

Alectoris graeca Πετροπέρδικα III  II1 2 VU 

Anthus campestris Ωχροκελάδα II  I 3 LC 

Anthus pratensis Λιβαδοκελάδα II   4 NE 

Anthus spinoletta (Ευρωπαϊκή) Νεροκελάδα II    ΝΕ 

Anthus trivialis Δενδροκελάδα II    ΝΕ 

Apus apus (Κοινή) Σταχτάρα III    ΝΕ 

Apus melba Βουνοσταχτάρα II    ΝΕ 

Apus pallidus Ωχροσταχτάρα II    ΝΕ 

Ardea cinerea Σταχτοτσικνιάς III    ΝΕ 

Ardea purpurea Πορφυροτσικνιάς II II I 3 ΕΝ 

Ardeola ralloides (Ξανθός) Κρυπτοτσικνιάς II  I 3 VU 

Arenaria interpres Χαλικοκυλιστής II II   ΝΕ 

Asio otus Νανόμπουφος II  ΙΙ/Α  ΝΕ 

Athene noctua (Ευρωπαϊκή) Κουκουβάγια II  ΙΙ/Α 3 ΝΕ 

Aythya nyroca (Ευρωπαϊκή) Βαλτόπαπια III II I 1 VU 

Botaurus stellaris (Ευρασιατικός) Ήταυρος II II I  3 ΕΝ 

Bubo bubo (Κοινός) Μπούφος ΙΙ  Ι 3 LC 

Burhinus oedicnemus (Ευρωπαϊκή) Πετροτριλίδα II II I 3 ΝΤ 

Buteo buteo (Κοινή) Γερακίνα II II   ΝΕ 

Calandrella brachydactyla 
(Ευρωπαϊκή) 

Μικρογαλιάντρα 
II  I 3 ΝΕ 

Calidris alba Λευκοσκαλίδρα II II   ΝΕ 

Calidris alpina Λασποσκαλίδρα II II  3 ΝΕ 



«ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΒΑΛΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

76 

ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΒΕΡ ΒΟΝ 79/409 SPEC KOK BIB 

Calidris ferruginea Δρεπανοσκαλίδρα II II   ΝΕ 

Calidris minuta (Κοινή) Νανοσκαλίδρα II II   ΝΕ 

Calidris temmincki Σταχτιά νανοσκαλίδρα II II   ΝΕ 

Caprimulgus europaeus (Ευρωπαϊκό) Γιδοβύζι II  I 2 LC 

Carduelis cannabina (Κοινό) Φανέτο II   2 ΝΕ 

Carduelis carduelis (Κοινή) Καρδερίνα II    ΝΕ 

Carduelis chioris (Ευρωπαϊκός) Φλώρος II   4 ΝΕ 

Carduelis spinus (Κοινό) Λούγαρο II   4 ΝΕ 

Certhia brachydactyla Καμποδενδροβάτης II   4 ΝΕ 

Cettia cetti (Ευρωπαϊκό) Ψευταηδόνι II ΙΙ   ΝΕ 

Charadrius alexandrinus Θαλασσοσφυριχτής II II Ι 3 LC 

Charadrius dubius Ποταμοσφυρίχτης II II   ΝΕ 

Charadrius leschenaultii (Μεγάλος) Ερημοσφυριχτής II II  3 ΝΕ 

Charadrius morinellus Βουνοσφυρίχτης ΙΙ II Ι  ΝΕ 

Chlidonias hybrida Μουστακογλάρονο II  I 3 ΕΝ 

Chlidonias leucopterus Αργυρογλάρονο II II   ΝΕ 

Chlidonias niger Μαυρογλάρονο II II I 3 ΕΝ 

Circaetus gallicus Φιδαετός II II I 3 ΝΤ 

Circus aeruginosus Καλμόκιρκος II II I  VU 

Circus cyaneus Χειμωνόκιρκος II II I 3 ΝΕ 

Circus macrourus Στεπόκιρκος II II I 3 DD 

Circus pygagrus Λιβαδόκιρκος II II I 4 CR 

Cisticola juncidis (Ευρωπαϊκή) Κιστικόλη II ΙΙ   ΝΕ 

Coccothraustes coccothraustes 
(Ευρωπαϊκός) 

Κοκκοθραύστης 
II    ΝΕ 

Columba livia Αγριοπίστερο III  II1  ΝΕ 

Coracias garrulus 
(Ευρωπαϊκή) 

Χαλκοκουρούνα 
II II I 2 VU 

Corvus corax (Κοινός) Κόρακας III    ΝΕ 

Corvus corone (Σταχτιά) Κουρούνα   ΙΙ2  ΝΕ 

Corvus monedula (Ευρωπαϊκή) Κάργια   ΙΙ2 4 ΝΕ 

Coturnix coturnix (Κοινό) Ορτύκι III II II2 3 ΝΕ 

Crex crex Ορτυκομάνα II  I 1 DD 

Cuculus canorus (Ευρωπαϊκός) Κούκος III    ΝΕ 

Delichon urbicum Λευκοχελίδονο II   3 ΝΕ 

Egretta garzetta (Κοινός) Λευκοτσικνιάς II  I  LC 

Emberiza caesia Φρυγανοτσίχλονο II  I 4 LC 

Emberiza calandra Τσιφτάς ΙΙ   4 ΝΕ 

Emberiza cia Βουνοτσίχλονο II   3 ΝΕ 

Emberiza cirlus Σιρλοτσίχλονο II   4 ΝΕ 
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Emberiza hortulana Βλαχοτσίχλονο III  I 2 LC 

Emberiza melanocephala Αμπελουργός II   2 ΝΕ 

Emberiza schoeniclus (Μεγάλο) Καλαμοτσίχλονο II    ΝΕ 

Erithacus rubecula Κοκκινολαίμης II   4 ΝΕ 

Falco biarmicus Χρυσογέρακο II II I 3 ΕΝ 

Falco eleonorae Μαυροπετρίτης II II I 2 LC 

Falco naumanni (Ευρωπαϊκό) Κιρκινέζι II II I 1 DD 

Falco peregrinus Πετρίτης II II I  LC 

Falco subbuteo Δενδρογέρακο II II   NE 

Falco tinnunculus Βραχοκιρκίνεζο II II  3 NE 

Falco vespertinus 
(Ευρωπαϊκό) 

Μαυροκιρκίνεζο 
II II Ι 3 DD 

Ficedula albicollis Κρικομυγοχάφτης II II I 4 NE 

Ficedula hypoleuca Μαυρομυγοχάφτης II II  4 NE 

Ficedula parva Νανομυγοχάφτης II II I  DD 

Ficedula semitorquata Δρυομυγοχάφτης II II I 2 DD 

Fringilla coelebs (Κοινός) Σπίνος III   4 ΝΕ 

Fringilla montifringilla Χειμωνόσπινος III    ΝΕ 

Galerida cristata Κατσουλιέρης III   3 ΝΕ 

Gallinago gallinago (Κοινό) Μπεκατσίνι III II II1 / III2  ΝΕ 

Gallinago media Διπλομπεκάτσινο II II I 1 DD 

Gallinula chloropus (Κοινή) Νερόκοτα III    ΝΕ 

Garrulus glandarius (Ευρωπαϊκή) Κίσσα     ΝΕ 

Gelochelidon nilotica Γελογλάρονο II ΙΙ I 3 VU 

Glareola pranticola (Κοινό) Νεροχελίδονο II II I 3 VU 

Himantopus himantopus Καλαμοκανάς II II I  LC 

Hippolais icterina Κιτρινοστριτσίδα II ΙΙ  4 NE 

Hippolais olivetorum Λιοστριτσίδα II ΙΙ I 4 NT 

Hippolais pallida (Ανατολική) Ωχροστριτσίδα II ΙΙ  3 ΝΕ 

(Hirundo) Cecropis daurica Μιλτοχελίδονο II    ΝΕ 

Hirundo rustica Σταβλοχελίδονο II   3 ΝΕ 

Ixobrychus minutus (Ευρωπαϊκός) Μικροτσικνιάς II II I 3 LC 

Jynx torquilla Στραβολαίμης II   3 ΝΕ 

Lanius collurio Αετομάχος II  I 3 ΝΕ 

Lanius excubitor Διπλοκεφαλάς II   3 DD 

Lanius senator Κοκκινοκεφαλάς II   2 NE 

Larus cachinnans Ασημόγλαρος της Κασπίας III  ΙΙ2 4 ΝΕ 

(Larus) Chroicocephalus genei Λεπτοράμφος Γλάρος II II I 3 VU 

(Larus) Chroicocephalus 

ridibundus 
Κατανοκέφαλος Γλάρος III   4 NE 
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Limosa limosa (Ευρωπαϊκή) Λιμόζα III II  2 ΝΕ 

Locustella fluviatilis Ποταμοτριλιστής II ΙΙ  4 ΝΕ 

Locustella luscinioides Καλαμοτριλιστής II ΙΙ  4 ΝΕ 

Locustella naevia Θαμνοτριλιστής II ΙΙ  4 ΝΕ 

Lullula arborea Δενδροσταρήθρα III  I 2 LC 

Luscinia luscinia Τσιχλαηδόνι II   4 NE 

Luscinia megarhynchos (Κοινό) Αηδόνι II   4 ΝΕ 

Melanocorypha caladra (Κοινή) Γαλιάντρα II  I 3 VU 

Merops apiaster 
(Ευρωπαϊκός) 

Μελισσοφάγος 
II II  3 ΝΕ 

Monticola saxatilis Πυρροκότσυφας II   3 ΝΕ 

Monticola solitarius Γαλαζοκότσυφας II   3 ΝΕ 

Motacilla alba Λευκοσουσουράδα II    ΝΕ 

Motacilla cinerea Σταχτοσουσουράδα II    ΝΕ 

Motacilla flava Κιτρινοσουσουράδα II    ΝΕ 

Muscicapa striata Σταχτομυγοχάφτης II II  3 ΝΕ 

Netta rufina (Ευρασιατικό) Φερεντίνι III II   ΝΕ 

Numenius arquata (Ευρασιατική) Τουρλίδα III II  2 LC 

Nycticorax nycticorax (Κοινός) Νυχτοκόρακας II  I 3 ΝΤ 

Oenanthe hispanica Ασπροκωλίνα II   2 ΝΕ 

Oenanthe isabellina Αμμοπετρόκλης II    ΝΤ 

Oenanthe oenanthe Σταχτοπετρόκλης II    ΝΕ 

Oenanthe pleschanka Παρδαλοπετρόκλης II    ΝΕ 

Oriolus oriolus (Ευρωπαϊκός) Συκοφάγος II    ΝΕ 

Otus scops (Ευρωπαϊκός) Γκιώνης II   2 ΝΕ 

Pandion haliaetus Ψαραετός II II I 3 LC 

Parus ater Ελατοπαπαδίτσα II    ΝΕ 

(Parus) Cyanistes caeruleus Γαλαζοπαπαδίτσα II   4 ΝΕ 

Parus lugubris Κλειδωνάς II   4 ΝΕ 

Parus major Καλόγερος II    ΝΕ 

Parus palustris Καστανοπαπαδίτσα II   3 ΝΕ 

Passer domesticus Σπιτοσπουργίτης    3 ΝΕ 

Passer hispaniolensis Χωραφοσπουργίτης III    ΝΕ 

Pernis apivorus (Ευρωπαϊκός) Σφηκιάρης II II I 4 LC 

Petronia petronia Πετροσπουργίτης II    NE 

Philomachus pugnax Μαχητής III ΙΙ Ι 2 NE 

Phoenicurus ochruros Καρβουνιάρης II    NE 

Phoenicurus phoenicurus (Κοινός) Φοινίκουρος II   2 ΝΕ 

Phylloscopus orientalis (bonelli) 
(Βαλκανικός) 

Βουνοφυλλοσκόπος 
II ΙΙ  2 ΝΕ 
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Phylloscopus collybita Δενδροφυλλοσκόπος II ΙΙ   ΝΕ 

Phylloscopus sibilatrix Δασοφυλλοσκόπος II ΙΙ  2 ΝΕ 

Phylloscopus trochillus Θαμνοφυλλοσκόπος II ΙΙ   ΝΕ 

Pica pica (Κοινή) Καρακάξα   ΙΙ2  ΝΕ 

Plegadis falcinellus (Ευρασιατική) Χαλκόκοτα II II I 3 CR 

Pluvialis squatarola Αργυροπούλι III II II2  ΝΕ 

Porzana parva Μικροπουλάδα II II I 4 DD 

Porzana porzana Στικτοπουλάδα II II I 4 DD 

Porzana pusilla Νανοπουλάδα II II I 3 NE 

Prunella modularis (Κοινός) Θαμνοψάλτης II   4 ΝΕ 

Ptyonoprogne rupestris (Ευρωπαϊκό) Βραχοχελίδονο II    ΝΕ 

Pyrrhocorax pyrrhocorax Κοκκινοκαλιακούδα II  I 3 EN 

Rallus aquaticus (Ευρωπαϊκή) Νεροκοτσέλα III    ΝΕ 

Recurvirostra avosetta (Ευρωπαϊκή) Aβοκέτα II II I  VU 

Regulus ignicapillus Πυρροβασιλίσκος II ΙΙ  4 NE 

Regulus regulus Χρυσοβασιλίσκος II ΙΙ  4 NE 

Remiz pendulinus Υφάντρα III ΙΙ   ΝΕ 

Riparia riparia Οχθοχελίδονο II   3 ΝΕ 

Saxicola rubetra Καστανολαίμης II   4 ΝΕ 

Saxicola torquatus (Ευρωπαϊκός) Μαυρολαίμης II    ΝΕ 

Scolopax rusticola (Ευρασιατική) Μπεκάτσα III ΙΙ II1 / III2 3 ΝΕ 

Serinus serinus Σκαρθάκι II   4 ΝΕ 

Sitta neumayer (Δυτικός) Βραχοτσοπανάκος II   4 ΝΕ 

Stercorarius pomarinus Γαλαζόμορφος Ληστόγλαρος III    ΝΕ 

(Sterna) Sternula albifrons (Ευρωπαϊκό) Νανογλάρονο II II I 3 ΝΤ 

Streptopelia decaocto (Ευρασιατική) Δεκοχτούρα III    ΝΕ 

Streptopelia turtur (Ευρωπαϊκό) Τρυγόνι III ΙΙ II2 3 ΝΕ 

Strix aluco (Κοινός) Χουχουριστής II   4 ΝΕ 

Sturnus roseus Αγιοπούλι II    ΝΕ 

Sylvia atricapilla Μαυροσκούφης II ΙΙ  4 ΝΕ 

Sylvia borin Κηποτσιροβάκος II ΙΙ  4 ΝΕ 

Sylvia cantillans Κοκκινοτσιροβάκος II ΙΙ  4 ΝΕ 

Sylvia communis Θαμνοτσιροβάκος II ΙΙ  4 ΝΕ 

Sylvia curruca Βουνοτσιροβάκος II ΙΙ   ΝΕ 

Sylvia (hortensis) crassirostris 
(Ανατολικός) 

Μελωδοτσιροβάκος 
II ΙΙ  3 ΝΕ 

Sylvia melanocephala Μαυροτσιροβάκος II ΙΙ  4 ΝΕ 

Sylvia rueppelli Αιγαιοτσιροβάκος II ΙΙ I 4 ΝΤ 

Tachybaptus ruficollis 
(Κοκκινόλαιμο) 

Νανοβουτηχτάρι 
III    ΝΕ 
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ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΒΕΡ ΒΟΝ 79/409 SPEC KOK BIB 

Tringa erythropus Μαυρότρυγγας III II  3 ΝΕ 

Tringa glareola Λασπότρυγγας II II I 3 LC 

Tringa nebularia Πρασινοσκέλης III II   ΝΕ 

Tringa ochropus Δασότρυγγας II II   ΝΕ 

Tringa stagnatilis Βαλτότρυγγας II II   ΝΕ 

Tringa totanus Κοκκινοσκέλης III II  2 ΝΕ 

Troglodytes troglodytes (Ευρωπαϊκός) Τρυποφράχτης II    ΝΕ 

Turdus iliacus Καοκκινότσιχλα III  II2 4w ΝΕ 

Turdus merula (Κοινός) Κότσυφας III  II2 4 ΝΕ 

Turdus philomelos (Κοινή) Τσίχλα III  II2 4 ΝΕ 

Turdus torquatus Χιονοκότσυφας II   4 ΝΕ 

Tyto alba Τυτώ II   3 ΝΕ 

Upupa epops Τσαλαπετεινός II   3 ΝΕ 

Vanellus vanellus (Ευρωπαϊκή) Καλημάνα III II II2 2 VU 

Σημ.: Οι ονομασίες των ειδών παρουσιάζονται με βάση το Κόκκινο Βιβλίο των 

Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας (Λεγάκις & Μαραγκού 2009). Σε παρένθεση 

σημειώνονται οι παλαιότερες ονομασίες των ειδών. 

Στοιχεία για το καθεστώς προστασίας των ειδών αντλήθηκαν από τους Καταλόγους 

«Απειλούμενα, προστατευόμενα και ενδημικά είδη ζώων της Ελλάδας (Λεγάκις 

(επιμ.) 2010). 

Υπόμνημα Πίνακα 

Καθεστώς προστασίας  

79/409/EOK: Κοινοτική Οδηγία περί διατήρησης των αγρίων ειδών πτηνών και των 

βιοτόπων τους. Η Οδηγία κωδικοποιήθηκε με την Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου 2009 περί της διατήρησης των 

άγριων πτηνών. Η εθνική νομοθεσία εναρμονίστηκε με την Οδηγία με την Κ.Υ.Α. 

37338/1807/Ε.103 (ΦΕΚ 1495/Β/2010) “Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη 

διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ ενδιαιτημάτων της, σε 

συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των άγριων 

πτηνών», του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με 

την οδηγία 2009/147/ΕΚ.” 

Σύμβαση της Βέρνης: Δίνει οδηγίες στα μέλη να πάρουν κατάλληλα νομοθετικά και 

διοικητικά μέτρα για την προστασία βιοτόπων αναπαραγωγής και ανάπαυσης 

προστατευόμενων ειδών. 

Σύμβαση της Βόννης: Αναφέρεται στην προστασία των πουλιών και των μεταναστευτικών 

οδών. 

Σημ.: Οι χώρες που υπέγραψαν αυτήν την σύμβαση πρέπει να προωθούν την έρευνα για τα 

αποδημητικά πουλιά, να συνάπτουν συμφωνίες για την διαχείριση και την προστασία τους 

καθώς και για των σημαντικών ενδιαιτημάτων κατά μήκος των μεταναστευτικών οδών. 
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SPEC (Species of European Conservation Concern): Κατάταξη σε μια από τις κατηγορίες 

κινδύνου σύμφωνα με τα πρόσφατα δεδομένα του BirdLife International (BirdLife 

International, 2004), ως εξής: 

1: Είδη παγκοσμίου ενδιαφέροντος διατήρησης 

2: Είδη των οποίων οι παγκόσμιοι πληθυσμοί συγκεντρώνονται στην Ευρώπη και 

βρίσκονται σε μη ικανοποιητική κατάσταση 

3: Είδη των οποίων οι παγκόσμιοι πληθυσμοί δεν συγκεντρώνονται στην Ευρώπη, αλλά 

βρίσκονται σε μη ικανοποιητική κατάσταση στην Ευρώπη 

4: Είδη των οποίων οι παγκόσμιοι πληθυσμοί συγκεντρώνονται στην Ευρώπη και 

βρίσκονται σε ικανοποιητική κατάστασης.  

w: Αφορά στην περίοδο του χειμώνα.  

Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας (Λεγάκις & Μαραγκού 2009): 

CR: Κρισίμως κινδυνεύον 

ΕΝ: Κινδυνεύον 

VU: Τρωτό 

ΝΤ: Σχεδόν απειλούμενο 

LC: Μειωμένου ενδιαφέροντος 

DD: Ανεπαρκώς γνωστό 

NE: Μη αξιολογηθέν. 

Με βάση τον ανωτέρω πίνακα καθίσταται εμφανές ότι η ευρύτερη περιοχή εφαρμογής του 

έργου παρουσιάζει αυξημένο ενδιαφέρον όσον αφορά στην Ορνιθοπανίδα, με πιθανή την 

παρουσία 199 ειδών. 

Από το σύνολο των ανωτέρω αναφερόμενων πτηνών 56 είδη περιλαμβάνονται στο 

Παράρτημα Ι της Οδηγίας 79/4009/ΕΟΚ, ενώ 194 είδη προστατεύονται με βάση τη 

Σύμβαση της Βέρνης ή/ και της Βόννης. 

Όσον αφορά στις κατηγορίες κινδύνου (SPEC) σύμφωνα με τα πρόσφατα δεδομένα του 

BirdLife International (2004): 

• 4 είδη χαρακτηρίζεται ως παγκοσμίου ενδιαφέροντος διατήρησης (SPEC 1).  

• 20 είδη έχουν πληθυσμό συγκεντρωμένο στην Ευρώπη, σε δυσμενές καθεστώς 

διατήρησης (SPEC 2). 

• 56 είδη έχουν πληθυσμό μη συγκεντρωμένο στην Ευρώπη, σε δυσμενές καθεστώς 

διατήρησης στην Ευρώπη (SPEC 3). 

• 47 είδη έχουν πληθυσμό συγκεντρωμένο στην Ευρώπη, υπό ευνοϊκό καθεστώς 

διατήρησης στην Ευρώπη (SPEC 4). 

Όσον αφορά στο Καθεστώς Απειλής με βάση το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων 

της Ελλάδας: 
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• 2 είδη χαρακτηρίζονται ως Κρισίμως Κινδυνεύοντα (CR). Πρόκειται για το 

Λιβαδόκιρκο (Circus pygagrus) και την Ευρασιατική Χαλκόκοτα (Plegadis falcinellus). 

• 6 είδη χαρακτηρίζονται ως Κινδυνεύοντα (ΕΝ). Πρόκειται για τον Πορφυροτσικνιά 

(Ardea purpurea), τον Ήταυρο (Botaurus stellaris), το Μουστακογλάρονο (Chlidonias 

hybrida), το Μαυρογλάρονο (Chlidonias niger), το Χρυσογέρακο (Falco biarmicus) και 

την Κοκκινοκαλιακούδα (Pyrrhocorax pyrrhocorax). 

• 12 είδη χαρακτηρίζονται ως Τρωτά (VU).  

• 8 είδη χαρακτηρίζονται ως Σχεδόν απειλούμενα (ΝΤ).  

• 16 είδη χαρακτηρίζονται ως Μειωμένου ενδιαφέροντος (LC)  

• 11 είδη χαρακτηρίζονται ως Ανεπαρκώς γνωστά (DD), ενώ  

• 144 είδη δεν έχουν αξιολογηθεί (ΝΕ). 

Στην άμεση περιοχή εφαρμογής του έργου, με βάση τις υφιστάμενες χρήσεις γης, 

αναμένεται η παρουσία των περισσότερων κοινών ειδών. Ωστόσο, στην ευρύτερη περιοχή 

μελέτης και λόγω της παρουσία υγροτοπικών και παράκτιων οικοσυστημάτων, και παρά τα 

φαινόμενα υποβάθμισης που παρατηρούνται σε πολλά εξ αυτών, αναμένεται η παρουσία 

σημαντικών, απειλούμενων και προστατευόμενων ειδών Ορνιθοπανίδας, ιδίως κατά τη 

διάρκεια της μεταναστευτικής περιόδου.  

Όπως άλλωστε αναφέρεται στο Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών 

Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Ασίνης (Α’ Φάση, 2009), σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής 

Ορνιθολογικής Εταιρείας, το ανατολικό και νοτιοανατολικό τμήμα του Δήμου Ασίνης 

αποτελεί έναν από τους κυριότερους Μεταναστευτικούς Διαδρόμους των Πουλιών. 
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Εικόνα 4.5.4: Κυριότεροι μεταναστευτικοί διάδρομοι πουλιών (Πηγή: Ιστοσελίδα 

Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρίας  

 (http://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/9_Migration.pdf). 

Ερπετοπανίδα 

Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης αναφέρεται η παρουσία τουλάχιστον 11 ερπετών. 

Αναλυτικότερα αναφέρεται ότι απαντούν 4 είδη χελωνών, 4 είδη σαυρών και 3 είδη φιδιών. 

Το σύνολο των ειδών προστατεύεται είτε με βάση την εθνική είτε/ και με βάση τη διεθνή 

νομοθεσία. Με βάση το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας το σύνολο 

των ειδών χαρακτηρίζεται ως Μειωμένου Ενδιαφέροντος (LC), με εξαίρεση τη Μεσογειακή 

χελώνα (Eurotestudo hermanni), η οποία χαρακτηρίζεται ως Τρωτό (VU), καθώς όλοι σχεδόν 

οι πληθυσμοί της παρουσιάζουν έντονες και συνεχιζόμενες τάσεις μείωσης και τη 

βαλτοχελώνα (Emys orbicularis) και τη μωραϊτόσαυρα (Algyroides moreoticus), τα οποία 

χαρακτηρίζονται ως Σχεδόν Απειλούμενα (ΝΤ). Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα κρίνεται η 

παρουσία ενδημικών ειδών και υποειδών. 
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Πίνακας 4.5.4: Είδη αμφιβίων και ερπετών της ευρύτερης περιοχής μελέτης. 

Οικογένεια Επιστημονική ονομασία Κοινή ονομασία 
Καθεστώς 

Προστασίας 
ΚΟΚ 
BIB 

ΕΡΠΕΤΑ 

Χελώνες 

Emydidae 
Emys orbicularis Βαλτοχελώνα ΠΙΙ/IV, ΠΔ, ΔΣ ΝΤ 

Mauremys rivulata Ποταμοχελώνα ΠΙΙ/IV, ΠΔ, ΔΣ LC 

Testudinidae 
Eurotestudo hermanni Μεσογειακή χελώνα ΠIΙ, ΠΔ, ΔΣ VU 

Testudo marginata Κρασπεδωτή χελώνα ΠΙΙ/IV, ΠΔ, ΔΣ LC 

Φολιδωτά 

Σαύρες 

Gekkonidae Hemidactylus turcicus Μολυντήρι ΠΔ, ΔΣ LC 

Lacertidae 

Algyroides moreoticus (x) Μωραϊτόσαυρα ΠIV, ΠΔ, ΔΣ ΝΤ 

Podarcis peloponnesiaca 

(x) 

Πελοποννησιακή 
γουστέρα, 

Τσαπερδόνα 

ΠIV, ΠΔ, ΔΣ LC 

Scincidae 
Ophiomorus 

punctatissimus 
Οφιόμορος ΠIV, ΠΔ, ΔΣ LC 

Φίδια 

Boidae Eryx jaculus Ερημόφιδο, Λουρίτης ΠIV, ΔΣ LC 

Colubridae 

Hierophis gemonensis 

(✔) 
Δενδρογαλιά ΠΔ, ΔΣ LC 

Platyceps najadum (✔) Σαΐτα ΠIV, ΠΔ, ΔΣ LC 

Σημ.: Οι ονομασίες των ειδών παρουσιάζονται με βάση το Κόκκινο Βιβλίο των 

Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας (Λεγάκις & Μαραγκού 2009). 

Στοιχεία για το καθεστώς προστασίας των ειδών αντλήθηκαν από τους Καταλόγους 

«Απειλούμενα, προστατευόμενα και ενδημικά είδη ζώων της Ελλάδας (Λεγάκις 

(επιμ.) 2010). 

Με (x) σημειώνονται τα ενδημικά είδη, ενώ με (✔) τα ενδημικά υποείδη.  

Υπόμνημα Πίνακα: 

ΚΑΘ ΠΡΟΣ: Καθεστώς Προστασίας  

Π: Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών 

οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας και αντίστοιχα Παραρτήματα. 

ΠΔ: Προεδρικό Διάταγμα 67/1981 «Περί προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδος και της 

άγριας πανίδος και καθορισμού διαδικασίας συντονισμού και ελέγχου της ερεύνης επ’ 

αυτών» 

ΔΣ: Διεθνείς συμβάσεις -Βέρνης, Βόννης. 

ΚΟΚΚ. ΒΙΒ (Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας) 

VU: Τρωτό 

ΝΤ: Σχεδόν απειλούμενο 

LC: Μειωμένου ενδιαφέροντος. 

Τα φυσικά οικοσυστήματα και οι καλλιέργειες που εντοπίζονται στην περιοχή εφαρμογής 

του έργου υποστηρίζουν την ύπαρξη διαφόρων ειδών ερπετών. Η παρουσία των αμφιβίων 
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περιορίζεται μόνο σε θέσεις όπου υπάρχει διαθεσιμότητα νερού, όπως για παράδειγμα 

κοντά σε ρέματα και υδατοσυλλογές, καθώς η διαθεσιμότητα νερού συνδέεται άμεσα με 

την ολοκλήρωση της αναπαραγωγικής τους διαδικασίας.  

Ιχθυοπανίδα 

Η περιοχή του Αργολικού κόλπου παρουσιάζει αυξημένη σημασία όσον αφορά στην 

Ιχθυοπανίδα, με σημαντική παρουσία ειδών, αρκετά εκ των οποίων έχουν και εμπορική 

αξία. Στο ΣΧΟΟΑΠ του Δήμου Ασίνης (2009) σημειώνονται τα κυριότερα είδη Ιχθυοπανίδας 

του Αργολικού κόλπου.  

Ωστόσο, στην περιοχή του Αργολικού κόλπου σημειώνονται φαινόμενα υπεραλίευσης. 

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του ψευτογρυλόψαρου (Pomadasys nicisus), γνωστό 

και ως ροχαληστίρι. Πρόκειται για παράκτιο, βενθικό είδος που βρίσκεται σε θαλάσσια και 

υφάλμυρα νερά σε βάθη 10-100m., κύρια μέχρι 50m. Το ροχαληστίρι, μέχρι και πριν από 

50-60 χρόνια, ήταν πολύ άφθονο στον Αργολικό κόλπο. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια 

ψαρεύεται μόνο στην περιοχή Κιβερίου- Ξεροπήγαδου (ΒΔ κόλπος). Σύμφωνα με τους 

Καπίρης και συν. (2009) το είδος φαίνεται να υπεραλιεύεται, ιδίως όσον αφορά στα 

νεοεισερχόμενα στην αλιευτική φάση άτομα.  

Επιπλέον, στην ευρύτερη περιοχή του Δ. Ασίνης υπάρχουν αρκετές μονάδες εντατικής 

καλλιέργειας ευρύλαων ειδών, με τη μέθοδο των πλωτών κλωβών. Κύρια καλλιεργούμενα 

είδη είναι: η τσιπούρα (Sparus aurata) το λαβράκι (Dicentrarchus labrax), το μυτάκι 

(Diplodus puntazzo) και το σιάκι (Psetta maxima). 

Ασπόνδυλα 

Η ασπόνδυλη πανίδα της περιοχής μελέτης δεν έχει μελετηθεί επαρκώς. Περισσότερα 

δεδομένα υπάρχουν για την περιοχή του Δικτύου Natura 2000 «ΑΚΡΟΝΑΥΠΛΙΑ & 

ΠΑΛΑΜΗΔΙ» (κωδ.: GR2510003). Σύμφωνα με την επικαιροποιημένη βάση δεδομένων του 

Natura 2000 (http://natura2000.eea.europa.eu/) στην περιοχή απαντάται η πεταλούδα της 

Ρόδου (Callimorpha [=Euplagia] quadripunctaria), είδος που περιλαμβάνεται στο 

Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ ως είδος προτεραιότητας και η Pieris ergane, που 

προστατεύεται από την εθνική νομοθεσία (ΠΔ 67/1981). Στη θαλάσσια περιοχή αναφέρεται 

η παρουσία διαφόρων οστρακοειδών και μαλακόστρακων, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η 

παρουσία του πετροσωλήνα (Lithophaga lithophaga), Δίθυρο Μαλάκιο το οποίο 

περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IV της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ στα είδη κοινοτικού 

ενδιαφέροντος που απαιτούν αυστηρή προστασία. 

4.5.6 Άμεση περιοχή ελετώμενου έργου 

Το έργο, στο μεγαλύτερο τμήμα του, ακολουθεί το υφιστάμενο οδικό δίκτυο. Κατά μήκος 

του έργου επικρατούν, ως επί το πλείστον, τα ημιφυσικά (δενδρώδεις, αροτριαίες 

καλλιέργειες κλπ.) και τα ανθρωπογενή οικοσυστήματα (οικισμοί). Ωστόσο, σε ορισμένα 

τμήματά του κινείται στα όρια ή/ και εισέρχεται εντός φυσικών οικοσυστημάτων. Τα 
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φυσικά οικοσυστήματα αφορούν τόσο σε χερσαία, όσο και σε υγροτοπικά και παράκτια 

οικοσυστήματα. 

Με βάση τις Χρήσεις γης του Προγράμματος Corine Land Cover, τα οικοσυστήματα - οι 

χρήσεις γης που απαντώνται στην περιοχή είναι: σύνθετα συστήματα καλλιέργειας (κωδ. 

Corine: 242), οπωροφόρα δένδρα και φυτείες με σαρκώδεις καρπούς (κωδ. Corine: 222), 

ελαιώνες (κωδ. Corine: 223), γεωργική γη με σημαντικές εκτάσεις φυσικής βλάστησης (κωδ. 

Corine: 243), σκληροφυλλική βλάστηση (κωδ. Corine: 323) και μεταβατικές δασώδεις και 

θαμνώδεις εκτάσεις (κωδ. Corine: 324).  

Στα υψώματα και στους χαμηλούς λόφους της περιοχής, από όπου διέρχεται ο υπό μελέτη 

αγωγός, απαντώνται Μεσογειακού τύπου οικοσυστήματα, με κατά τόπους παρουσία 

αείφυλλων σκληρόφυλλων θαμνώνων ή/και φρυγάνων. Χαρακτηριστική σκληροφυλλική 

βλάστηση απαντάται στα υψώματα και στους χαμηλούς λόφους Λευκοβούνι, Κούκουρας, 

Λυκάλωνα, Καλούλι, Ντριβά, Βίγλα και Θωμάς. Η σύνθεση και η πυκνότητα της εν λόγω 

βλάστησης διαφοροποιείται από περιοχή σε περιοχή και κατά τόπους χαρακτηρίζεται από 

σημαντική φυσικότητα. Στα οικοσυστήματα αυτά και ιδίως στα τμήματα που 

χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη φυσικότητα, είναι πιθανή η παρουσία σημαντικών ειδών 

χλωρίδας, ενώ ταυτόχρονα αποτελούν σημαντικά ενδιαιτήματα για τα διάφορα είδη 

πανίδας της περιοχής. Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητο κατά την υλοποίηση του υπό 

μελέτη έργου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να μειωθούν οι αρνητικές 

επιπτώσεις επί αυτών.  

Κατά μήκος του έργου απαντώνται και μικρά υδατορέματα, όπως το ρέμα Γιαννακάκη, μετά 

τον οικισμό Κάντια και το ρέμα Ρόδος πριν την περιοχή του οικισμού Παραλία Ιρίων. 

Ωστόσο, στα τμήματα των ρεμάτων από όπου διέρχεται το έργο, δεν εντοπίζεται 

παραρεμάτια ζώνη φυσικής βλάστησης, που να συντηρεί χαρακτηριστικά είδη υδρόφιλης 

χλωρίδας. 

Στην περιοχή εφαρμογής του υπό μελέτη έργου, ιδιαίτερα σημαντική είναι και η παρουσία 

των υγροτοπικών και παράκτιων οικοσυστημάτων, όπως είναι η λιμνοθάλασσα του 

Δρεπάνου. Η λιμνοθάλασσα του Δρέπανου επικοινωνεί με τον κόλπο του Βιβαρίου μέσω 

ενός διαύλου (μπούκα) με πολύ έντονα ρεύματα. Πρόκειται για υγρότοπο με υφάλμυρο 

νερό, που παρά το πλήθος των απειλών και πιέσεων που δέχεται (χρήση της στο παρελθόν 

ως φυσικό ιχθυοτροφείο εκτατικής καλλιέργειας από ιδιώτες και από τον τοπικό αλιευτικό 

συνεταιρισμό, γεωργικές δραστηριότητες στη γύρω περιοχή κλπ) συνεχίζει να αποτελεί ένα 

ιδιαίτερα σημαντικό ενδιαίτημα για διάφορα είδη πτηνών, ιδίως κατά τη διάρκεια της 

μεταναστευτικής περιόδου. Όπως αναφέρεται στο ΣΧΟΟΑΠ του Δήμου Ασίνης (2009), η 

περιοχή θα έπρεπε να αποτελεί ένα φυσικό οικολογικό εργαστήριο για εκπαίδευση και 

έρευνα, ενώ θα μπορούσε να χρησιμοποιείται και για ερασιτεχνική αλιεία με αυστηρά 

ελεγχόμενους όρους. 

Μεγάλο οικολογικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα παράκτια οικοσυστήματα και οι 

όρμοι της περιοχής, όπου κατά τόπους απαντώνται σημαντικοί θύλακες φυσικής 

βλάστησης. Αναλυτικότερα στοιχεία για τις υφιστάμενες χρήσεις γης κατά μήκος του υπό 

μελέτη έργου, δίνονται στην § 4.10. 
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Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους εκτιμάται ότι το έργο, 

λόγω του γεγονότος ότι στο μεγαλύτερο τμήμα του ακολουθεί το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, 

και διέρχεται κυρίως από ανθρωπογενή και ημιφυσικά οικοσυστήματα, αναμένεται να έχει 

συνολικά περιορισμένες επιπτώσεις επί των φυσικών οικοσυστημάτων. Αντίθετα, για τα 

τμήματα όπου το έργο εισέρχεται εντός φυσικών οικοσυστημάτων αναμένεται οι 

επιπτώσεις να είναι από μέτριας έως σημαντικής έκτασης για τα οικοσυστήματα και τη 

βιοποικιλότητα που αυτά υποστηρίζουν. Αναλυτικά στοιχεία για τις επιπτώσεις του έργου 

στη βλάστηση, στα είδη χλωρίδας και πανίδας, παρουσιάζονται στην § 6.3. 

Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η λήψη αντισταθμιστικών μέτρων για τη μείωση των 

αρνητικών επιπτώσεων στα είδη χλωρίδας και πανίδας και την αποκατάσταση της 

βλάστησης και του τοπίου, ιδίως όσον αφορά στα τμήματα όπου το έργο προβλέπεται να 

διέλθει εκτός της υφιστάμενης οδοποιίας. Αναλυτικότερα στοιχεία για τα μέτρα 

αντιμετώπισης των αναμενόμενων αρνητικών επιπτώσεων στα είδη χλωρίδας και πανίδας 

της περιοχής αναφέρονται στο § 7.3. 
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4.6 Οικολογικά ευαίσθητες – Προστατευόμενες περιοχές 

Στο παρόν κεφάλαιο, δίνονται στοιχεία για τις περιοχές που βρίσκονται στην άμεση και 

ευρύτερη περιοχή εφαρμογής του εξεταζόμενου έργου και οι οποίες διέπονται από 

καθεστώς προστασίας, λόγω των οικολογικών και λοιπών περιβαλλοντικών τους 

χαρακτηριστικών. 

4.6.1 Δίκτυο Natura 2000 

Το δίκτυο Natura 2000, αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο περιοχών, που 

δημιουργήθηκε με κύριο σκοπό την προστασία και διατήρηση των φυσικών τύπων 

οικοτόπων, των αυτοφυών ειδών χλωρίδας και των ειδών άγριας πανίδας που είναι 

σημαντικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αποτελείται από δύο κατηγορίες περιοχών: 

• τους Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ, ή Sites of Community Interest, SCI), στους 

οποίους απαντούν τύποι οικοτόπων του Παραρτήματος Ι ή/ και είδη φυτών και ζώων 

του Παραρτήματος II της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 

για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και 

χλωρίδας. Με βάση το άρθρο 5 παρ. 4.1 του Ν. 3937 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας 

και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 60Α/31.03.11) οι ΤΚΣ χαρακτηρίζονται ως Ειδικές Ζώνες 

Διατήρησης (ΕΖΔ.- Special Areas of Conservation). 

• τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ, ή Special Protection Areas, SPA), για την 

Ορνιθοπανίδα, όπως ορίζονται στην Οδηγία 79/409/EΟK του Συμβουλίου της 2ας 

Απριλίου 1979 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, όπως αυτή 

αντικαταστάθηκε με την Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου 2009 περί της διατήρησης των άγριων πτηνών. Με 

βάση το άρθρο 5 παρ. 4.2 του ν. 3937 οι ΖΕΠ αποτελούν μέρος του δικτύου 

προστατευόμενων περιοχών Natura 2000. 

Το Δίκτυο Natura 2000 στην Ελλάδα (σύμφωνα με το Νόμο 3937) περιλαμβάνει 419 

περιοχές, εκ των οποίων: 

• 178 είναι χαρακτηρισμένες ως ΖΕΠ 

• 216 είναι χαρακτηρισμένες ως ΕΖΔ 

• 23 είναι χαρακτηρισμένες ως ΖΕΠ και ΕΖΔ 

• 1 αποτελεί προτεινόμενο ΤΚΣ (GR4130005, Βραχονησίδες Καλόγεροι και θαλάσσια 

ζώνη) 

• 1 είναι χαρακτηρισμένη ως ΖΕΠ και προτεινόμενος ΤΚΣ (GR4220033, Νήσος Γυάρος 

και θαλάσσια ζώνη) 
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Σημειώνεται ότι οι περιοχές GR4130005 και GR4220033 δεν συμπεριλαμβάνονται στις 

αποφάσεις ούτε στον αρχικό κατάλογο ΤΚΣ που καταρτίστηκε βάσει της απόφασης 

2006/613/ΕΚ, ούτε στον πλέον ενημερωμένο κατάλογο που καταρτίστηκε βάσει της 

απόφασης 2011/85/ΕΕ.  

Το ελληνικό τμήμα του Δικτύου Natura 2000 έχει περιλάβει την πλειονότητα των περιοχών 

της χώρας που προστατεύονται από την εθνική νομοθεσία και έχουν διεθνείς 

χαρακτηρισμούς. Εντός των ΕΖΔ και των ΖΕΠ του Δικτύου Natura 2000 ισχύουν οι ρυθμίσεις 

προστασίας και διαχείρισης, όπως αυτές καθορίζονται με βάση το άρθρο 9 του ν. 3937 

«Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 60Α/31.03.11). 

Στον ακόλουθο Πίνακα, παρουσιάζονται οι περιοχές του δικτύου Natura 2000, που 

βρίσκονται εντός των ορίων του Νομού (Περιφερειακή Ενότητα) Αργολίδας. 

Πίνακας 4.6.1: Περιοχές του Δικτύου Natura 2000 στο Νομό Αργολίδας. 

Ονομασία τόπου Κατηγορία Κωδικός Έκταση (ha) 

Ακροναυπλία και Παλαμήδι ΤΚΣ GR2510003 366,16 

Όρη Αρτεμήσιο και Λύρκειο ΖΕΠ GR2510004 11.477,38 

Το μελετώμενο έργο δεν βρίσκεται εντός ή πλησίον των ορίων προστατευόμενης 

περιοχής του Δικτύου Natura 2000 (βλ. και Σχέδιο Μ.1 – Χάρτης Προσανατολισμού).  

Η πλησιέστερη στο έργο περιοχή του Δικτύου Natura 2000, βρίσκεται περί τον οικισμό του 

Ναυπλίου. Πρόκειται για την περιοχή με ονομασία «ΑΚΡΟΝΑΥΠΛΙΑ & ΠΑΛΑΜΗΔΙ» και 

κωδικό GR2510003. Η εν λόγω περιοχή, με συνολική έκταση 366,16 εκτάρια (ha), έχει 

χαρακτηριστεί ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ), βάσει της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, για τη 

διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας και ως 

Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ).  

Στη συνέχεια δίνονται στοιχεία σχετικά με τα κυριότερα οικολογικά και λοιπά 

περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της εγγύτερης στο εξεταζόμενο έργο περιοχής του δικτύου 

Natura 2000. 

Ακροναυπλία και Παλαμήδι (GR2510003) 

Η περιοχή αποτελεί ΤΚΣ και ΕΖΔ και, σύμφωνα με την επικαιροποιημένη βάση δεδομένων 

του Natura 2000, η συνολική της έκταση ανέρχεται σε 366.1600 εκτάρια. Η περιοχή ανήκει 

στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας, βρίσκεται πολύ κοντά στην πόλη του Ναυπλίου και 

έχει τόσο ιστορική, όσο και αισθητική αξία. Πρόκειται για απότομο, βραχώδη λόφο, με ένα 

κάστρο ιστορικής σημασίας στην κορυφή του.  

Στην περιοχή απαντούν τουλάχιστον 3 τύποι οικοτόπων που περιλαμβάνονται στο 

Παράρτημα Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Η χλωρίδα, παρότι είναι σχετικά φτωχή, 

περιλαμβάνει αρκετά σπάνια και ενδημικά φυτικά taxa, όπως τα: Stachys swainsonii subsp. 

argolica, Campanula andrewsii subsp. andrewsii, Petrorhagia armerioides var armerioides 

κ.ά. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πανίδα της περιοχής, με 3 είδη ερπετών, 2 είδη 
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θηλαστικών και 1 είδος εντόμου να περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 

92/43/ΕΟΚ.  

Η τουριστική ανάπτυξη της περιοχής επηρεάζει αρνητικά τα φυσικά οικοσυστήματα και τη 

βιοποικιλότητα που αυτά υποστηρίζουν. Υποστηρίζεται ωστόσο ότι, με κατάλληλη 

διαχείριση, οι τουριστικές εγκαταστάσεις, το κάστρο και τα είδη χλωρίδας και πανίδας 

μπορούν να συνυπάρξουν (Ντάφης και συν. 1997).  

Το μελετώμενο έργο δεν βρίσκεται εντός ή πλησίον των ορίων της εν λόγω 

προστατευόμενης περιοχής. Το πλησιέστερο σημείο του (αρχή του έργου) βρίσκεται περί τα 

1,5km βορειοανατολικά του ορίου της ζώνης. 

4.6.2 Βιότοποι Corine 

Πρόκειται για περιοχές που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή λίστα περιοχών ιδιαίτερης 

οικολογικής αξίας που καταρτίσθηκε στα πλαίσια του χρηματοδοτούμενου από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματος Corine από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 μέχρι τις 

αρχές της δεκαετίας του 1990.  

Αποτέλεσε τη βάση για την εκκίνηση του προγράμματος Natura 2000 και αποτέλεσε την πιο 

εμπεριστατωμένη για την εποχή εκείνη προσπάθεια καταγραφής σημαντικών οικολογικά 

περιοχών σε πανευρωπαϊκή κλίμακα. Δεν συνδέθηκε με συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο 

προστασίας και το κενό αυτό συμπληρώθηκε από την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. 

Οι Βιότοποι Corine που απαντώνται στην περιοχή του έργου παρουσιάζονται στον 

ακόλουθο πίνακα.  

Πίνακας 4.6.2: Βιότοποι Corine της περιοχής εφαρμογής του έργου (Πηγή: ΦΙΛΟΤΙΣ - 

Βάση Δεδομένων για την Ελληνική Φύση). 

Ονομασία τόπου Κωδικός 

Ακροναυπλία & Παλαμίδι Α00040053 

Λιμνοθάλασσα Δρέπανου, Ναύπλιο Α00060086 

Έλος χωριού Καντιά Α00020018 

Υγρότοποι κόλπου Τολού, Ναύπλιο Α00060085 

Σπηλιά Φραχτή Ερμιονίδας Α00060091 

4.6.3 Τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους (ΤΙΦΚ) 

Είναι περιοχές του Προγράμματος του πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ για την καταγραφή και οριοθέτηση 

περιοχών με σημαντική αισθητική αξία σε πανελλαδική κλίμακα. Πρόκειται για περιοχές 

που έχουν αξιολογηθεί ως τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους (ΤΙΦΚ).  

Τα δύο κοντινότερα στο έργο ΤΙΦΚ είναι: 

• Ακροναυπλία & Παλαμίδι, με κωδικό ΑΤ1011093 και 
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• Ανώνυμος Λόφος δυτικά της Ασίνης, με κωδικό ΑΤ1011094. 

4.6.4 Άλλες φυσικές περιοχές 

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως «Άλλοι 

Βιότοποι». Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι τόποι εκείνοι που έχουν εντοπιστεί και 

είναι σημαντικοί για ένα τουλάχιστον απειλούμενο είδος χλωρίδας ή πανίδας, αλλά οι 

οποίοι δεν περιλαμβάνονται στους βιοτόπους CORINE. Τα δεδομένα τους έχουν 

ενημερωθεί μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’90. 

Πίνακας 4.6.3: Άλλοι Βιότοποι της περιοχής εφαρμογής του έργου (Πηγή: ΦΙΛΟΤΙΣ - Βάση 

Δεδομένων για την Ελληνική Φύση). 

Ονομασία τόπου Κωδικός 

Περιοχή Ναυπλίου ΑΒ1080128 

Δίδυμα Αργολίδας ΑΒ1080161 

4.6.5 Καταφύγια άγριας ζωής (ΚΑΖ) 

Σύμφωνα με τον Ν. 2637/27-08-1998, τα καταφύγια θηραμάτων, μετονομάστηκαν σε 

«Καταφύγια Άγριας Ζωής». Με βάση το Ν. 3937 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 60Α/31.03.11) ως Καταφύγια Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) χαρακτηρίζονται φυσικές 

περιοχές (χερσαίες, υγροτοπικές ή θαλάσσιες), που έχουν ιδιαίτερη σημασία ως σημαντικοί 

τόποι ανάπτυξης της άγριας χλωρίδας ή ως βιότοποι αναπαραγωγής, διατροφής, 

διαχείμασης ειδών της άγριας πανίδας, ή ως περιοχές αναπαραγωγής ψαριών και 

συγκέντρωσης γόνου, ή, τέλος, ως σημαντικοί θαλάσσιοι οικότοποι.  

Στην παρ. 4.3 του άρθρου 5 του νόμου καθορίζονται συγκεκριμένοι όροι και περιορισμοί 

όσον αφορά στα ΚΑΖ. 

Τα εγγύτερα στο υπό μελέτη έργο ΚΑΖ απεικονίζονται στο Σχέδιο Μ.1 – Χάρτης 

Προσανατολισμού.  

Όπως προαναφέρθηκε, το έργο για μικρό του τμήμα εισέρχεται εντός του Καταφύγιου 

Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) με κωδικό 341416 και ονομασία «Προφήτης Ηλίας, Κάμπος, Αυλώνα, 

Μικρό και Μεγάλο Ασπροβούνι, Λουτρό, Θωμά, Παπούλια, Μαυροβούνι, Άγ. Ιωάννης».  

Το εν λόγω ΚΑΖ, εκτείνεται βορειοανατολικά του οικισμού του Κρανιδίου, περιλαμβάνοντας 

όλες τις κορυφές που αναφέρονται στην ονομασία του. Εντός του ΚΑΖ εντοπίζεται το 

τελευταίο τμήμα του αγωγού μεταφοράς νερού μήκους περίπου 3,3Km, καθώς και η θέση 

της προβλεπόμενης δεξαμενής Δ4. Το πλησιέστερο ΚΑΖ στο υπόλοιπο τμήμα του έργου έχει 

κωδικό 341607 και ονομασία «Σταυροπόδι – Καναπίτσα (Καρνεζέικα – Ίρια – Δίδυμα)». Η 

συγκεκριμένη περιοχή εκτείνεται σε τμήμα του όρους Δίδυμο μεταξύ των οικισμών 

Καρνεζέικα, Ίρια και Δίδυμα και η ελάχιστη απόσταση του ορίου του Καταφυγίου από την 

περιοχή του έργου ανέρχεται σε περίπου 1,5km. 
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4.7 Ανθρωπογενές περιβάλλον 

4.7.1 Δημογραφικά στοιχεία 

Σύμφωνα με την απογραφή πληθυσμού της ΕΣΥΕ, το 2001 ο πληθυσμός της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου ανέρχεται σε 638.942 άτομα, αντιπροσωπεύοντας το 5,18% του συνολικού 

πληθυσμού της Χώρας. Αντιστοίχως ο πληθυσμός του Ν. Αργολίδας ανέρχεται σε 105.770 

κατοίκους αντιστοιχώντας στο 16,5% του πληθυσμού της Περιφέρειας (Πίνακας 4.7.1). 

Ο ρυθμός μεταβολής του πληθυσμού της Περιφέρειας την περίοδο 1991 –2001 είναι 5,1% 

και υπολείπεται του αντίστοιχου εθνικού (6,8%), επιβεβαιώνοντας τη συνέχιση της 

πληθυσμιακής αποδυνάμωσης της Περιφέρειας. Ωστόσο, ο ρυθμός μεταβολής του 

πληθυσμού της Περιφέρειας είναι υψηλότερος από τον αντίστοιχο μέσο όρο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με βάση στοιχεία της Eurostat, η μεταβολή του πληθυσμού στο 

σύνολο της Ε.Ε. των 15 για τα έτη 1991-2001 βρίσκεται στο 3,62%, ενώ στην Ε.Ε των 25 για 

την ίδια περίοδο ανέρχεται στο 2,94%. 

Πίνακας 4.7.1: Πληθυσμός Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

ΧΩΡΙΚΗ / 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

1991 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

2001 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

ΑΣΤΙΚΟΣ ΗΜΙΑΣΤΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 

ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 97.636 34.186 12.653 50.797 105.770 53.405 52.365 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
607.428 147.233 115.931 344.264 638.942 294.680 344.262 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΑΣ 
10.259.000 6.036.660 1.312.774 2.910.466 10.964.020 7.980.414 2.983.606 

Πηγή: ΕΣΥΕ (Απογραφές 1991, 2001), Στοιχεία ΕΣΥΕ 2006. 

Αναλυτικότερα, η εξέταση του ρυθμού μεταβολής του πληθυσμού δείχνει δύο νομούς της 

Περιφέρειας και συγκεκριμένα το νομό Κορινθίας (9%) και το νομό Αργολίδας (8,3%) να 

διατηρούν ρυθμούς υψηλότερους όχι μόνο από την Περιφέρεια αλλά και από τη χώρα, 

επιβεβαιώνοντας τον αναπτυξιακό δυναμισμό τους. Οι νομοί Μεσσηνίας (5,9%) και 

Λακωνίας (4,1%) υπολείπονται του ρυθμού αύξησης του πληθυσμού του συνόλου της 

χώρας, με το νομό Μεσσηνίας να έχει τον πλησιέστερο ρυθμό μεταβολής με τον αντίστοιχο 

της Περιφέρειας, ενώ για το νομό Αρκαδίας παρατηρείται πληθυσμιακή μείωση (-3.1%). 

Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι ο αστικός πληθυσμός ως ποσοστό του συνολικού 

πληθυσμού, φαίνεται διαχρονικά να αυξάνει, αφού το 1991 ο αστικός και ο ημιαστικός 

πληθυσμός αποτελούσαν το 44,12% του συνολικού πληθυσμού της Περιφέρειας, ενώ το 

2001 το ποσοστό αυτό ανήλθε στο 46,12%. Αντίστοιχα, μειώνεται ο αγροτικός πληθυσμός 

από 55,88% το 1991 σε 53,88% το 2001. Η αναλογία αστικού / αγροτικού πληθυσμού στην 
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Περιφέρεια διαφοροποιείται πλήρως σε σχέση με την αντίστοιχη αναλογία σε επίπεδο 

χώρας, που είναι 72,79% για τον αστικό και 27,21% για τον αγροτικό πληθυσμό. Η αναλογία 

αστικού / αγροτικού πληθυσμού διαφοροποιείται, επίσης και στο νομό Αργολίδας όπου 

υπερτερεί ο αστικός πληθυσμός.  

Η πληθυσμιακή πυκνότητα το 2001 διαμορφώνεται σε 41,25 κατ/km2 (ελαφρά υψηλότερη 

σε σχέση με το 1991 που ήταν 39,2 κατ/km2), έναντι 83,08 και 77,75 που είναι τα αντίστοιχα 

μεγέθη σε επίπεδο χώρας. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει τον αραιοκατοικημένο και 

“αγροτικό” χαρακτήρα της Περιφέρειας, που αποτελεί μια βασική διαρθρωτική της 

αδυναμία (Πίνακας 4.7.2). 

Πίνακας 4.7.2: Επιφάνεια – Πραγματικός Πληθυσμός και Πυκνότητα κατά Γεωγραφικό 

Διαμέρισμα και Νομό. 

Γεωγραφικό 

Διαμέρισμα 

Επιφάνεια 

km2 

Αριθμός κατοίκων 
% 

Μεταβολή 
Κάτοικοι ανά km2 

1991 2001 
1991/ 

2001 
1991 2001 

Σύνολο Ελλάδος 131.957 10.259.900 10.964.020 6,90 77,80 83,10 

Περιφέρεια 

Πελοποννήσου 
15.490 607.428 638.942 5,19 39,21 41,25 

Αργολίδος 2.154 97.636 106.770 8,30 45,30 49,10 

Πηγή: ΕΣΥΕ (Απογραφές πληθυσμού 1991, 2001). 

Ο πραγματικός πληθυσμός των Δ.Ε (πρώην δήμων) της περιοχής μελέτης και η διαχρονική 

του μεταβολή εμφανίζεται στον Πίνακα 4.7.3. 

Πίνακας 4.7.3: Πραγματικός πληθυσμός των Δήμων και Κοινοτήτων της περιοχής μελέτης 

για τα έτη 1981, 1991, 2001 (ΕΣΥΕ) και δείκτες πυκνότητας πληθυσμού. 

Νομοί / Δήμοι / Κοινότητες 
Πραγματικός Πληθυσμός Πυκνότητα 

(κάτοικοι/km2) 1981 1991 2001 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 93020 97461 105770  

Δ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ 12913 14680 16885 437 

Δ. ΑΡΓΟΥΣ 25441 27102 29228 196 

Δ. ΑΣΙΝΗΣ 5220 5322 6117 39 

Δ. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 4559 4590 4804 26 

Δ. ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 4286 4177 4471 27 

Δ. ΕΡΜΙΟΝΗΣ 4284 4392 4554 26 

Δ. ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ 3470 3604 3575 30 

Δ. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ 7938 8973 10347 35 

Δ. ΛΕΡΝΑΣ 2717 2742 3042 33 

Δ. ΛΥΡΚΕΙΑΣ 3366 3355 2901 14 

Δ. ΜΙΔΕΑΣ 6964 6701 6724 38 

Δ. ΜΥΚΗΝΑΙΩΝ 4549 4412 4349 28 

Δ. ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ 2272 2456 3646 431 
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Δ. ΝΕΑΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ 3245 3308 3680 80 

Κ. ΑΛΕΑΣ 953 803 793 6 

Κ. ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΥ 843 844 654 8 

Στον ακόλουθο Πίνακα 4.7.4, δίνονται στοιχεία για τον πληθυσμό των οικισμών που 

βρίσκονται στην άμεση περιοχή διέλευσης του εξεταζόμενου έργου, ή/και πλησίον αυτού 

(απόσταση περί το 1,0Km εκατέρωθεν του έργου). 

Πίνακας 4.7.4: Πληθυσμός των οικισμών που βρίσκονται στην άμεση περιοχή διέλευσης 

του έργου (πηγή: ΕΣΥΕ, 2001). 

Οικισμός Πληθυσμός 

Λευκάκια 731 

Αγ. Παρασκευή 181 

Ασίνη 1.064 

Δρέπανο 1.338 

Καλλιθέα 46 

Νέα Μαραθέα 22 

Βιβάρι 288 

Κάντια 235 

Ίρια 650 

Σαλάντι 6 

4.7.2 Κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά 

Ο συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα με 

τα στοιχεία της Eurostat, παραμένει σχεδόν σταθερός διαχρονικά από το 2000 μέχρι και το 

2004, με σημαντικές ορισμένες φορές διακυμάνσεις κατ’ έτος, κυμαινόμενος σ’ ένα 

ποσοστό συμμετοχής της τάξης του 68% και σε αριθμό της τάξης των 260.000 ατόμων. 

Συγκρινόμενο το ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου με το αντίστοιχο της Χώρας, διαπιστώνεται ότι είναι πάντα σε υψηλότερα 

επίπεδα της τάξης των δύο (2) - τριών (3) ποσοστιαίων μονάδων, ενώ παραμένει 

χαμηλότερο κατά μία (1) ή δύο (2) ποσοστιαίες μονάδες από τα αντίστοιχα ποσοστά της 

Ε.Ε. των 25 και των 15. 

Όσον αφορά στο ποσοστό ανεργίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι αυξημένο κατά 

μία (1) ποσοστιαία μονάδα το 2004 έναντι εκείνου του 1999 (9,2% έναντι 8,2%), με κάποιες 

μικρές διακυμάνσεις κατ’ έτος και τάσεις αύξησης από το 2002. Παραμένει όμως μικρότερο 

του αντίστοιχου ποσοστού σε επίπεδο Χώρας (10,5% το 2004) και στα ίδια επίπεδα με το 

ποσοστό ανεργίας στην Ε.Ε. των 25. 

Η ανεργία στην Περιφέρεια πλήττει κυρίως τους νέους 15-24 ετών για τους οποίους το 

ποσοστό ανεργίας το 2004 έφθασε στο 28,4%, κατά 1,5 μονάδα μεγαλύτερο από το 

αντίστοιχο ποσοστό σε επίπεδο Χώρας (26,9%) και κατά δέκα (10) ποσοστιαίες μονάδες 

μεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσοστό ανεργίας στην Ε.Ε. των 25 (18,5%).  
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Το ποσοστό ανεργίας των νέων στην Πελοπόννησο αυξάνεται διαχρονικά, ενώ δραματική 

είναι η «συμβολή» των γυναικών αυτής της ηλικίας στην αύξηση του συνολικού ποσοστού. 

Συγκεκριμένα, το ποσοστό ανεργίας των γυναικών ηλικίας 15-24 ετών το 2004 έφθασε στο 

45,3%, έναντι 36,3% για το σύνολο της Χώρας και 18,9% για την Ε.Ε. των 25. 

Στον Πίνακα 4.7.5 που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι Δείκτες Αγοράς Εργασίας, 

απασχόλησης & ανεργίας, 2004. 

Πίνακας 4.7.5: Δείκτες Αγοράς Εργασίας, απασχόλησης & ανεργίας, 2004. 

Γεωγραφική 

ενότητα 

% 

οικονομικά 

ενεργός 

πληθυσμός  

(15-64 ετών) 

% 

απασχόλησ

η (15-64 

ετών) 

% 

απασχόληση 

γυναικών  

(15-64 ετών) 

% 

απασχόληση 

ηλικιωμένων 

(55-64 ετών) 

%  

ανεργία 

(15 ετών 

και άνω) 

%  

μακροχρόνια 

ανεργία (επί 

των ανέργων) 

ΕΕ-25 69,6 63,1 55,5 40,9 9,2 44,46 

ΕΕ-15 70,4 64,5 56,6 42,4 8,2 - 

Ελλάδα 66,5 59,4 45,2 39,4 10,5 53,06 

Πελοπόννησος 68,5 62,1 46,6 45,6 9,2 59,88 

Ν.Αργολίδας - - - - 11,6 - 

Τομείς παραγωγής 

Η τομεακή σύνθεση της απασχόλησης διαφοροποιείται και παρατηρείται σημαντική 

μείωση της απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα και αύξηση της απασχόλησης στον 

τριτογενή τομέα. Αναλυτικότερα, κατά το 2004 το 29,7% των απασχολουμένων εργάζεται 

στον πρωτογενή τομέα (37,7% το 1999), το 18,5% στο δευτερογενή (16,9% το 1999) και το 

46% στον τριτογενή τομέα (45,3% το 1999). Η αλλαγή στη σύνθεση της απασχόλησης 

επιβεβαιώνει τη σχετικά έντονη φθίνουσα πορεία του πρωτογενή τομέα, την ενίσχυση του 

δευτερογενή και την αργή ανάπτυξη του τριτογενή. Παρά τις μεταβολές αυτές, η σύνθεση 

της απασχόλησης κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας είναι αρκετά διαφοροποιημένη 

σε σχέση με την αντίστοιχη της χώρας. Το ποσοστό απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα 

της Περιφέρειας είναι υπερδιπλάσιο του αντίστοιχου εθνικού μέσου (12,6%), στο 

δευτερογενή υπολείπεται του εθνικού μέσου (22,4%), ενώ και στον τριτογενή τομέα η 

απόκλιση είναι μεγαλύτερη (65,0%). 

Ο πρωτογενής τομέας της Πελοποννήσου εξακολουθεί να διατηρεί ένα σημαντικό μέγεθος. 

Το περιφερειακό ΑΕΠ του πρωτογενή τομέα συμμετέχει κατά 12% στο ΑΕΠ του πρωτογενή 

της χώρας και περίπου κατά 14% στο συνολικό Περιφερειακό ΑΕΠ. 

Οι κυριότερες καλλιέργειες της Περιφέρειας είναι εσπεριδοειδή, ελαιόλαδο, βρώσιμες 

ελιές, βρώσιμα σταφύλια, κρασί, σταφίδες, πατάτες, μήλα, δημητριακά, κτηνοτροφικά 

φυτά, κηπευτικά. Σημαντικότερες γεωργικές βιομηχανίες είναι ψυγεία, εργοστάσια 

χυμοποίησης και τυποποίησης εσπεριδοειδών, σταφιδοεργοστάσια, οινοποιεία, αποθήκες 

και εργοστάσια συντήρησης οπωροκηπευτικών. Ο όγκος παραδοσιακών και σύγχρονης 

τεχνολογίας, θερμοκηπίων βρίσκεται στη Λακωνία και Μεσσηνία. Η εκμηχάνιση της 
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αγροτικής παραγωγής είναι αρκετά σημαντική, χωρίς ανάλογη αύξηση της 

παραγωγικότητας του τομέα. Η κτηνοτροφική, δασική και αλιευτική παραγωγή, αν και 

αξιόλογη, συμβάλλει λιγότερο από το 50% στη διαμόρφωση του αγροτικού εισοδήματος, 

σε σχέση προς τη γεωργική και παρουσιάζουν προβλήματα εκσυγχρονισμού παραγωγής και 

εμπορίας, ενώ ο σημαντικότερος κτηνοτροφικός κλάδος είναι τα γαλακτοκομικά. 

Κυρίαρχη δραστηριότητα του δευτερογενή τομέα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι η 

μεταποίηση, η οποία παράγει το 65% της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας του 

δευτερογενή τομέα, παρουσιάζοντας μια μικρή αύξηση του ποσοστού συμμετοχής της κατά 

την τριετία 2000-2002. Δεύτερη σε σημασία δραστηριότητα του δευτερογενή τομέα είναι οι 

Κατασκευές, με 20% συμμετοχή στην ΑΠΑ του Δευτερογενή Τομέα της Περιφέρειας και 

τρίτη η Ενέργεια (Ηλεκτρισμός). 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ, (Μητρώο Επιχειρήσεων, 2000-2002), στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου το έτος 2002 λειτουργούσαν 11.500 επιχειρήσεις του δευτερογενή τομέα με 

αντίστοιχο ετήσιο κύκλο εργασιών 1,1 δισ. Ευρώ. Τόσο ο αριθμός των επιχειρήσεων, όσο 

και ο ετήσιος κύκλος εργασιών αυξάνονται διαχρονικά από το 2000, ιδιαίτερα δε ο κύκλος 

εργασιών, γεγονός που υποδεικνύει μια δυναμική στις δραστηριότητες του δευτερογενή 

τομέα στην Περιφέρεια στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Από το σύνολο των 

επιχειρήσεων του δευτερογενή τομέα το 40%, ήτοι 4.550 επιχειρήσεις, είναι μεταποιητικές, 

με ετήσιο κύκλο εργασιών που αντιπροσωπεύει το 63% του συνολικού ετήσιου κύκλου 

εργασιών των επιχειρήσεων του δευτερογενή τομέα. 

Ο τριτογενής τομέας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου απασχολεί το 40% των εργαζομένων 

της Περιφέρειας, με σημαντικές ποσοτικές διαφοροποιήσεις ανά έτος στον αριθμό των 

απασχολούμενων, φαινόμενο που υποδεικνύει μια «ρευστότητα» στις οικονομικές 

δραστηριότητες του τριτογενή τομέα, ενώ παράγει το 56% της Ακαθάριστης Προστιθέμενης 

Αξίας της Περιφέρειας, με πολύ μικρές τάσεις αύξησης της παραγόμενης ΑΠΑ κατ’ έτος. 

Βασικές οικονομικές δραστηριότητες του τριτογενή τομέα στην Πελοπόννησο είναι η 

«διαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκμίσθωση και επιχειρηματικές δραστηριότητες», το 

«χονδρικό και λιανικό εμπόριο», οι «μεταφορές, αποθήκευση, επικοινωνίες» και τα 

«Ξενοδοχεία και εστιατόρια». Οι συγκεκριμένες οικονομικές δραστηριότητες παράγουν το 

65% της ΑΠΑ του τριτογενή τομέα στην Περιφέρεια. Σημαντικό μέρος επίσης, του τομέα 

των υπηρεσιών αντιπροσωπεύουν οι κλάδοι της «Δημόσιας Διοίκησης, της Άμυνας και της 

Κοινωνικής Ασφάλισης», και «των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών», οι οποίοι παράγουν το 

17%-18% της ΑΠΑ του τριτογενή τομέα, σχεδόν ισομερώς κατανεμημένη μεταξύ τους, ενώ η 

«εκπαίδευση και η κοινωνική μέριμνα» συμβάλλουν κατά 13%-15% στην παραγωγή της 

συνολικής Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας του τριτογενή τομέα. 

Ο μεγάλος όγκος των επιχειρήσεων και λοιπών λειτουργιών του τριτογενή τομέα, όπως 

διοικητικές, εκπαιδευτικές, χρηματοπιστωτικές και εμπορικές υπηρεσίες, καθώς και οι 

υπηρεσίες των μεταφορών, είναι συγκεντρωμένες στα αστικά κέντρα της Περιφέρειας, ενώ 

οι τουριστικές υπηρεσίες που εκφράζονται κατά κύριο λόγο από τον κλάδο των 

«Ξενοδοχείων και εστιατορίων» παρουσιάζουν χωρική διασπορά στην Περιφέρεια. Ο νομός 

Αργολίδας διαθέτει ένα σημαντικό αριθμό ξενοδοχειακών μονάδων και εξοχικών κατοικιών 
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με αποτέλεσμα το σύνολο των διανυκτερεύσεων στη διάρκεια της θερινής περιόδου να 

πολλαπλασιάζεται (βλ. Πίνακα 4.7.6). 

Πίνακας 4.7.6: Διανυκτερεύσεις θερινής περιόδου. 

ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ 
Διανυκτερεύσεις 

Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπτ 

ΑΡΓΟΛΙΔAΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 14225 11481 13947 8824 

 ΑΡΓΟΥΣ 1404 828 1362 1019 

 ΑΣΙΝΗΣ 11073 15703 11163 10702 

 ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 107 134 161 107 

 ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 1539 3927 2130 2033 

 ΕΡΜΙΟΝΗΣ 33104 46438 36630 22609 

 ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ 25327 38713 64047 22253 

 ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ 156 195 234 156 

 ΝΕΑΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ 5712 4678 5473 5884 
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4.8 Οικιστικό δίκτυο 

Η σημερινή μορφή του διαμορφωμένου οικιστικού δικτύου έχει την αρχή της στις ιστορικές 

και τοπικές συνθήκες που συνέτειναν στη δημιουργία των πληθυσμιακών συγκεντρώσεων 

στη διαχρονική εξέλιξη της περιοχής, στις οικονομικές δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν 

σε συνδυασμό με τους διατιθέμενους πόρους, στη ζωτικότητα του εγκατεστημένου 

πληθυσμού και στις γενικότερες ιστορικές, οικονομικές γεωπολιτικές και άλλες συγκυρίες 

που επικράτησαν διαδρομή του χρόνου. 

Κατάταξη οικισμών κατά ΕΣΥΕ 

Η ΕΣΥΕ ιεραρχεί το δίκτυο των οικισμών με βάση δύο κριτήρια ένα γεωγραφικό και ένα 

πληθυσμιακό. Έτσι, κατατάσσει τις κοινότητες ανάλογα με την ποσοστιαία συμμετοχή του 

είδους της έκτασής τους σε πεδινές, ημιορεινές και ορεινές. 

Πεδινές: Οι κοινότητες που το μέγιστο μέρος της εδαφικής τους περιοχής είναι σε 

επίπεδο ή ελαφρών κλίσεων έδαφος και σε υψόμετρο κάτω των 800m. 

Ημιορεινές: Οι κοινότητες των οποίων το μέγιστο μέρος της εδαφικής περιοχής τους 

βρίσκεται στις υπώρειες των βουνών, σε υψόμετρο κάτω των 800m στο 

μέγιστο μέρος της. 

Ορεινές: Οι κοινότητες σε κεκλιμένα και ανώμαλα εδάφη, με χαράδρες και 

απότομους ορεινούς όγκους που δημιουργούν εδαφικές πτυχώσεις και 

υψομετρικές διαφορές άνω των 400m και κοινότητες των οποίων το 

μέγιστο μέρος της εδαφικής τους περιοχής βρίσκεται σε υψόμετρο άνω των 

800m. 

Αντίστοιχα με το πληθυσμιακό κριτήριο κατατάσσονται οι οικισμοί ως αγροτικοί (0-2.000 

κατοίκους), ημιαστικοί (2.001 -10.000 κατοίκους) και αστικοί (10.000 και άνω). 

Τα αστικά κέντρα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με το κριτήριο της ΕΣΥΕ είναι οι έδρες 

των 5 Νομών ήτοι: 

• ΤΡΙΠΟΛΗ (έδρα της Περιφερειακής Διοίκησης) 

• ΝΑΥΠΛΙΟ 

• ΚΟΡΙΝΘΟΣ 

• ΣΠΑΡΤΗ 

• ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

• ΑΡΓΟΣ 

• ΛΟΥΤΡΑΚΙ 
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Οι λειτουργίες των ως άνω αστικών κέντρων είναι σε γενικές γραμμές διοικητικές, 

οικονομικές, πολιτισμικές και κοινωνικές, συμπληρούμενες από λειτουργίες αναψυχής και 

λοιπές δραστηριότητες που αναπτύσσονται είτε στον πολεοδομικό ιστό είτε στον άμεσο 

περιβάλλοντα χώρο τους και επηρεάζουν τον ευρύτερο χώρο τους και μέχρι τα όρια του 

Νομού, σε κάποιες δε περιπτώσεις και έξω από αυτά (π.χ. Τρίπολη, Καλαμάτα, Κόρινθος). Ο 

ρόλος των τοπικών αστικών κέντρων είναι εξαιρετικά σημαντικός για τις τοπικές κοινωνίες 

και την κατ’ αρχήν συγκράτηση του πληθυσμού, διότι πέραν των ευκαιριών απασχόλησης 

και των διοικητικών και κοινωνικών υπηρεσιών που παρέχουν, αποτελούν τα σημεία 

αναφοράς του πληθυσμού και είναι συνδεδεμένα με την ιστορία, την οικονομία και την 

εξέλιξη της κοινωνικής ζωής όπως αυτή εκφράζεται σε επίπεδο Νομού. 

Δύο από τα 7 «αστικά κέντρα» της Πελοποννήσου που βρίσκονται εντός της περιοχής 

μελέτης. 

Το Ναύπλιο και το Άργος, δύο πόλεις Νομαρχιακού επιπέδου, με μικρή πληθυσμιακή βάση 

το Ναύπλιο, και ισχυρότερη το Άργος είναι πλήρως διαφοροποιημένες σε σχέση με τον 

προσανατολισμό της παραγωγικής τους βάσης, αλλά αντίστοιχα εξοπλισμένες σε επίπεδο 

κοινωνικού εξοπλισμού. Ιστορικές πόλεις και οι δύο στην πράξη έχουν Νομαρχιακή 

εμβέλεια, αλλά λόγω ης μικρής τους απόστασης από το Πολεοδομικό Συγκρότημα της 

Πρωτεύουσας μπορούν να αυξήσουν την επιρροή τους στις άμεσες ευρύτερες περιοχές των 

γειτονικών Νομών Κορινθίας και Αρκαδίας (κυρίως περιοχή Βόρειας Κυνουρίας). 

Οι παραλιακές περιοχές του Νομού όπου βρίσκουν «διέξοδο» παραθερισμού ή απόκτησης 

Β΄ κατοικίας οι κάτοικοι του Λεκανοπεδίου με αποτέλεσμα την υπέρμετρη και εις βάρος του 

περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων ανάπτυξη περιοχών B΄ κατοικίας, και η ύπαρξη των 

σημαντικών διαπεριφερειακής αλλά και υπερεθνικής εμβέλειας εξαιρετικών πολιτιστικών 

πόρων (Μήκυνες, Επίδαυρος), πιθανόν θα δημιουργούσαν τις προϋποθέσεις για την 

ενίσχυση του κοινωνικού εξοπλισμού και ανάπτυξη και άλλων ισχυρών κέντρων στην 

περιοχή της Αργολίδος.  

Η Περιφέρεια της Πελοποννήσου έχει εγκατεστημένο πληθυσμό σε ορεινούς και 

ημιορεινούς ΟΤΑ σε υψηλότερο ποσοστό από τον μέσο όρο της χώρας κατά 10.7 και 8.1 

ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα, ενώ έχει πεδινό πληθυσμό κατά 18.7% ποσοστιαίες 

μονάδες λιγότερο από τον μέσο όρο της χώρας. Συγκαταλέγεται μεταξύ των 4 και 3 πρώτων 

Περιφερειών σε ορεινό και ημιορεινό πληθυσμό και μεταξύ των 3 τελευταίων σε πεδινό 

πληθυσμό. 

Οι πλέον ορεινοί ΟΤΑ είναι η Κοινότητα Αχλαδοκάμπου Ν. Αργολίδας (100%). Πλέον 

πεδινός Δήμος και μάλιστα σε ποσοστό 100% είναι ο δήμος Ναυπλίου. Στον Νομό 

Αργολίδας η υψηλότερη πληθυσμιακή πυκνότητα καταγράφεται στα πεδινά της Ν.Κίου 

(4.31 άτομα/hα) ενώ η χαμηλότερη καταγράφεται στα ορεινά του Δήμου Λέρνας (0.04 

άτομα/hα). 
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4.9 Τεχνικές και κοινωνικές υποδομές 

4.9.1 Οδικό δίκτυο 

Η περιφέρεια Πελοποννήσου, όπως και συνολικά η Ελληνική επικράτεια χαρακτηρίζονται 

από την έλλειψη ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού του μεταφορικού συστήματος, του 

οποίου βασική διάσταση θα ήταν μία πολιτική ανάπτυξης της διαλειτουργικότητας μεταξύ 

των διαφορετικών μεταφορικών μέσων. Η ανάπτυξη της διαλειτουργικότητας θα επέφερε 

μία ορθολογική κατανομή του μεταφορικού έργου στα διάφορα μέσα και κατ’ επέκταση 

μία συνολική βελτιστοποίηση στα δίκτυα. Η απουσία αυτής της διάστασης, που εκφράζεται 

κυρίως με την περιορισμένη χωρική κάλυψη και διαπεριφερειακή εμβέλεια, καθώς και την 

απουσία προγραμματισμού ανάπτυξης του σιδηροδρόμου, δημιουργεί στην περιφέρεια 

μελέτης ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις μεταφορικής ικανότητας και ποιότητας 

εξυπηρέτησης για το οδικό δίκτυο. 

Οι υψηλές απαιτήσεις προκύπτουν από την ισχυρή «πίεση» της ζήτησης, καθώς οι οδικές 

μεταφορές αποτελούν το κυρίαρχο μέσο εξυπηρέτησης της, σε ενδοπεριφερειακό και 

διαπεριφερειακό επίπεδο. Με δεδομένη, όπως προαναφέρθηκε, την περιορισμένη 

συμβολή των σιδηροδρομικών και θαλασσίων μεταφορών, καθώς και τη στασιμότητά του 

προγραμματισμού για την ανάπτυξή τους, δημιουργήθηκε ένας «φαύλος κύκλος» 

μονομερούς ανάπτυξης. Το οδικό δίκτυο, αρκετά πυκνό και σχετικά αποτελεσματικό, 

προσέλκυε αυξανόμενη ζήτηση και πίεση για βελτίωση. Ταυτόχρονα, η επί δεκαετίες 

διαρκής ανάπτυξη του επιπέδου εξυπηρέτησής του προσελκύει ισχυρότερη ζήτηση, που 

δημιουργεί εκ νέου ανάγκες για περαιτέρω ανάπτυξή του. 

Το οδικό δίκτυο της περιφέρειας Πελοποννήσου είναι αρκετά πυκνό και εκτεταμένο. Είναι 

επίσης έντονα ιεραρχημένο, σε σχέση με τεχνικά χαρακτηριστικά και επίπεδα 

εξυπηρέτησης. Η χωρική του ανάπτυξη παρουσιάζει μία σχετική ανομοιογένεια, καθώς 

ορισμένες περιοχές της Περιφέρειας εξυπηρετούνται αποτελεσματικά, ενώ άλλες 

παρουσιάζουν αναντιστοιχία κατάστασης δικτύου σε σχέση με τις ανάγκες. Όμως, το οδικό 

δίκτυο βρίσκεται σε μία διαρκή δυναμική ανάπτυξης. 

Σύμφωνα με τη διοικητική ιεράρχηση, το οδικό δίκτυο κατηγοριοποιείται σε εθνικό, 

επαρχιακό και δημοτικό/κοινοτικό. παρ’ όλα αυτά, σε πολλές περιπτώσεις το οδικό δίκτυο 

χαρακτηρίζεται από αναντιστοιχία μεταξύ διοικητικής ιεράρχησης, γεωμετρικών 

χαρακτηριστικών και λειτουργικής σημασίας. Ακολούθως επιχειρείται μία συνοπτική 

περιγραφή του δικτύου, αναφερόμενη στη διοικητική ιεράρχηση και τα γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά. Σε επόμενη παράγραφο, επιχειρείται η λειτουργική αξιολόγηση του 

δικτύου. 

Το εθνικό δίκτυο της Περιφέρειας, σύμφωνα με το Μητρώο Εθνικών Οδών της χώρας (πηγή 

ΥΠΕXΩΔΕ), έχει συνολικό μήκος 1.167 χιλιομέτρων και παρουσιάζεται στον ακόλουθο 

πίνακα. 
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Πίνακας 4.9.1: Διάρθρωση και χαρακτηριστικά εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας 

Πελοποννήσου. 

Τμήμα Γεωμετρικά χαρακτηριστικά 

ΠΑΘΕ-τμήμα νομού Κορίνθου 
κλειστός αυτοκινητόδρομος, 2 

λωρίδες/κατεύθυνση. ΥΠΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

Κόρινθος-Τρίπολη 
κλειστός αυτοκινητόδρομος, 2 

λωρίδες/κατεύθυνση. ΥΠΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

Κόρινθος – Νεμέα – Άργος – Τρίπολη –

Μεγαλόπολη - Καλαμάτα 
1 λωρίδα/κατεύθυνση 

(από Πύργο) – Κυπαρισσία 1 πλατιά λωρίδα/κατεύθυνση 

Κυπαρισσία – Πύλος – Μεθώνη 1 πλατιά λωρίδα/κατεύθυνση 

Τσάκωνα-Καλό Νερό Μεσσηνίας  1 πλατιά λωρίδα/κατεύθυνση 

Ίσθμια-Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου  1 λωρίδα/κατεύθυνση 

(από Πάτρα)-Λεβίδι 1 πλατιά λωρίδα/κατεύθυνση  

Λεβίδι-Τρίπολη 1 λωρίδα/κατεύθυνση 

Τρίπολη – Σπάρτη - Γύθειο  1 πλατιά λωρίδα/κατεύθυνση  

ΣΣ. Νεμέας – Νεμέα – Σκοτεινή – Κανδήλα - 

Λεβίδι  
1 στενή λωρίδα/κατεύθυνση 

Λεβίδι – Βυτίνα - προς Ολυμπία  1 πλατιά λωρίδα/κατεύθυνση 

Φίχτιο - Μυκήνες 1 στενή λωρίδα/κατεύθυνση 

Άργος – Ναύπλιο – Λυγουριό -Θέατρο 

Επιδαύρου-Παλιάεπίδαυρος  
1 λωρίδα/κατεύθυνση 

Μεγαλόπολη – Ανδρίτσαινα – Ναός 

Επικουρείου Απόλλωνα 
1 στενή λωρίδα/κατεύθυνση 

Σπάρτη – Καλαμάτα – Μεσσήνη – Πύλος 1 λωρίδα/κατεύθυνση 

Σπάρτη – Μυστράς 1 στενή λωρίδα/κατεύθυνση 

Εθνική Οδός Αθηνών – Κορίνθου - 

Πατρών, τμήμα νομού Κορίνθου  
εναλλαγή 2 και 1 λωρίδα/κατεύθυνση 

Παλαιά Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου - 

Πατρών, τμήμα νομού Κορινθίας 
1 λωρίδα/κατεύθυνση 

Τα υπόλοιπα οδικό τμήματα εντάσσονται είτε στο επαρχιακό, είτε στο δημοτικό / κοινοτικό 

δίκτυο. Διαθέτουν όλα μία λωρίδα ανά κατεύθυνση, συχνά στενού πλάτους. Το επαρχιακό 

δίκτυο παρουσιάζει συνολικό μήκος 3.991 χιλιομέτρων. Το επαρχιακό οδικό δίκτυο είναι ως 

επί το πλείστον ασφαλτοστρωμένο. Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο αναμένεται να προστεθούν 

ορισμένα άλλα τμήματα, που προς το παρόν είναι ημιτελή ή αδιάνοικτα.  

Τέλος, για το δημοτικό και κοινοτικό οδικό δίκτυο, δεν διατίθενται στατιστικά στοιχεία. Το 

δημοτικό-κοινοτικό δίκτυο συντίθεται κατά κανόνα από δρόμους λωρίδων στενού πλάτους 

(< 2,5 μέτρων), ενώ η βατότητα είναι συχνά μέτρια ή κακή. 

4.9.2 Σιδηροδρομικό δίκτυο 

Η σημερινή διάρθρωση και τα χαρακτηριστικά του σιδηροδρομικού δικτύου της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου παραμένουν σχεδόν αμετάβλητα από τις αρχές του 

προηγούμενου αιώνα. Το δίκτυο είναι παρωχημένο ενώ η σιδηροδρομική κίνηση 
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συγκρατείται σε χαμηλά επίπεδα. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του δικτύου που καθηλώνουν 

την ποιότητα εξυπηρέτησης σε χαμηλά επίπεδα είναι τα ακόλουθα: 

Η γραμμή μετρικού πλάτους (1,000 μ) έρχεται σε αναντιστοιχία με τη γραμμή κανονικού 

πλάτους της Αττικής και της Στερεάς Ελλάδας (1,435μ) με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η 

μεταφορική συνέχεια των συνδέσεων μεταξύ Πελοποννήσου και όλων των περιοχών 

βορείως της Αττικής, διότι απαιτούνται διαδικασίες μετεπιβίβασης και μεταφόρτωσης στο 

συγκρότημα Αθήνας/Πειραιά.  

Το δίκτυο παρουσιάζει σε ορισμένα τμήματα μεγάλες κλίσεις και μικρές ακτίνες 

καμπυλότητας, ενώ η επιδομή είναι πεπαλαιωμένη. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος κατ’ 

άξονα είναι περιορισμένο (14 τόννοι). Η γραμμή σε όλο το δίκτυο είναι μονή, με εξαίρεση 

ένα τμήμα 22 km στη γραμμή Αθηνών – Κορίνθου. Το μεγαλύτερο μέρος του δικτύου 

διασταυρώνεται με το οδικό δίκτυο ισόπεδα, κατατέμνοντας πυκνοκατοικημένες περιοχές, 

δημιουργώντας προβλήματα ασφάλειας και μείωση της μέσης ταχύτητας. Η μέση ταχύτητα 

κίνησης είναι γενικώς σε πολύ χαμηλά επίπεδα. 

4.9.3 Ενέργεια 

Η Διοικητική Περιφέρεια της Πελοποννήσου εξυπηρετείται από το διασυνδεδεμένο 

σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Δ.Ε.Η., που καλύπτει όλη την Ηπειρωτική 

Χώρα. Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου λειτουργούν δύο σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας που βρίσκονται στο Νομό Αρκαδίας. 

1. Ο θερμοηλεκτρικός (λιγνιτικός) σταθμός της Μεγαλόπολης, που αποτελείται από 4 

μονάδες συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 850 MW και καθαρής ισχύος 770MW. Η 

μέση ετήσια Παραγωγή είναι της τάξης των 5.000 GWh που αντιστοιχούν σε 18ώρη 

μέση ημερήσια λειτουργία Του Σταθμού. 

2. Ο υδροηλεκτρικός σταθμός του Λάδωνα, που αποτελείται από δύο μονάδες 

συνολικής καθαρής ισχύος 2 x 35 = 70MW. Η μέση ετήσια Παραγωγή είναι της 

τάξης των 260 GWh, που αντιστοιχούν σε 10ώρη μέση ημερήσια λειτουργία του 

Σταθμού. 

Το δίκτυο μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι 

υψηλής τάσης 150 KV. Αποτελείται από τρεις διπλές γραμμές μεταφοράς βαρέος τύπου με 

συνολική μεταφερόμενη ισχύ 2 x 62 MW, που συνδέουν οι δύο πρώτες τον ΑΗΣ 

Μεγαλόπολης με τον Υποσταθμό υψηλής τάσης (Υ.Σ.) Κουμουνδούρου στην Αθήνα και η 

τρίτη με τον Υ.Σ. Πύργου. 

Όλο το υπόλοιπο Δίκτυο υψηλής τάσης αποτελείται από απλές γραμμές 150 ΚV ελαφρού 

τύπου με συνολική μεταφερόμενη ισχύ 54 MW, που μεταφέρουν την ηλεκτρική ενέργεια 

στους διάφορους υποσταθμούς υψηλής τάσης.  

Η ηλεκτρική ενέργεια μέσω των γραμμών μεταφοράς των 150 KV φθάνει στους 

υποσταθμούς υψηλής τάσης όπου γίνεται η μετατροπή της τάσης από 150 KV σε 20 ΚV. Από 

κάθε υποσταθμό υψηλής τάσης ξεκινούν πολλές γραμμές διανομής μέσης τάσης 20 ΚV 
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προς τις διάφορες περιοχές που ηλεκτροδοτούνται από αυτόν. Καθ’ οδόν οι γραμμές αυτές 

διακλαδίζονται σε άλλες γραμμές των 20 ΚV και αυτές σε άλλες μέχρι να φθάσουν στους 

υποσταθμούς μέσης τάσης 220 V. 

Οι υποσταθμοί υψηλής τάσης στην περιφέρεια Πελοποννήσου είναι συνολικά 17 και 

κατανέμονται στους 5 Νομούς ως εξής: 

• Ν. Αργολίδας (3)- (4) Άργους Ι (Δαλαμανάρα), Άργους ΙΙ, Κρανιδίου (Μεθάνων 

Τροιζηνίας) 

• Ν. Αρκαδίας (4)  Τρίπολης, Μεγαλόπολης, Λάδωνα, Άστρους 

• Ν. Κορινθίας (3)  Κορίνθου, Αγίων Θεοδώρων, Ξυλοκάστρου 

• Ν. Λακωνίας (3)  Σπάρτης Ι, Σπάρτης ΙΙ, Μολαών 

Ολόκληρο το σύστημα μεταφοράς δομείται σε δακτυλίους έτσι ώστε να είναι δυνατή η 

αμφίδρομη τροφοδότησή του και να μην διακόπτεται η λειτουργία του συστήματος σε 

περίπτωση βλάβης, σε ένα σημείο του δακτυλίου. Εξαίρεση αποτελεί ο νομός Λακωνίας 

που τροφοδοτείται από την μονή γραμμή Μεγαλόπολη – Σπάρτη (ΜΣ) και Σπάρτη – Μολάοι 

(ΣΜ).  

4.9.4 Αποχέτευση 

Στον (πρώην) νομό Αργολίδας λειτουργούν οι ακόλουθες ΕΕΛ. 

• ΑΡΓΟΣ-ΝΑΥΠΛΙΟ  (Αποδέκτης- ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ)  

• ΤΟΛΟ   (Αποδέκτης-ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ) 

• ΕΡΜΙΟΝΗ  (Αποδέκτης-ΕΔΑΦΟΣ) 

• ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ (Αποδέκτης-ΕΔΑΦΟΣ) 

• ΛΥΓΟΥΡΙΟ  (Αποδέκτης-ΡΕΜΑ) 

• ΚΡΑΝΙΔΙ   (Αποδέκτης-ΡΕΜΑ) 

4.9.5 Απορρίμματα 

Όσον αφορά στα αστικά απορρίμματα υπάρχουν δύο υφιστάμενοι ή υπό υλοποίηση ΧΥΤΑ: 

Κιάτου και υπό υλοποίηση ο ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου. Με βάση τον προηγούμενο Περιφερειακό 

Σχεδιασμό (ΠΕΣΔΑ) προβλέπονται επιπλέον οι ακόλουθοι ΧΥΤΑ : Ν. Μεσσηνίας, Αν. 

Κορινθίας, Ν. Αργολίδας (θέση Τρακέικα), Ν. Λακωνίας  και Ν. Αρκαδίας. 

Με βάση το νέο ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ/ΔΙΠΕΧΩ/5145/2-12-

2010), η Περιφέρεια Πελοποννήσου αποτελείται από τρεις διαχειριστικές ενότητες, οι 

οποίες θα διέπονται από κοινούς στόχους διαχείρισης. Η Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας, 
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μαζί με την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας και τους Δήμους Τρίπολης, Β. Κυνουρίας και 

Ν. Κυνουρίας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας ανήκουν στην 1η Διαχειριστική 

Ενότητα στην οποία προβλέπεται 1 ΧΥΤΥ και (ενδεικτικά) 5 Σταθμοί Μεταφόρτωσης 

Απορριμμάτων (ΣΜΑ), των οποίων η χωροθέτηση δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.   

Μέχρι σήμερα η διάθεση των απορριμμάτων του Άργους και του Ναυπλίου γίνεται στη 

θέση Μπομπέικα μεταξύ των Δήμων Άργους και Ν. Κίου, σε απόσταση 6Km από το Άργος. 

Η διάθεση των απορριμμάτων των μικρότερων οικισμών γίνεται χωρίς καμία προσοχή σε 

πλαγιές και ρεματιές, ακόμη και σε ξερές κοίτες ποταμών όπου παραμένουν ακάλυπτα ή 

καίγονται ανεξέλεγκτα μολύνοντας την ατμόσφαιρα και επιβαρύνοντας το περιβάλλον. 

4.9.6 Ιδιωτικές γεωτρήσεις 

Στο νομό Αργολίδας λειτουργεί ένας μεγάλος αριθμός ιδιωτικών γεωτρήσεων (273) εκ των 

οποίων 80 αφορούν στις Δ.Ε Ερμιόνης και Κρανιδίου. 

Πίνακας 4.9.2: Αριθμός ιδιωτικών γεωτρήσεων Νομού Αργολίδας το έτος 2004. 

ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 
Αριθμός αδειών γεωτρήσεων ανά 

δημοτικό διαμέρισμα 

ΑΡΓΟΥΣ 

Δ.Δ.ΙΝΑΧΟΥ  

Δ.Δ.ΑΡΓΟΥΣ 2 

Δ.Δ.ΗΡΑΣ  

Δ.Δ.ΚΟΥΡΤΑΚΙΟΥ  

Δ.Δ.ΠΥΡΓΕΛΛΑΣ 1 

Δ.Δ.ΛΑΛΟΥΚΑ  

Δ.Δ.ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ  

Δ.Δ.ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ 3 

Δ.Δ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 1 

ΑΣΙΝΗΣ 

Δ.Δ.ΔΡΕΠΑΝΟΥ 9 

Δ.Δ.ΑΣΙΝΗΣ 9 

Δ.Δ.ΙΡΙΩΝ 1 

Δ.Δ.ΤΟΛΟΥ 1 

Δ.Δ.ΚΑΡΝΕΖΑΙΪΚΩΝ 18 

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 

Δ.Δ.ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΥ 10 

Δ.Δ.ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  

Δ.Δ.ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ  

Δ.Δ.ΑΔΑΜΙΟΥ  

ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 

Δ.Δ.ΔΗΜΑΙΝΑΣ 1 

Δ.Δ.ΝΕΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 3 

Δ.Δ.ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 1 

Δ.Δ.ΤΡΑΧΕΙΑΣ 10 

ΕΡΜΙΟΝΗΣ 

Δ.Δ.ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 31 

Δ.Δ.ΘΕΡΜΗΣΙΑΣ 20 

Δ.Δ.ΕΡΜΙΟΝΗΣ 29 

ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ 

Δ.Δ.ΜΑΛΑΝΤΡΕΝΙΟΥ  

Δ.Δ.ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ  

Δ.Δ.ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ  
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ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 
Αριθμός αδειών γεωτρήσεων ανά 

δημοτικό διαμέρισμα 

Δ.Δ.ΒΡΟΥΣΤΙΟΥ  

ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ 

Δ.Δ.ΔΙΔΥΜΩΝ 2 

Δ.Δ.ΦΟΥΡΝΩΝ 6 

Δ.Δ.ΚΟΙΛΑΔΟΣ  

Δ.Δ.ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ 37 

Δ.Δ.ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ 5 

ΛΕΡΝΑΣ 

Δ.Δ.ΣΚΑΦΙΔΑΚΙΟΥ 6 

Δ.Δ.ΜΥΛΩΝ 2 

Δ.Δ.ΚΙΒΕΡΙΟΥ 7 

Δ.Δ.ΑΝΔΡΙΤΣΗΣ  

ΛΥΡΚΕΙΑΣ 

Δ.Δ. ΓΥΜΝΟΥ 3 

Δ.Δ.ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ  

Δ.Δ.ΣΤΕΡΝΑΣ  

Δ.Δ.ΛΥΡΚΕΙΑΣ  

Δ.Δ.ΚΑΠΑΡΕΛΙΟΥ  

Δ.Δ.ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ   

ΛΥΡΚΕΙΑΣ 
Δ.Δ.ΚΑΡΥΑΣ 1 

Δ.Δ.ΦΡΕΓΚΑΙΝΗΣ 1 

ΜΥΚΗΝΑΙΩΝ 

Δ.Δ.ΦΙΧΤΙΟΥ 6 

Δ.Δ.ΜΠΟΡΣΑ 6 

Δ.Δ.ΛΙΜΝΩΝ  

Δ.Δ.ΜΥΚΗΝΩΝ 1 

Δ.Δ.ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ 1 

Δ.Δ.ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ  

Δ.Δ.ΝΕΟΥ ΗΡΑΙΟΥ 1 

ΝΑΥΠΛΙΟΥ 

Δ.Δ.ΠΥΡΓΙΩΤΙΚΩΝ 2 

Δ.Δ.ΑΡΙΑΣ 1 

Δ.Δ.ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2 

Δ.Δ.ΛΕΥΚΑΚΙΩΝ 4 

ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ Δ.Δ. ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ  

ΝΕΑΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ 

Δ.Δ.ΝΕΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ 2 

Δ.Δ.ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ 6 

Δ.Δ.ΝΕΑΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ 10 

ΜΙΔΕΑΣ 

Δ.Δ.ΑΡΑΧΝΑΙΟΥ  

Δ.Δ.ΜΙΔΕΑΣ 4 

Δ.Δ.ΑΝΥΦΙΟΥ 5 

Δ.Δ.ΗΡΑΙΟΥ 2 

Πηγή: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, 

ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (Υ.Δ. 01, 02, 03)» - Β ΦΑΣΗ, ΥΠΑΝ 2008. 

4.9.7 Αρδευτικά δίκτυα 

Στο Ν. Αργολίδας λειτουργούν συνολικά 16 συλλογικά αρδευτικά δίκτυα τα οποία 

αρδεύουν συνολικά 70.152 στρέμματα. Αναλυτικά στοιχεία των δικτύων αυτών 

αναφέρονται στον Πίνακα 4.9.3. Δεν υπάρχουν συλλογικά αρδευτικά δίκτυα στις Δ.Ε 

Κρανιδίου και Ερμιόνης. 
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Πίνακας 4.9.3: Στοιχεία λειτουργίας συλλογικών αρδευτικών έργων του Νομού Αργολίδας το έτος 2004. 

α/α
Ονομασία 

Έργου 
Φορέας Διοίκησης 

Αρδεύσιμη έκταση 
(στρ.) 

Αρδευθείσα έκταση ανά τρόπο 
παροχέτευσης του νερού 

(στρ.) 

Αρδευθείσα έκταση ανά πηγή 
υδροδότησης 

(στρ.) 

Αρδευθείσα έκταση ανά μέθοδο 
άρδευσης 

(στρ.) 

Με 
βαρύτητα

Με 
άντληση 

Σύνολο 
Με 

βαρύτητα
Με  

άντληση 
Σύνολο 

Ποταμοί 
& Πηγές 

Γεωτρήσεις 
& Φρεάτια 

Λίμνες -
Ταμιευτήρας

Άρδευση 
με ροή 

Καταιονισμός
Τοπική 

άρδευση 

1 
Κεφαλαρίου 
Άργους 

ΤΟΕΒ Κεφαλαρίου 
Άργους 

 11.377 11.377  1.500 1.500 1.500   1.200  300 

2 
Ασίνης-
Δρεπάνου 

ΤΟΕΒ Ασίνης-
Δρεπάνου 

 9.715 9.715  9.000 9.000 9.000   6.000  3.000 

3 
Περιοχής 
Ναυπλίου 

ΤΟΕΒ Περιοχής 
Ναυπλίου  

 5.264 5.264  3.500 3.500 3.500   1.500  2.000 

4 Ν. Τίρυνθας ΤΟΕΒ Ν. Τίρυνθας  4.896 4.896  4.896 4.896 4.896   296  4.600 
5 Αργολικού  ΤΟΕΒ Αργολικού  2.570 2.570  2.570 2.570 2.570   1.000  1.570 
6 Λαλούκα  ΤΟΕΒ Λαλούκα  2.200 2.200  2.200 2.200 2.200   1.500  700 
7 Νέας Κίου ΤΟΕΒ Νέας Κίου  1.200 1.200  1.200 1.200 1.200   900  300 
8 Παναρίτη ΤΟΕΒ Παναρίτη  1.390 1.390  1.390 1.390 1.390   390  1.000 

9 
Αγ. Αδριανού-
Ροείνου 

ΤΟΕΒ Αδριανού-
Ροείνου 

 2.200 2.200  2.200 2.200 2.200     2.200 

10 
Πουλακίδας-
Μάνεση 

ΤΟΕΒ Πουλακίδας-
Μάνεση 

 2.750 2.750  2.750 2.750 2.750   150  2.600 

11 Πυργέλας ΤΟΕΒ Πυργέλας  1.500 1.500  1.500 1.500 1.500   700  800 
12 Ιρίων ΤΟΕΒ Ιρίων  19.000 19.000  8.500 8.500 8.500   0  8.500 

13 Δαλαμανάρας 
Ομάδα 
Δαλαμανάρας 

 3.150 3.150  3.150 3.150 3.150   2.000  1.150 

14 
Γριμάρια -
Άργους 

Ομάδα 
Παραγωγών 

 2.000 2.000  1.000 1.000 1.000   0  1.000 

15 
 Χαλεπά -
Άργους 

Ομάδα 
Παραγωγών 

 190 190  190 190 190   0  190 

16 
Ατομικά 
Παραγωγών 

ΓΟΕΒ 
Αργοναυπλίας 

 750 750  750 750 750   400  350 

 Σύνολο  70.152 70.152  46.296 46.296 46.296   16.036  30.260 

Πηγή: Διεύθυνση Εδαφοϋδατικών Πόρων & Εκμηχάνισης Γεωργίας Νομού Αργολίδας (2004). 
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Η κατανομή των καλλιεργειών στο σύνολο των εκτάσεων που αρδεύονται εμφανίζεται στον 

Πίνακα 4.9.4. Από τα στοιχεία του πίνακα προκύπτει ότι στο συντριπτικό ποσοστό των 

εκτάσεων αυτών ειίναι εκτάσεις δενδρώδεις. 

Πίνακας 4.9.4: Κατανομή καλλιεργειών και αποδόσεις στα συλλογικά αρδευτικά έργα 

του Νομού Αργολίδας το έτος 2004. 

α/α Ονομασία Έργου 

Α
ρ

δ
ευ

θ
εί

σ
α

 
έκ

τα
σ

η
 

Αρδευθείσες καλλιέργειες 

Καπνός 
Λοιπές 

Δενδρώδεις 
Κηπευτικά 

Μποστανικά ρ έ μ μ α σ η  (η  ( Kα σ η  ( ση  ( K σ η  ( ση  ( K

1 Κεφαλαρίου Άργους 1.500 20 1.350 130 
2 Ασίνης-Δρεπάνου 9.000  9.000  
3 Περιοχής Ναυπλίου 3.500  3.500  
4 Ν. Τίρυνθας 4.896  4.896  
5 Αργολικού  2.570  2.570  
6 Λαλούκα  2.200  2.200  
7 Νέας Κίου 1.200  1.200  
8 Παναρίτη 1.390  1.390  
9 Αγ.Αδριανού-Ροείνου 2200  2.200  

10 Πουλακίδας-Μάνεση 2.750  2.750  
11 Πυργέλας 1.500  1.500  
12 Ιρίων 8.500  1.200 7.300 
13 Δαλαμανάρας 3.150  3.150  
14 Γριμάρια - Άργους 1.000  1.000  
15 Χαλεπά - Άργους 190  190  
16 Ατομικά παραγωγών 750  750  

Σύνολο 46.296 20 38.846 7.430 

Πηγή: Διεύθυνση Εδαφοϋδατικών Πόρων & Εκμηχάνισης Γεωργίας Νομού Αργολίδας (2004) 

4.9.8 Ύδρευση 

Το σύνολο των οικισμών της περιοχπης μελέτης υδροδοτείται ικανοποιητικά,σχεδόν 

αποκλειστικά μέσω γεωτρήσεων (βλ. Πίνακα 4.9.5). 

Πίνακας 4.9.5: Υδροδότηση οικισμών περιοχής μελέτης. 

ΔΗΜΟΣ Δ.Δ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΠΑΡΟΧΗ (m
3
/h) 

ΑΣΙΝΗΣ 

Δρεπάνου     

  πηγή Αμυμώνης (Υδρ. Δίκτυο Ναυπλίου) 
800m

3
/ημέρα 

  χρήση πηγαδιών 

  γεώτρηση Αγ.Γεωργίου 30 

  γεώτρηση Αγ.Γεωργίου ΙΙ 5 

  γεώτρηση Γκουμουράδα 5 

  γεώτρηση Τζουμαγιά 50 

Ασίνης     

  3 γεωτρήσεις 140 800m
3
/ημέρα 
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  Δεξ. Ναυπλίου -- 

Τολού     

  3 γεωτρήσεις από Δ.Δ Ασίνης 
1200m

3
/ημέρα 

(Αμυμώνη) το καλοκαίρι 

  από Ναύπλιο 12,5 

Ιρίων-

Καντιας 
    

  υδρογεώτρ. Μυλόλακκα Καρνεζείκων 3 έως 5 

  υδρογεώτρ. Κάτω Θύμαρα Καρνεζείκων 10 

  υδρογεώτρ. Μυλόλακκα Καρνεζείκων -- 

  πηγάδι Ανω Καρνεζέικα -- 

Καρνεζεϊκων     

  2 γεωτρήσεις 
25,00 

  1 πηγάδι 

ΕΡΜΙΟΝΗΣ 

Ερμιόνης     

  γεώτρηση Δισκουρίου 
30,00 

  πηγάδι 

  γεώτρηση Καταφυκίου 30,00 

  γεώτρηση-Ασπροβούνι-Αυλώνα 35,00 

  γεώτρηση-Ασπροβούνι-Αυλώνα 15,00 

  3 γεωτρήσεις   

Ηλιοκάστρου     

  γεώτρηση-Ρίζα (17-20) 

  γεώτρηση -Μποστάνι 17,00 

  γεώτρηση-Τρόμπα 25,00 

  2 γεωτρήσεις   

Θερμησίας     

  Αγ.Βλάσης Μετόχου 8m
3
/24ωρο 

  περιβάλι Μετόχι 7-8 m
3
/24ωρο 

  τρεχούμενο Μυλόρεμα Αγ.Βλάσσης 8m
3
/24ωρο 

  Αγ.Βλάσης Πλεπίου 6m
3
/24ωρο 

  Πλέπι 100m
3
/24ωρο 

  5 γεωτρήσεις   

  1 υδρομάστευση   

ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ 

Κρανιδίου     

  

γεώτρηση Κοκκινόβραχος (βάθος 

100m/διάνοιξη προ 9ετίας). Υδρεύει τον κάμπο 

Κρανιδίου (80 παροχές) και το καλοκαίρι 

συμπληρώνει την Αυλώνα. 

50,00 

  

γεώτρηση Αυλώνας (βάθος 104m/διάνοιξη προ 

20ετίας ακατάλληλο για πόση, πολύ 

επιβαρυμένο σε χλωριόντα).  

50,00 

  
διανοίχτηκε στη θέση "Γκολέμι" σε βάθος 

134m με παροχή εκμετάλλευσης 20m
3
/h, 
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μισθώθηκε τo  2001 και διατηρεί καλή 

ποιότητα νερού.  

  

διανοίχτηκε στη θέση "Γκολέμι" από τη 

Δ.Ε.Υ.Α.Κ., με βάθος 129μ. και παροχή 

εκμετάλλευσης 23m
3
/h.  

  

  

μισθωμένη γεώτρηση "Τσατσαρού". Η 

γεώτρηση στην θέση "Ρεσενιό" μέσω 

δεξαμενής 80m
3
 υδροδοτεί τον οικισμό του 

Κάμπου 

Το νερό της Ρεσενιό  

είναι επιβαρυμένο με Cl
-

και επομένως 

ακατάλληλο για πόση. 

  
γεώτρηση "Πλατύ πηγάδι" (επικουρική), 60m  

προ 20ετίας  

15-20, για μικρό χρονικό 

διάστημα ενώ αργότερα 

φθίνει και καθίσταται μη 

εκμεταλλεύσιμη. Οι 2 

γεωτρήσεις 

χρησιμοποιούνται εκ 

περιτροπής 

  
γεώτρηση στη θέση "Παλαιά Σφακεία" 

(επικουρική), 145m προ 2ετίας. 

ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ 

Κοιλάδας     

  
γεώτρηση βόρεια του Κρανιδίου 

(Κοκκινόβραχος, ενοικιασμένη) 
40,00 

  
πηγή στη θέση "Ποντίνο", το νερό μεταφέρεται 

με υδροφόρο πλοίο 
  

  γεώτρηση Δελπίζα 2,00 

  Y1 ιδιωτ. (Μελίντρα)   Δρόμος Κρανίδι-Ερμιόνι 25 

Πορτοχελίου     

  
γεώτρηση Βερβέροντα Βαθειά Λάκκα (120m 

βάθος/ διάνοιξη προ 15ετίας) 
40,00 

  
γεώτρηση Βερβέροντα Βαθειά Λάκκα 

(ενοικιασμένη, 80m διάνοιξη προ 15ετίας) 
20,00 

  
γεώτρηση Βερβέροντα Βαθειά Λάκκα (120m 

διάνοιξη προ 15ετίας) 
34,00 

Διδύμων     

α. 

οικ.Διδύμων 

γεώτρηση Πελέης (βάθος 300m, διάνοιξη προ 

10ετίας) 
7-15 m

3
/h (καλοκαίρι ≈0) 

υδρομάστευση Χειμάρρου Μοριάρι 
10-100 ανάλογα την 

εποχή 

γεώτρηση "Λούφι", 120μ βάθος 5,00 

γεώτρηση "Πατριώτη", 200μ βάθος 17,00 

β. οικ. 

Λουκαιτίου 

Καλλιέργεια της πηγής Βγέθι (1993) 3 έως 60 

Πηγάδι Λουκαίτη 1-4 

γεώτρηση στη θέση "Βγέθι", 125μ βάθος 2-10 

γ. οικ. Ράδου 
γεώτρηση Ράδου (βάθος 130m / διάνοιξη 

1988) 
15,00 

Φούρνων     

  γεώτρηση Γέφυρας (βάθος 60m) διάνοιξη προ 15,00 
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15ετίας 

  
γεώτρηση Ράχης (βάθος 90m διάνοιξη προ 

3ετίας) 
15,00 

ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 

Ναυπλιέων     

  πηγές Αμυμώνης 550,00 

  πηγές Μύλοι 340,00 

  πηγή Λέρνη   

  πηγή Solar 120.00-150.00 

  αντλιοστάσιο Αμυμώνης 120,00 

  αντλιοστάσιο Λέρνης 120,00 

  αντλιοστάσιο Solar 200,00 

  αντλιοστάσιο πάρκου   

οικ. 

Δρεπάνου 
2 γεωτρήσεις    

οικ. Ασίνης  3 γεωτρήσεις   

οικ. Τολού 3 γεωτρήσεις της Ασίνης    

οικ. Ιρίων     

  3 γεωτρήσεις   

  1 πηγάδι   

Καρνεζέϊκα 1 γεώτρηση    

Πυργιώτικα  1 γεώτρηση  50,00 

Λευκακίων 1 γεώτρηση και από το δίκτυο Ναυπλίου 60,00 

Πηγή: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, 

ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (Υ.Δ. 01, 02, 03)» - Β ΦΑΣΗ, ΥΠΑΝ 2008. 
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4.10 Χρήσεις γης 

4.10.1 Υφιστάμενες χρήσεις γης 

Σχετικά με τις υφιστάμενες χρήσεις γης της ευρύτερης περιοχής ανάπτυξης του 

εξεταζόμενου έργου, σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της έκτασης του πρώην νομό 

Αργολίδος, καταλαμβάνει η κτηνοτροφική γη. Αντίθετα η δασοκάλυψη περιορίζεται στο 

8,17%. Το ποσοστό πάντως της αρδευόμενης γεωργικής γης είναι εξαιρετικά μικρό. Σε 

επίπεδο δήμων το μεγαλύτερο ποσοστό γεωργικής γης ανήκει στο Δ. Άργους (55,68%) ενώ 

το μικρότερο στην κοινότητα Αχλαδοκάμπου στην οποία καταλαμβάνει μόλις το 16,34% του 

συνόλου της έκτασης της κοινότητας. Το μεγαλύτερο ποσοστό δασοκάληψης απαντάται στο 

Δήμο Κουτσοποδίου.  

Στην Πελοπόννησο συναντώνται οι παρακάτω Δασοπονικοί τύποι: Ελάτη, Χαλέπιος Πεύκη, 

Μαύρη Πεύκη, Δασική και Λευκόδερμη Λεύκη, Κουκουναριά, Οξυά, Καστανιά, Δρυς, 

Αείφυλλα Πλατύφυλλα, Πλάτανος, Ερυθρελάτη, και Σημύδα. Τα δάση εντοπίζονται  όμως 

κυρίως στο δασικό πλέγμα του Ταϋγέτου, στο δασικό σύμπλεγμα του Μαινάλου και του 

Πάρνωνα καθώς και στην ορεινή Κορινθία. 

Η οικιστική χρήση αποτελεί σημαντικό ποσοστό στο Δήμο Ναυπλίου (19,88%). 

Στον ακόλουθο Πίνακα 4.10.1 και στο Σχήμα 4.10.1, δίνονται στοιχεία σχετικά με την 

κατανομή των γεωργικών εκτάσεων της ευρύτερης περιοχής του έργου, ανά είδος 

καλλιέργειας. 

Πίνακας 4.10.1: Κατανομή γεωργικών εκτάσεων της ευρύτερης περιοχής του έργου, ανά 

είδος καλλιέργειας. 

Ο Τ Α  

Ετήσιες 

καλλιέρ-

γειες 

Δενδρώδεις 

καλλιέργειες 
Αμπέλια 

Βοσκό-

τοποι 

Αγρανα-

παύσεις 

Οικογε-

νειακοί 

λαχανό-

κηποι 

Φυτώρια 

ΔΕ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ 26 961 39 026 521 10 406 5 798 45 18 

ΔΕ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 4 989 28 096 389 9 471 879 26 0 

ΔΕ ΑΣΙΝΗΣ 9 079 15 085 43 19 111 490 20 0 

Δ.Δ. ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 1 262 12 977 85 232 1 147 4 0 

Δ.Δ ΑΡΓΟΥΣ 2 989 34 364 502 74 1 888 6 30 

ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 120 477 397 236 6 967 142 322 34 004 875 58 
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Σχήμα 4.10.1: Κατανομή γεωργικών εκτάσεων της ευρύτερης περιοχής του έργου, ανά 

είδος καλλιέργειας. 

Αναλυτικά στοιχεία για τις υφιστάμενες χρήσεις γης στην άμεση περιοχή εφαρμογής των 

εξεταζόμενων έργων, δίνονται στο § 6.6 της παρούσας μελέτης. 

Ρύπανση από τη γεωργία 

Για τα γεωργικά φάρμακα, οι σπουδαιότερες διεργασίες που συμβάλλουν στην μεταφορά 

και κατάληξη των γεωργικών ρύπων από την περιοχή εφαρμογής τους (επιφάνεια εδάφους 

αγρού) προς τα βαθύτερα εδαφικά στρώματα και «εν δυνάμει» προς τους παρακείμενους 

υδατικούς αποδέκτες, επιφανειακούς (π.χ. τάφροι, υδατορεύματα, λίμνες, κλπ) ή 

υπόγειους, είναι:  

1. Προσρόφηση στα εδαφικά κολλοειδή, διεργασία που επηρεάζει την έκπλυση των 

γεωργικών φαρμάκων καθώς επίσης και την ταχύτητα της βιοαποικοδομήσης τους  

2. Εξάτμιση ή εξάχνωση και διαφυγή στην ατμόσφαιρα υπό μορφή ατμών 

3. Έκπλυση, ήτοι κίνηση της χημικής ουσίας από την εδαφική επιφάνεια προς τα 

βαθύτερα στρώματα με την βοήθεια του ύδατος και η οποία εξαρτάται από τα 
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εδαφοϋδρολογικά χαρακτηριστικά, το ύψος και την κατανομή της βροχοπτώσεως, τις 

αρδεύσεις, και επίσης από την διαλυτότητα και την προσρόφηση της χημικής ουσίας 

στα κολλοειδή του εδάφους  

4. Επιφανειακή μετακίνηση με τα ύδατα (διαλυμένη φάση χημικής ουσίας) και με τα 

φερτά υλικά (προσροφημένη φάση χημικής ουσίας) της επιφανειακής απορροής  

5. Πρόσληψη ή/και έκκριση από τα φυτά  

6. Μεταφορά με τον άνεμο  

7. Συγκράτηση μέρους της χημικής ουσίας στο φύλλωμα ή στα στελέχη των φυτών  

8. Βιολογική διάσπαση, που οφείλεται σε ζώντες οργανισμούς, κυρίως μικροβιακούς 

πληθυσμούς (βακτήρια, μύκητες, κλπ)  

9. Φωτοχημική διάσπαση (φωτόλυση), που οφείλεται στην επίδραση του φωτός  

10. Χημική διάσπαση, που οφείλεται σε καθαρά χημικούς μηχανισμούς. 

Όσον αφορά στα λιπάσματα, και συγκεκριμένα για το άζωτο, η είσοδός του στο έδαφος 

επιτυγχάνεται μέσω διαφόρων πηγών, που περιλαμβάνουν βροχόπτωση, υπολείμματα 

φυτών, σκόνη, που βρίσκεται στην ατμόσφαιρα και εναποτίθεται στο έδαφος, βιολογική 

δέσμευση (από συγκεκριμένα φυτά) του ατμοσφαιρικού αζώτου, και άμεσες εφαρμογές 

λίπανσης με αζωτούχα λιπάσματα. Το μεγαλύτερο ποσοστό εδαφικού αζώτου βρίσκεται σε 

οργανική μορφή ως καλλιεργητικά υπολείμματα σε αποσύνθεση (εδαφικός χούμος). 

Γενικά, η επιφανειακή απορροή είναι σημαντικός δρόμος απωλειών για το οργανικό και το 

αμμωνιακό άζωτο αφού αυτά προσροφώνται ισχυρά στα φερτά υλικά. Εκτιμήσεις έκπλυσης 

νιτρικών ετησίως κυμαίνονται σε 50-65 kg/ha για αμμώδη εδάφη και 40 – 50 kg/ha για 

αργιλώδη εδάφη (Τσίρος, 1989). Επίσης, μέσω βιολογικών διεργασιών τα νιτρικά και τα 

αμμωνιακά μπορούν να προσροφηθούν από τα φυτά, ενώ κάτω από αναερόβιες συνθήκες 

το νιτρικό άζωτο ανάγεται σε διάφορες αέριες ενώσεις (στοιχειακό άζωτο και οξείδια του 

αζώτου). 

Για το φωσφόρο, η απομάκρυνσή του από μία λεκάνη απορροής συντελείται μέσω τριών 

δρόμων:  

(α) με την επιφανειακή απορροή  

(β) με την βαθιά διήθηση και  

(γ) με την πρόσληψη από την καλλιέργειες.  

Η μεταφορά φωσφόρου με τα ύδατα της επιφανειακής απορροής δεν είναι σημαντικός 

δρόμος απομάκρυνσης του φωσφόρου λόγω της μικρής διαλυτότητας των φωσφορικών, 

π.χ. η συγκέντρωση των διαλυτών φωσφορικών σπάνια υπερβαίνει την τιμή των 0,2 mg/l 

στα ύδατα της επιφανειακής απορροής. Αντίθετα, ο σπουδαιότερος μηχανισμός απώλειας 
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φωσφορικών ενώσεων είναι εκείνος της εδαφικής διάβρωσης (Winteringham, 1986). Μικρό 

ποσοστό φωσφόρου χάνεται με την βαθιά διήθηση, ενώ η συγκέντρωση φωσφόρου στο 

εδαφικό διάλυμα ανέρχεται συνήθως στο 0.1 ppm. Τέλος, η κυρίαρχη μορφή φωσφόρου 

διαθέσιμη για πρόσληψη από τις καλλιέργειες είναι ο ανόργανος, ενώ οι διάφορες μορφές, 

που προσλαμβάνονται εξαρτώνται από το εδαφικό pΗ. Κυρίως προσλαμβάνονται οι μορφές 

H2PO4
-1 και HPO4

-2, ενώ το ποσό της πρόσληψης από την καλλιέργεια ανέρχεται σε 10 - 15% 

της εφαρμοζόμενης δόσης. 

Με βάση στοιχεία από την περιοχή της μελέτης, καθώς επίσης και από βιβλιογραφικές 

πηγές εκτιμάται ότι στην ευρύτερη περιοχή της μελέτης χρησιμοποιούνται σχεδόν πάνω 

από 30 διαφορετικές δραστικές ουσίες γεωργικών φαρμάκων (ζιζανιοκτόνων, 

εντομομοκτόνων, μυκητοκτόνων, κλπ). Οι πλέον χαρακτηριστικές (ανά κατηγορία) είναι οι 

εξής: 

� Ζιζανιοκτόνα: alachlor, atrazine, dinitramine, EPTC, , ethafluralin, prometryne, MCPA, 

chlorsulfiiron, metribuzin, pebulate, pentimethalin, nitralin, chloridazon, metamitron, 

diclofop-methyl, benzoylprop ethyl, trifluralin. 

� Εντομοκτόνα: endosulfan, azinphos-ethyl, azinphos methyl, methamidophos, 

monocrotophos, carbaryl, methomyl. 

� Εντομοκτόνα Εδάφους: carbofuran, aldicarb. 

� Μυκητοκτόνα: triadimefon, zineb, maneb, propineb, metalaxyl. 

Όσον αφορά στη χρήση λιπασμάτων, στον ακόλουθο πίνακα δίνονται οι εκτιμηθείσες 

δόσεις εφαρμογής λιπασμάτων (εκφρασμένες σε μονάδες αζώτου και φωσφόρου) για τις 

σπουδαιότερες καλλιέργειες της περιοχής της μελέτης, όπως αυτές παρουσιάζονται στον 

πίνακα 4.4.7. Οι εκτιμήσεις αυτές βασίστηκαν στις γενικά συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής 

λιπασμάτων για τις συγκεκριμένες καλλιέργειες. 

Πίνακας.4.10.2 Εκτιμηθείσες δόσεις εφαρμογής θρεπτικών στοιχείων στις σπουδαιότερες 

καλλιέργειες της περιοχής 

Καλλιέργεια 

Ποσότητα εφαρμογής θρεπτικών 
στοιχείων (kg/ha) 

Αζώτου (Ν) Φωσφόρου (Ρ) 

Σιτάρι, κριθάρι κλπ 180 26 

Κτηνοτροφικά φυτά 350 100 

Ελιές 200 30 

Στην περιοχή μελέτης, με βάση το πρόγραμμα ανάπτυξης (βλ. και §4.4.4) θα 

καλλιεργούνται κυρίως σιτηρά, κτηνοτροφικά φυτά και ελιές. Οι προβλεπόμενες εκτάσεις 

ανά καλλιέργεια εκτιμώνται σε 3.183στρ. για σιτηρά, 5.030στρ. για κτηνοτροφικά φυτά και 

8.732στρ. για ελιές.  
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Στην § 6.2 γίνονται εκτιμήσεις των ποσοτήτων αζώτου και φωσφόρου στην άμεση περιοχή 

των αρδευόμενων ζωνών.  

Όσον αφορά στη μεταφορά υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων με την επιφανειακή 

απορροή, σχετικές μελέτες (π.χ. Wauchope [1978]) έχουν δείξει ότι το ποσοστό 

απομάκρυνσης της χημικής ουσίας, για την πλειονότητα των γεωργικών φαρμάκων, είναι 

μικρότερο από το 1% της ποσότητας εφαρμογής τους. Νεότερες έρευνες όμως (π.χ. βλ. 

αποτελέσματα 5ετούς έρευνας ερευνητικού εργαστηρίου του Υπ. Γεωργίας των ΗΠΑ 

(Τσίρος, 1996)) έχουν δείξει ότι το προηγούμενο ποσοστό ανέρχεται (α) για τα ζιζανιοκτόνα 

σε 1 - 2% και (β) για τα εντομοκτόνα περίπου 1%. 

Οι εκτιμήσεις αυτές είναι συμβατές με μία μέση τιμή 1,2% η οποία προτείνεται από τους 

Overcash and Davidson (1980) για «μακροπρόθεσμου» τύπου εκτιμήσεις, δηλ. όχι για 

θεώρηση «worst case scenario». Περαιτέρω, όπως εξάλλου αναφέρθηκε και 

προηγουμένως, σημειώνεται ότι το ποσοστό απώλειας με την επιφανειακή απορροή 

εξαρτάται από την μηχανική σύσταση του εδάφους, τις χημικές ιδιότητες του 

φυτοφαρμάκου, την κατανομή βροχοπτώσεων, την ένταση βροχοπτώσεων, κλπ. Έτσι, σε 

περιπτώσεις εδαφών βαρέας συστάσεως ή σε περιπτώσεις εντόνων βροχοπτώσεων ή 

μεγάλων αρδευτικών δόσεων οι απώλειες με επιφανειακή απορροή είναι δυνατόν να 

ανέλθουν σημαντικά.  

Όσον αφορά στην εκτίμηση επιβαρύνσεων των υπογείων υδάτων θα πρέπει να τονιστεί ότι, 

εν αντιθέσει με την ύπαρξη των προαναφερθεισών προσεγγιστικών τιμών απώλειας 

γεωργικών φαρμάκων με την επιφανειακή απορροή, η σύγχρονη επιστημονική 

βιβλιογραφία δεν παρέχει αντίστοιχες, «γενικευμένου τύπου» τιμές που να μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν έστω και για μία «καταρχήν» εκτίμηση της έκπλυσης γεωργικών 

φαρμάκων και περαιτέρω βαθιά διήθηση και πιθανή μετακίνησή τους προς τα υπόγεια 

ύδατα.  

Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στις πολύπλοκες φυσικοχημικές διεργασίες που 

υπεισέρχονται στην μελέτη των φαινομένων αυτών στην ακόρεστη ζώνη και στην ανάγκη 

ταυτόχρονης μελέτης των συνθηκών που επικρατούν στην κορεσμένη ζώνη. Για αυτό 

εξάλλου οι σύγχρονες επιστημονικές τάσεις στο θέμα αυτό κατευθύνονται προς μία 

συνδυασμένη χρήση προγραμμάτων μετρήσεων πεδίου και μοντέλων προσομοίωσες που 

λαμβάνουν υπόψη τους τη συνδυασμένη ζώνη ριζόστρωμα -ακόρεστη ζώνη - κορεσμένη 

ζώνη.  

Όσον αφορά στις επιβαρύνσεις των υπογείων υδάτων με θρεπτικά στοιχεία λιπασμάτων, 

για το άζωτο (Ν), και για τις δεδομένες εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής εκτιμάται 

ότι η έκπλυση αυτού (κυρίως υπό τη μορφή νιτρικών) προς τα βαθύτερα εδαφικά 

στρώματα (κάτωθεν του ριζοστρώματος) ανέρχεται στο 17% περίπου της εφαρμοζόμενης 

ποσότητας (Winteringham, 1986). Αντίστοιχα, στην περίπτωση του φωσφόρου, το ποσοστό 

έκπλυσης δεν αναμένεται να υπερβαίνει το 1% της εφαρμοζόμενης ποσότητας.  
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4.10.2 Θεσμοθετημένες χρήσεις γης 

Όσον αφορά τις θεσμοθετημένες χρήσεις γης, στον Νομό Αργολίδας υπάρχουν τα 

ακόλουθα εγκεκριμένα ΓΠΣ και Μελέτες Πολεοδόμησης. 

Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια 

   Πόλη       Φ.Ε.Κ. 

Ν. ΚΙΟΣ    ΦΕΚ 734Δ/85 

ΛΥΓΟΥΡΙΟ   ΦΕΚ 434Δ/86 

ΚΡΑΝΙΔΙ   ΦΕΚ 166Δ/86 

ΝΑΥΠΛΙΟ   ΦΕΚ 569Δ/85 

ΑΡΓΟΣ    ΦΕΚ 734Δ/85 

ΝΑΥΠΛΙΟ τροπ.   ΦΕΚ 403Δ/93 

Μελέτες Πολεοδόμησης 

     Πόλη   Στρέμματα     Φ.Ε.Κ. 

ΑΡΓΟΣ-ΠΕΡ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ  1430  ΦΕΚ 264Δ/89 

Ν. ΚΙΟΣ    80  ΦΕΚ 697Δ/88 

ΚΡΑΝΙΔΙ-Α   690  ΦΕΚ 846Δ/87 

ΝΑΥΠΛΙΟ-ΝΕΑ ΠΟΛΗ κλπ 370  ΦΕΚ 829Δ/86 

ΝΑΥΠΛΙΟ-ΑΡΙΑ   150  ΦΕΚ 988Δ/87 

ΝΑΥΠΛΙΟ-ΠΡΟΝΟΙΑ  250  ΦΕΚ 409Δ/88 

Το μελετώμενο έργο, βρίσκεται εκτός ορίων του εγκεκριμένου ΓΠΣ Ναυπλίου, ενώ 

σημειώνεται ότι βρίσκεται υπό εκπόνηση μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) – 

Σχεδίου Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) για το σύνολο της έκτασης του 

Δήμου Ναυπλιέων. 

Τα όρια των οικισμών πλησίον ή εντός των οποίων διέρχεται το μελετώμενου έργο, 

εμφανίζονται στα Σχέδια Μ.4-1 και Μ.4-2 (Οριζοντιογραφία Έργου). 

Θεσμοθετημένες ζώνες οικιστικού ελέγχου (ΖΟΕ) ή Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙΠΕ) δεν 

υπάρχουν εντός και πλησίον της περιοχής μελέτης. 
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4.11 Ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον 

Η Αργολίδα, κατοικημένη από τη Μεσολιθική εποχή (8000 π.χ.), υπήρξε σε όλη την 

αρχαιότητα ένα από τα σημαντικότερα κέντρα της Πελοποννήσου. Δύο από τους 

σημαντικότερους και πιο πολυσύχναστους αρχαιολογικούς χώρους στην Ελλάδα βρίσκονται 

στην Αργολίδα. Πρόκειται για τις Μυκήνες, την περίφημη μυκηναϊκή ακρόπολη με τα 

κυκλώπεια τείχη, το ανάκτορο και τους βασιλικούς Τάφους και την Επίδαυρο, όπου υπάρχει 

το ιερό του θεραπευτού Θεού Ασκληπιού και το φημισμένο μεγάλο Θέατρο.Άλλοι 

Αρχαιολογικοί χώροι με ξεχωριστό ενδιαφέρον είναι: 

• οι Μυκηναϊκές ακροπόλεις της Τίρυνθας και της Μιδέας 

• το πρωτοελλαδικό “ανάκτορο” της Λέρνας 

• το ιερό της ‘Ηρας (Ηραίο) έξω από το Άργος 

• η αγορά και το θέατρο του Άργους 

Από τη Βυζαντινή και τη Μεταβυζαντινή περίοδο διατηρούνται και έχουν κηρυχθεί 106 

μνημεία. Από αυτά 16 βρίσκονται στην Ερμιονίδα, 20 στην περιοχή - επαρχίας Άργους και 

700 στην επαρχία Ναυπλίας. Πρέπει να τονιστεί ότι το Ναύπλιο που υπήρξε σημαντικό 

κέντρο της Ενετοκρατίας και αργότερα η πρώτη πρωτεύουσα του νεοελληνικού κράτους, 

έχει έναν εντελώς ξεχωριστό χαρακτήρα με τα βενετσιάνικα μνημεία (Κάστρα, κτίρια), Τα 

νεοκλασικά σπίτια και πολλά μνημεία της νεώτερης Ιστορίας.Από την εποχή των 

βυζαντινών χρόνων αξιόλογες είναι οι εκκλησίες στο Μπέμπακα και στο Χώνικα, 

• η Αγία Μονή Ναυπλίου 

• η Μονή Λουκούς 

• η Μονή Αγνούντος 

Τα ενδιαφέροντα κάστρα και φρούρια της περιοχής είναι: 

• Ακροναυπλία 

• Μπούρτζι 

• Ενετικές οχυρώσεις στο Τολό 

• Το Κάστρο του Άργους (Λάρισα) 

• Φρούριο Μυκηνών 

• Φρούριο στο Δρέπανο 



«ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΒΑΛΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

118 

• Φρούριο Παλαμηδίου 

Στο Ν. Αργολίδας έως το 1995  είχαν κηρυχθεί στο Νομό με τους Νόμους 5351/32 και 

1469/50, 77 νεώτερα μνημεία. Από αυτά 40 είναι ιστορικά διατηρητέα μνημεία ή χρήζοντα 

ειδικής κρατικής Προστασίας και 37 έργα τέχνης. Είναι νεοκλασικά κτίρια, οικίες στο 

Ναύπλιο, το ωδείο του Άργους, το Δημαρχείο Άργους, το Πρώτο Ελληνικό Γυμνάσιο στο 

Ναύπλιο, Το κτίριο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου στο Άργος, Το 

Δικαστικό Μέγαρο Ναυπλίου, 4 ανεμόμυλοι στο Κρανίδι, κτιριακές εγκαταστάσεις του 

O.Σ.Ε. στο Ναύπλιο Δημοτικά σχολεία, το κτίριο της Βιβλιοθήκης στο Ναύπλιο κ.α. 

Στο Νομό Αργολίδας έχουν κηρυχθεί με το ίδιο θεσμικό πλαίσιο από το ΥΠΠΟ 7 ιστορικοί 

και ιδιαίτερου ή εξαιρετικού φυσικού κάλλους τόποι: 

• η περιοχή Μυκηνών 

• η παλαιά πόλη του Ναυπλίου ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο 

• η πλατεία Άργους 

• η πλατεία στην Πρόνοια Ναυπλίου 

• 3 θέσεις , Λαγούμια, Κουτσούρια, Συμβρακάκη στο Ναύπλιο 

• 2 θέσεις στην Τροιζηνία 

Τέλος, στο Ναύπλιο, το Άργος και την Επίδαυρο υπάρχουν 3 αρχαιολογικά μουσεία με 

πολλά και ενδιαφέροντα εκθέματα. Το μουσείο της Επιδαύρου, όπου εκτίθενται και πολλά 

αρχιτεκτονικά μέλη από τα κτίρια του ιερού, είναι το σπουδαιότερα. 

Στο Ναύπλιο επίσης λειτουργεί το μοναδικό αξιόλογο λαογραφικό μουσείο Του νομού το 

μουσείο του «Πελοποννησιακού Λαογραφικού Ιδρύματος Β. Παπαντωνίου» και αποτελεί 

υποδειγματικό ερευνητικό κέντρο για τη μελέτη και τη διάσωση του λαογραφικού υλικού 

της περιοχής. Επίσης, στο Ναύπλιο λειτουργεί δημοτική Πινακοθήκη. Από τις 10 

βιβλιοθήκες του νομού σπουδαιότερες είναι η Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπλίου “Ο 

Παλαμήδης” και η βιβλιοθήκη του μορφωτικού συλλόγου Άργους “Ο Δαναός”, που 

περιλαμβάνει και αξιόλογο αρχείο. 

Στους μικρούς και μεγάλους Δήμους και Κοινότητες λειτουργούν Πνευματικά Κέντρα με 

σημαντικότερο το Πνευματικό Κέντρο του Ναυπλίου. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η 

δράση της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού Άργους που εκτός των άλλων έχει αναλάβει 

να συντονίζει και το δίκτυο των Αρχαιοτέρων Πόλεων της Ευρώπης. 

Στο Νομό δρουν πολλοί Πολιτιστικοί Σύλλογοι με αξιόλογη δραστηριότητα. Καταγράφονται 

το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα, το Πνευματικό Ίδρυμα  «Ιωάννης Καποδίστριας» 

και ο Σύλλογος Αργείων «Δαναός». Ας σημειωθεί ακόμα ότι το Λύκειο Ελληνίδων στο Άργος 

διαθέτει και συγκρότημα παραδοσιακών χορών. 



«ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΒΑΛΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

119 

Το αρχαίο Θέατρο του Άργους χρησιμοποιείται για θεατρικές παραστάσεις αρχαίου 

δράματος. Το δημοτικό Θέατρο Άργους οργανώνει και φεστιβάλ παιδικού Θεάτρου. Οι 

παραστάσεις του αρχαίου δράματος προγραμματίζεται να μεταβληθούν σε μόνιμο θεσμό 

σε συνδυασμό με εκδηλώσεις (συνέδρια, σεμινάρια) του Κέντρου αρχαίου Δράματος που 

σχεδιάζεται από το ΥΠΠΟ να ιδρυθεί στο Άργος.  

Στο Νομό λειτουργούν επίσης ωδεία (Δημοτικό Ωδείο Άργους), χορωδίες, φιλαρμονική 

(Ναύπλιο) και οργανώνονται Πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως το Αργολικό Φεστιβάλ και το 

Μουσικό Φεστιβάλ Ναυπλίου ως το ευρύτερα γνωστό Φεστιβάλ Επιδαύρου (ΕΟΤ). 

Στην περιοχή της ζώνης διέλευσης του έργου έχουν καταγραφεί τα ιστορικά μνημεία και οι 

χώροι αρχαιολογικού ενδιαφέροντος που αναφέρονται στον Πίνακα 4.11.1. Οι χώροι αυτοί 

εμφανίζονται και στο Σχέδιο Μ.1 – Χάρτης Προσανατολισμού. 
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Πίνακας 4.11.1: Αρχαιολογικοί χώροι στη ζώνη διέλευσης του έργου. 

Α/Α 
Ονομασία Μνημείου – 

Αρχαιολογικού χώρου 
Κήρυξη (ΦΕΚ) Περιγραφή 

Φορέας 

Προστασίας 

1 Κάστρο Μπούρτζι ΒΔ 25-2-1922 (ΦΕΚ 28/Α/26-2-1922) Αμυντικά Συγκροτήματα, Κάστρα / Φρούρια 25η ΕΒΑ 

2 
Προϊστορικός Συνοικισμός στον 

οικισμό Κάνδια 

ΥΑ 62493/2330/6-8-1952 (ΦΕΚ 

186/Β/19-8-1952) 

Προϊστορικός Συνοικισμός επί του 

υπερκειμένου του χωρίου υψώματος 
 

3 Ενετικές οχυρώσεις στο Τολό 
ΥΑ 15904/24-11-1962 (ΦΕΚ 473/Β/17-

12-1962) 
Αμυντικά Συγκροτήματα 25η ΕΒΑ 

4 Μεσαιωνικό φρούριο Ασίνης 
ΥΑ 15904/24-11-1962 (ΦΕΚ 473/Β/17-

12-1962) 
Αμυντικά Συγκροτήματα, Κάστρα / Φρούρια 25η ΕΒΑ 

5 
Ίχνη προϊστορικού οικισμού, στον 

οικισμό Ίρια 

ΥΑ 16307/9-9-1965 (ΦΕΚ 605/Β/16-9-

1965) 

Προϊστορικού οικισμού στη θέση Πύργος και 

Σπηλίτσα, στο δυτικό άκρο του χωρίου 
Δ' ΕΠΚΑ 

6 
Λείψανα αρχαίων και νεωτέρων 

κτισμάτων, στον οικισμό Ίρια 

ΥΑ 16307/9-9-1965 (ΦΕΚ 605/Β/16-9-

1965) 

Λείψανα αρχαίων και νεωτέρων κτισμάτων στη 

θέση "Ξυδέικα" νοτίως της δημοσίας οδού. 
Δ' ΕΠΚΑ 

7 
Συγκρότημα αρχαίων κτισμάτων, 

στον οικισμό Ίρια 

ΥΑ 16307/9-9-1965 (ΦΕΚ 605/Β/16-9-

1965) 

Συγκρότημα αρχαίων κτισμάτων στη θέση 

''Κατσάμπα'', βόρεια της δημοσίας οδού. 
Δ' ΕΠΚΑ 

8 
Αρχαία λατομεία και ερείπια 

εκκλησιδίου, στον οικισμό Ίρια 

ΥΑ 16307/9-9-1965 (ΦΕΚ 605/Β/16-9-

1965) 

Αρχαία λατομεία και ερείπια εκκλησιδίου εις 

Κρανιδόστρατα, με ζώνη προστασίας όλον το 

ύψος της κλιτύος και σε μήκος 200 μ 

Δ' ΕΠΚΑ & 

25η ΕΒΑ 

9 Αρχαία Ασίνη 

ΥΑ 3888/21-2-1967 (ΦΕΚ 168/Β/9-3-

1967) 

Αρχαιολογικός χώρος Αρχαίας Ασίνης, στη θέση 

“Καστράκι” ή “Παναγία” 
Δ' ΕΠΚΑ 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ4/22525/1264/10-

5-1995 (ΦΕΚ 499/Β/6-6-1995) 

Καθορισμός ζώνης προστασίας Α και Β, 

αρχαιολογικού χώρου αρχαίας Ασίνης 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/32591/1663/3-

7-1996 (ΦΕΚ 648/Β/30-7-1996) 

Κήρυξη Ενάλιου αρχαιολογικού Χώρου Αρχαίας 

Ασίνης. 

Δ' ΕΠΚΑ & 

ΕΕΑ 

10 Λόφος "Νησί" στο Δρέπανο ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/43856/832/12- Ο λόφος "Νησί" (χερσόνησος 1,5 μίλι ανατολικά 25η ΕΒΑ 
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12-1991 (ΦΕΚ 33/Β/27-1-1992) του χωριού Δρέπανον). διάσπαρτα τοιχία 

βυζαντινών χρόνων καθώς και της ενετικής 

περιόδου. 

11 
Αρχαιολογικός χώρος υψώματος 

Φράγχθι στην Κοιλάδα 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ04/55688/2137/22-

9-1980 (ΦΕΚ 1046/Β/10-10-1980) 

Προϊστορικό σπήλαιο Φράγχθι και γύρω 

περιοχή. Λείψανα εγκαταστάσεως του 

ανθρώπου από την παλαιολιθική, τη μεσολιθική 

και νεολιθική εποχή. 

Επίσης εντοπίστηκαν λείψανα της αρχαίας 

πόλεως του Μάσητος, στον μεταξύ του 

σπηλαίου και του μυχού του κόλπου χώρο. 

Δ' ΕΠΚΑ 

12 

Αρχαιολογικός χώρος θαλάσσιας 

περιοχής του όρμου Σαλάντι-

Διδύμων 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/10138/497/30-

3-1999 (ΦΕΚ 703/Β/19-5-1999) 
Εντοπισμένος πρωτοελλαδικός οικισμός 

Δ' ΕΠΚΑ & 

ΕΕΑ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ  

5.1 Γενικά 

Τα αναγκαία έργα για τη μεταφορά και διανομή νερού στην περιοχή της Ερμιονίδας από 

την κεντρική Διώρυγα Αναβάλου περιλαμβάνουν: 

• Τα έργα υδροληψίας και το Κεντρικό Αντλιοστάσιο επί της Διώρυγας Αναβάλου 

δυναμικότητας 2.500 μ3/ώρ  

• Την κατασκευή ενδιάμεσων αντλιοστασίων και αναρρυθμιστικών δεξαμενών σε 

κατάλληλες θέσεις, το πλήθος, το μέγεθος, το δυναμικό και η χωρητικότητα των 

οποίων αντίστοιχα καθορίζεται από την χάραξη και την τεχνοοικονομική διερεύνηση 

του αγωγού. 

• Τη λιμνοδεξαμενή ημερήσιας εξίσωσης στην Κοιλάδα, όπου προβλέπεται το πέρας 

του έργου.  

Γενικά, η χάραξη του αγωγού μπορεί να διακριθεί σε τρία τμήματα που αφορούν: 

• Το τμήμα από το κεντρικό Αντλιοστάσιο επί της Διώρυγας Αναβάλου έως το 

ακρωτήριο Ιρίων το οποίο είναι εύκολα προσπελάσιμο από υφιστάμενους δρόμους. 

• Το τμήμα από το ακρωτήριο Ιρίων έως το ακρωτήριο Βουρλιά και τον οικισμό Αγ. 

Ιωάννης, το οποίο είναι προσβάσιμο από υφιστάμενο δρόμο που ανέρχεται μέχρι το 

υψόμετρο +204 μ. και δύσκολα προσπελάσιμο από τη θάλασσα. 

• Το τμήμα από τον οικισμό Αγ. Ιωάννης έως τη δεξαμενή ημερήσιας εξίσωσης στην 

Κοιλάδα που είναι εύκολα προσβάσιμο από υφιστάμενους δρόμους στο μεγαλύτερο 

τμήμα του.  

Κατά την εκπόνηση της μελέτης εξετάστηκαν τρεις εναλλακτικές χαράξεις που 

επιγραμματικά αναφέρονται ως: 

1. Λύση μέσω Δρεπάνου (προκρινόμενη) 

2. Λύση βάσει του τεύχους τεχνικών δεδομένων της μελέτης 

3. Βελτίωση λύσης του τεύχους τεχνικών δεδομένων μελέτης 

Η αναλυτική περιγραφή και τα ειδικά προβλήματα των χαράξεων καθώς και οι λόγοι 

υπεροχής της λύσης μέσω Δρεπάνου παρουσιάζονται στα ακόλουθα κεφάλαια. 
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Σχήμα 5.1.1: Απεικόνιση των τριών γεωγραφικών τμημάτων της χάραξης του αγωγού 
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5.2 Προτεινόμενη Λύση 

5.2.1 Γενική Περιγραφή 

Ο αγωγός Ø900 προβλέπεται να εκκινά από το Κεντρικό Αντλιοστάσιο Α1 το οποίο θα 

χωροθετηθεί στο πέρας της κεντρικής Διώρυγας Αναβάλου, παράπλευρα από το 

υφιστάμενο Αντλιοστάσιο προσαγωγής νερού στην πεδιάδα Ιρίων. 

Από το Κεντρικό Αντλιοστάσιο Α1 ο αγωγός ακολουθώντας υφιστάμενους δρόμους 

διατρέχει τον κόμβο Άριας, διήκει περιμετρικά τον οικισμό Λευκάκια και στη συνέχεια 

περιμετρικά τον οικισμό Δρέπανος για να καταλήξει στην αναρρυθμιστική Δεξαμενή Δ1 

όγκου 500 m3, σε υψόμετρο +126, έχοντας διανύσει μήκος 11.860 m. 

Από τη Δεξαμενή Δ1 ο αγωγός με διάμετρο Ø800 ακολουθεί τον υφιστάμενο δρόμο προς τα 

Ίρια, διήκει την παραλία της Κάντιας, για να καταλήξει διατρέχοντας την παραλία Ιρίων στη 

Δεξαμενή Δ2, όγκου 500m3, σε υψόμετρο +100 έχοντας διανύσει δια βαρύτητας μήκος 

11.335m (Χ.Θ. 23+195). 

Παράπλευρα από τη δεξαμενή Δ2 προβλέπεται η κατασκευή του Αντλιοστασίου Α2, σε 

υψόμετρο +100 απ’ όπου τα ύδατα θα καταθλίβονται στην αναρρυθμιστική Δεξαμενή Δ3 

όγκου 500m3, σε υψόμετρο +230, έχοντας διανύσει μήκος 1.020m (Χ.Θ. 24+215) με αγωγό 

διαμέτρου Ø900. 

Για τη διάβαση του αγωγού στο ακρωτήριο Ιρίων προβλέπεται η διάνοιξη νέας οδού, η 

οποία θα εξυπηρετήσει παράλληλα την τοπική κυκλοφορία συνδέοντας την πεδιάδα Ιρίων 

με την παραλία Βουρλιάς και παρέχοντας άμεση πρόσβαση στους κατοίκους της πεδιάδας 

Ιρίων στους οικισμούς Αγ. Ιωάννη και Κοιλάδα. Σημειώνεται ότι για την πρόσβαση της 

παραλίας Βουρλιάς από την παραλία Ιρίων απαιτείται σήμερα διαδρομή 1½  ώρας περίπου 

από δύσβατους ορεινούς δρόμους  

Από τη δεξαμενή Δ3 ο αγωγός με διάμετρο Ø700, θα οδεύει δια βαρύτητας νοτιοανατολικά 

επί της νέας οδού σε μήκος 1.345m, ώσπου να συναντήσει τον υφιστάμενο δρόμο στο 

κέρας του όρμου Μικρή Βουρλιά (Χ.Θ. 25+560).  

Στη συνέχεια ο αγωγός διήκει τον όρμο Μικρή Βουρλιά και εισέρχεται στον όρμο Μεγάλη 

Βουρλιά τον οποίο διατρέχει μέχρι τον μυχό (Χ.Θ. 27+965), όπου αλλάζει κατεύθυνση και 

στρέφεται ανατολικά ακολουθώντας πάντα τον υφιστάμενο δρόμο.  

Η όδευση του αγωγού συνεχίζεται στον υφιστάμενο δρόμο ο οποίος ανυψώνεται μέχρι το 

υψόμετρο +88 σε απόσταση 715m από την ακτή και στρέφεται νοτιοανατολικά  όπου 

συνεχίζει να ανέρχεται με ηπιότερη κλίση προς την κορυφή του ακρωτηρίου Βουρλιά σε 

υψόμετρο +176 (Χ.Θ. 30+290) 

Από την κορυφή του ακρωτηρίου Βουρλιά ο αγωγός στρέφεται βορειοανατολικά και 

ακολουθώντας τον υφιστάμενο δρόμο ανυψώνεται μέχρι το υψόμετρο +204 που αποτελεί 
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το υψηλότερο σημείο της διαδρομής (Χ.Θ. 30+970), στο ύψος του ακρωτηρίου Αγ. 

Νικόλαος. 

Από το ακρωτήριο Αγ. Νικόλαος ο αγωγός κατέρχεται έως το υψόμετρο +100 (Χ.Θ. 31+975) 

στη συνέχεια όμως ανυψώνεται στην κορυφή Ασπροβούνι έως το υψόμετρο +194 (Χ.Θ. 

32+800).  

Από τη Χ.Θ. 32+800 η διάμετρος του αγωγού μεταβάλλεται σε Ø650 συνεχίζοντας την 

όδευση επί του υφιστάμενου δρόμου και κατερχόμενος έως το +120 (Χ.Θ. 34+210) λίγο 

πριν τον οικισμό Αγ. Ιωάννης.  

Στο ύψος του όρμου Αυλάκι ο αγωγός ακολουθώντας τον υφιστάμενο δρόμο στρέφεται 

νότια προς την ακτή και στη Χ.Θ 34+810 έχοντας κατέλθει στο υψόμετρο +50 στρέφεται 

ανατολικά προς τον οικισμό Αγ. Ιωάννης τον οποίο διήκει περιμετρικά.  

Ακολουθώντας πάντα τον υφιστάμενο δρόμο ο αγωγός διατρέχει την ακτή του όρμου 

Σαλαντίου, ανέρχεται στο ακρωτήριο Καρτερός (+24) διασχίζει την παραλία Φούρνων και 

οδεύοντας ανατολικά στον όρμο Λαμπαγενά εισέρχεται στον αυχένα Μερμεταίικα.  

Σημειώνεται ότι η όδευση ακολουθεί πορεία εκτός του ορίου της προστατευόμενης 

περιοχής του λόφου Φράγχθι, στη νότια πλευρά του οποίου βρίσκεται το ομώνυμο 

σπήλαιο, το οποίο κατοικείτο προϊστορικά και αποτελεί σήμερα κηρυγμένο αρχαιολογικό 

χώρο. 

Στον αυχένα Μερμεταίικα ο αγωγός ακολουθεί τον υφιστάμενο δρόμο ο οποίος στρέφεται 

βορειοανατολικά (Χ.Θ. 41+315) προς τον οικισμό Φούρνοι και στη Χ.Θ. 41+920 εξέρχεται 

του δρόμου στρεφόμενος νότια επί νέας προβλεπόμενης οδού σε μήκος 705m, ώσπου να 

συναντήσει την ασφαλτοστρωμένη υφιστάμενη επαρχιακή οδό Φούρνων – Κοιλάδας (Χ.Θ. 

42+590). 

Ο αγωγός ακολουθεί νότια πορεία επί της επαρχιακής οδού Φούρνων – Κοιλάδας σε μήκος 

1.120m έως τη Χ.Θ. 43+710 στο ύψος περίπου του υφιστάμενου λατομείου, όπου 

στρέφεται ανατολικά και κινούμενος επί νέας προβλεπόμενης οδού μήκους 2.119m 

περίπου, καταλήγει στη δεξαμενή ημερήσιας εξίσωσης σε υψόμετρο +145 (Χ.Θ 45+850). 
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Πίνακας 5.2.1: Συνοπτικός πίνακας σταθμών αντλιοστασίων και δεξαμενών. 

ΕΡΓΟ 
ΥΨ. 

ΕΔΑΦΟΥΣ 

Σ Τ Α Θ Μ Η  

Α.Σ. Κ.Σ. 

Α/Σ-1 +14,50 +13,22 +11,92 

Δ/Ξ-1 +126,00 +130,00 +126,00 

Δ/Ξ-2 +100,00 +104,00 +100,00 

Α/Σ-2 +100,00 +104,00 +100,00 

Δ/Ξ-3 +230,00 +234,00 +230,00 

Δ/Ξ-4 +145,00 +149,00 +145,00 

Πίνακας 5.2.2: Συνοπτικός πίνακας μηκών αγωγού 

(L=12.880+11.335+8.585+12.520=45.320) 

ΚΕΦΑΛΗ ΠΕΡΑΣ 
ΜΗΚΟΣ ΑΝΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 

Ø900 Ø800 Ø700 Ø650 

Α/Σ-1 Δ/Ξ-1 11.860 – – – 

Δ/Ξ-1 Δ/Ξ-2 – 11.335 – – 

Α/Σ-2 Δ/Ξ-3 1.020 – – – 

Δ/Ξ-3 Δ/Ξ-4 – – 8.585 13.050 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 12.880 11.290 8.585 13.050 
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Σχήμα 5.2.1: Γενική διάταξη της προτεινόμενης χάραξης 
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5.2.2 Xωροθέτηση αντλιοστασίων και δεξαμενών 

Κεντρικό Αντλιοστάσιο Α1 

Το κεντρικό Αντλιοστάσιο Α1 χωροθετείται δίπλα στο υφιστάμενο αντλιοστάσιο που 

μεταφέρει νερό στην πεδιάδα Ιρίων, σε υψόμετρο εδάφους +14,5m.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΔΙΩΡΥΓΟΣ 

ΚΙΒΕΡΙΟΥ – Β΄ ΤΜΗΜΑ: ΑΡΓΟΥΣ – ΝΑΥΠΛΙΟΥ» που εκπονήθηκε το 1977, η κεντρική Διώρυγα 

Αναβάλου έχει πλάτος 1,30m στο πέρας της με ανώτατη και κατώτατη στάθμη +13,22 και 

+11,92 αντίστοιχα (βάθος ροής 1,30m). 

Το κτήριο του αντλιοστασίου, διαστάσεων 24,35×10,00, προβλέπεται ισόγειο με υπόγειο 

θάλαμο αναρρόφησης που θα τροφοδοτείται από την κεντρική Διώρυγα Αναβάλου με 

τάφρο πλάτους 1,30m. 

Για τη διατήρηση της στάθμης στο επιθυμητό επίπεδο (1,0m) προβλέπεται εγκατάσταση 

διάταξης AVIS εντός της διώρυγας προσαγωγής, ενώ η παροχή θα μετράται από 

παροχόμετρο που προβλέπεται στην έξοδο του αντλιοστασίου. 

 

Εικόνα 5.2.1: Γενική διάταξη προβλεπόμενου Αντλιοστασίου Α1. 
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Σχήμα 5.2.2: Κάτοψη και Τομή προβλεπόμενου Αντλιοστασίου Α1. 

Δεξαμενή Δ1 

Η δεξαμενή Δ1 όγκου 500m3, χωροθετείται σε θέση πλησίον του επαρχιακού δρόμου 

Δρεπάνου – Κάντιας, σε απόσταση 3 χλμ περίπου από την παραλία της Κάντιας (Χ.Θ. 

11+860).  

Η θέση της δεξαμενής τοποθετείται σε υψόμετρο πυθμένα +126 και σε απόσταση 240 μ. 

από τον επαρχιακό δρόμο (ο οποίος δεν ανέρχεται σε υψόμετρο μεγαλύτερο του +80), 

ώστε σε συνδυασμό με το αντλιοστάσιο Α2 που προβλέπεται κατάντη, να εξασφαλιστεί το 

απαραίτητο δυναμικό για την δια βαρύτητας μεταφορά των υδάτων έως την Κοιλάδα. 
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Η δεξαμενή προβλέπεται μονοθάλαμη, διαστάσεων 14,70×9,70 με χωριστό θάλαμο 

δικλείδων διαστάσεων 4,50× 3,25. 

 

Εικόνα 5.2.2: Γενική διάταξη προβλεπόμενης Δεξαμενής Δ1. 

 

Σχήμα 5.2.3: Κάτοψη και Τομή προβλεπόμενης Δεξαμενής Δ1. 
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Δεξαμενή Δ2 

Η δεξαμενή Δ2 όγκου 500m3, χωροθετείται στο ακρωτήριο Ιρίων σε υψόμετρο +100 και σε 

μικρή απόσταση από το πέρας του υφιστάμενου δρόμου της παραλίας Ιρίων.  

Η δεξαμενή προβλέπεται μονοθάλαμη, διαστάσεων 14,70×9,70 με χωριστό θάλαμο 

δικλείδων διαστάσεων 4,50× 3,25. 

 
Εικόνα 5.2.3: Γενική διάταξη προβλεπόμενης Δεξαμενής Δ2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 5.2.4: Κάτοψη και Τομή προβλεπόμενης Δεξαμενής Δ2. 
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Αντλιοστάσιο Α2 

Το Αντλιοστάσιο Α2 χωροθετείται στο ακρωτήριο Ιρίων σε υψόμετρο εδάφους +100 

παράπλευρα από την προβλεπόμενη αναρρυθμιστική δεξαμενή Δ2.  

Το κτήριο του αντλιοστασίου, διαστάσεων 24,35×10,00, προβλέπεται να αντλεί απευθείας 

από τον αγωγό προσαγωγής, χωρίς θάλαμο αναρρόφησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5.2.4: Γενική διάταξη προβλεπόμενου Αντλιοστασίου Α2. 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 5.2.5: Κάτοψη και Τομή προβλεπόμενου Αντλιοστασίου Α2. 
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Δεξαμενή Δ3 

Η δεξαμενή Δ3 όγκου 500m3, χωροθετείται στην κορυφή του ακρωτηρίου Ιρίων σε 

υψόμετρο +230 και σε απόσταση 1.020m από το Αντλιοστάσιο Α2.  

Η δεξαμενή προβλέπεται μονοθάλαμη, διαστάσεων 14,70×9,70 με χωριστό θάλαμο 

δικλείδων διαστάσεων 4,50× 3,25.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5.2.5: Γενική διάταξη προβλεπόμενης Δεξαμενής Δ3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 5.2.6: Κάτοψη και Τομή προβλεπόμενης Δεξαμενής Δ3. 
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Δεξαμενή Δ4 

Η δεξαμενή ημερήσιας εξίσωσης Δ4 όγκου 9.000m3, χωροθετείται στις παρειές του λόφου 

Θωμάς  στην περιοχή της Κοιλάδας  σε υψόμετρο +145.  

Η δεξαμενή προβλέπεται ορθογωνική, διαστάσεων 40×60m με μέγιστο βάθος 3,75m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5.2.6: Γενική διάταξη προβλεπόμενης Δεξαμενής Δ4 

Σχήμα 5.2.7: Κάτοψη και Τομή προβλεπόμενης Δεξαμενής Δ4. 
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5.2.3 Οικονομοτεχνική διερεύνηση διαμέτρου αγωγού 

Καταθλιπτικοί Αγωγοί 

Οι καταθλιπτικοί αγωγοί σχεδιάστηκαν ανά αντλιοστάσιο βάσει της εισερχόμενης παροχής 

και της οικονομικής διαμέτρου, που προκύπτει συνυπολογιζομένων των δαπανών 

προμήθειας των αντλιών (δ1), των δαπανών προμήθειας των αγωγών (δ2) και των δαπανών 

άντλησης (δ3). Σημειώνεται ότι κατά την οικονομικοτεχνική διερεύνηση ελήφθησαν υπόψη 

οι αποσβέσεις κεφαλαίων (10 έτη για τις αντλίες και 40 έτη για τους αγωγούς) με επιτόκιο 

5%, ενώ ο υπολογισμός της δαπάνης άντλησης υπολογίστηκε για 18ωρη λειτουργία των 

αντλιών. Σε ό,τι αφορά τον βαθμό απόδοσης των αντλιών, σύμφωνα με την 

ηλεκτρομηχανολογική μελέτη στο αντλιοστάσιο λαμβάνεται ίσος με 0,70. 

Πίνακας 5.2.3: Συνοπτικός πίνακας οικονομοτεχνικής διερεύνησης καταθλιπτικού 

αγωγού Αντλιοστασίου Α1 (L=11.860μ). 

 

Σχήμα 5.2.8: Διάγραμμα αθροιστικών ανηγμένων δαπανών (δ1+δ2+δ3), καταθλιπτικού 

αγωγού Αντλιοστασίου Α1. 

Διάμετρος 

Απώλειες 
Μανο-

μετρικό 
Ταχύτητα 

Ετήσια ανηγμένη δαπάνη 

Ονο-
μαστική 

Εσω-
τερική  

Αντλιών (δ1) Αγωγών (δ2) 
Άντλησης 

(δ3) 
Συνολική 

(mm) (mm) (m) (m) (μ/δλ) (ευρώ/έτος) (ευρώ/έτος) (ευρώ/έτος) (ευρώ/έτος) 

600 609,6 119,60 233,70 2,49 142 404 135 182 1 195 402 1 472 988 
700 711,2 53,69 167,79 1,83 102 200 177 532 858 268 1 138 000 
800 812,8 27,11 141,21 1,40 86 043 241 338 722 318 1 049 699 
900 914,4 14,69 128,79 1,11 78 403 285 414 658 788 1 022 605 

1000 1016,0 8,56 122,66 0,89 74 646 348 875 627 414 1 050 936 
1200 1219,2 3,36 117,46 0,62 71 515 483 559 600 858 1 155 931 
1500 1524,0 1,06 115,16 0,39 70 137 572 593 589 068 1 231 798 
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Πίνακας 5.2.4: Συνοπτικός πίνακας οικονομοτεχνικής διερεύνησης καταθλιπτικού 

αγωγού Αντλιοστασίου Α2 (L=1.020μ). 

Διάμετρος 

Απώλειες 
Μανο-

μετρικό 
Ταχύτητα 

Ετήσια ανηγμένη δαπάνη 

Ονο-
μαστική 

Εσω-
τερική  

Αντλιών (δ1) 
Αγωγών 

(δ2) 
Άντλησης 

(δ3) 
Συνολική 

(mm) (mm) (m) (m) (μ/δλ) (ευρώ/έτος) (ευρώ/έτος) (ευρώ/έτος) (ευρώ/έτος) 

600 609,6 10,29 140,29 2,49 85 417 11 626 717 591 814 634 
700 711,2 4,62 134,62 1,83 82 035 15 268 688 596 785 900 
800 812,8 2,33 132,33 1,40 80 533 20 756 676 904 778 193 
900 914,4 1,26 131,26 1,11 79 906 24 547 671 440 775 893 

1000 1016,0 0,74 130,74 0,89 79 656 30 004 668 742 778 402 
1200 1219,2 0,29 130,29 0,62 79 280 41 588 666 458 787 326 
1500 1524,0 0,09 130,09 0,39 79 280 49 245 665 444 793 969 

 

Σχήμα 5.2.9: Διάγραμμα αθροιστικών ανηγμένων δαπανών (δ1+δ2+δ3), καταθλιπτικού 

αγωγού Αντλιοστασίου Α2. 
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Πίνακας 5.2.5: Αναλυτικός πίνακας οικονομοτεχνικής διερεύνησης διαμέτρου καταθλιπτικού αγωγού Αντλιοστασίου Α1. 

Σ τ α θ ε ρ ά  Μ ε γ έ θ η  Π α ρ α δ ο χ έ ς  

Παροχή 
2500 μ3/ώρ Συντ. απόδοσης αντλιών  0,70 

694,44 λ/δλ Τιμή μονάδας αντλίας 650 €/KW 

ks 0,30 mm Επιτόκιο 5% 

Μήκος αγωγού 11.860 μ Απόσβεση αντλιών  15 έτη 

Λειτουργία Α/Σ 18 ώρ. Απόσβεση αγωγών 40 έτη 

 

Διάμετρος 
Απώλ

ειες 

Υψ. 

εδάφ. 

αρχής 

Υψ. 

πιεζ/κής 

γραμμή

ς αρχής 

Υψ. 

εδάφ. 

πέρατο

ς 

Υψ. 

πιεζ/κής 

γραμμής 

πέρατος 

Υψ. 

δια-

φορά 

Μανο- 

μετρικό 

αρχής 

Ισχύς 

Δ1  

Συνολική 

Δαπάνη 

αντλιών 

Ετήσιος 

συντε-

λεστής 

απόσ-

βεσης 

δ1  

Ετήσια 

δαπάνη 

αντλιών 

Τιμή 

μονάδα

ς 

προμή-

θειας 

αγωγών 

Δ2 

Συνολική 

Δαπάνη 

αγωγών 

Ετήσιος 

συντε-

λεστής 

απόσ-

βεσης 

δ2 

Ετήσια 

δαπάνη 

αγωγών 

Μέση 

ημε-

ρήσια 

παροχή 

Τιμή 

μονά

δας 

ενέρ-

γειας 

δ3 

Ετήσια 

δαπάνη 

ενέρ-

γειας 

άντλησης 

Δ 

Ετήσια 

ολική 

δαπάνη  

Ονομα

-στική 

Εξω-

τερική 

Εσω-

τερική  

(mm) (mm) (mm) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (KW) (€) (-) (€/έτος) 
(ευρώ/

μ) 
(€) (-) (€/έτος) (μ

3
/ημ) (€//KW) (€/έτος) (€/έτος) 

600 609,6 595,4 119,60 11,90 245,60 126,00 126,00 114,10 233,70 2 274 1 478 100 0,096 142 404 196 2 319 602 0,058 135 182 45 000 0,08 1 195 402 1 472 988 
700 711,2 695,2 53,69 11,90 179,69 126,00 126,00 114,10 167,79 1 632 1 060 800 0,096 102 200 257 3 046 288 0,058 177 532 45 000 0,08 858 268 1 138 000 
800 812,8 793,8 27,11 11,90 153,11 126,00 126,00 114,10 141,21 1 374 893 100 0,096 86 043 349 4 141 144 0,058 241 338 45 000 0,08 722 318 1 049 699 
900 914,4 894,4 14,69 11,90 140,69 126,00 126,00 114,10 128,79 1 252 813 800 0,096 78 403 413 4 897 450 0,058 285 414 45 000 0,08 658 788 1 022 605 

1000 1016,0 994,0 8,56 11,90 134,56 126,00 126,00 114,10 122,66 1 192 774 800 0,096 74 646 505 5 986 382 0,058 348 875 45 000 0,08 627 414 1 050 936 
1200 1219,2 1193,8 3,36 11,90 129,36 126,00 126,00 114,10 117,46 1 142 742 300 0,096 71 515 700 8 297 427 0,058 483 559 45 000 0,08 600 858 1 155 931 
1500 1524,0 1500,0 1,06 11,90 127,06 126,00 126,00 114,10 115,16 1 120 728 000 0,096 70 137 828 9 825 179 0,058 572 593 45 000 0,08 589 068 1 231 798 
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Πίνακας 5.2.6: Αναλυτικός πίνακας οικονομοτεχνικής διερεύνησης διαμέτρου καταθλιπτικού αγωγού Αντλιοστασίου Α2. 

Σ τ α θ ε ρ ά  Μ ε γ έ θ η  Π α ρ α δ ο χ έ ς  

Παροχή 
2500 μ3/ώρ Συντ. απόδοσης αντλιών  0,70 

694,44 λ/δλ Τιμή μονάδας αντλίας 650 €/KW 

ks 0,30 mm Επιτόκιο 5% 

Μήκος αγωγού 1.020 μ Απόσβεση αντλιών  15 έτη 

Λειτουργία Α/Σ 18 ώρ. Απόσβεση αγωγών 40 έτη 

 

Διάμετρος 

Απώ

λειες 

Υψ. 

εδάφ. 

αρχής 

Υψ. 

πιεζ/κής 

γραμμής 

αρχής 

Υψ. 

εδάφ. 

πέρατος 

Υψ. 

πιεζ/κής 

γραμμής 

πέρατος 

Υψ. 

δια-

φορά 

Μανο- 

μετρικό 

αρχής 

Ισχύς 

Δ1  

Συνολική 

Δαπάνη 

αντλιών 

Ετήσιος 

συντε-

λεστής 

απόσ-

βεσης 

δ1  

Ετήσια 

δαπάνη 

αντλιών 

Τιμή 

μονά

δας 

προμ

ή-

θειας 

αγωγ

ών 

Δ2 

Συνολική 

Δαπάνη 

αγωγών 

Ετήσιος 

συντε-

λεστής 

απόσ-

βεσης 

δ2 

Ετήσια 

δαπάνη 

αγωγών 

Μέση 

ημε-

ρήσια 

παροχ

ή 

Τιμή 

μονάδα

ς ενέρ-

γειας 

δ3 

Ετήσια 

δαπάνη 

ενέργειας 

άντλησης 

Δ 

Ετήσια 

ολική 

δαπάνη  

Ονομα

-στική 

Εξω-

τερική 

Εσω-

τερική  

(mm) (mm) (mm) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (KW) (€) (-) (€/έτος) (€/μ) (€) (-) (€/έτος) (μ
3
/ημ) (€//KW) (€/έτος) (€/έτος) 

600 609,6 595,4 10,29 100,00 240,29 230,00 230,00 130,00 140,29 1 364 886 600 0,096 85 417 196 199 493 0,058 11 626 45 000 0,08 717 591 814 634 
700 711,2 695,2 4,62 100,00 234,62 230,00 230,00 130,00 134,62 1 310 851 500 0,096 82 035 257 261 991 0,058 15 268 45 000 0,08 688 596 785 900 
800 812,8 793,8 2,33 100,00 232,33 230,00 230,00 130,00 132,33 1 286 835 900 0,096 80 533 349 356 152 0,058 20 756 45 000 0,08 676 904 778 193 
900 914,4 894,4 1,26 100,00 231,26 230,00 230,00 130,00 131,26 1 276 829 400 0,096 79 906 413 421 197 0,058 24 547 45 000 0,08 671 440 775 893 

1000 1016,0 994,0 0,74 100,00 230,74 230,00 230,00 130,00 130,74 1 272 826 800 0,096 79 656 505 514 849 0,058 30 004 45 000 0,08 668 742 778 402 
1200 1219,2 1193,8 0,29 100,00 230,29 230,00 230,00 130,00 130,29 1 266 822 900 0,096 79 280 700 713 606 0,058 41 588 45 000 0,08 666 458 787 326 
1500 1524,0 1500,0 0,09 100,00 230,09 230,00 230,00 130,00 130,09 1 266 822 900 0,096 79 280 828 844 998 0,058 49 245 45 000 0,08 665 444 793 969 
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Αγωγοί Βαρύτητας 

Για τους αγωγούς βαρύτητας η επιλογή των διαμέτρων προκύπτει με έλεγχο της 

παροχετευτικότητας βάσει των απωλειών της πιεζομετρικής γραμμής σε ολόκληρο το μήκος 

του αγωγού, συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων υψηλών σημείων.  

Η προτεινόμενη διάμετρος ελέγχεται στα τμήματα που φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα: 

Τμήμα Διάμετρος 
ΧΘ 

Μήκος (μ) 
Αρχής Πέρατος 

Δ1 – Δ2 Ø800 11+860 23+195 11 335 

Δ3 – Δ4 
Ø700 24+215 32+800 8 585 
Ø650 32+800 45+850 13 050 

Από τον διενεργηθέντα έλεγχο προκύπτει ότι οι προτεινόμενες διάμετροι καλύπτουν τις 

απώλειες φορτίου στο σύνολο της διαδρομής των παραπάνω τμημάτων.  

Λειτουργία δικτύου  

Η λειτουργία του δικτύου αναπαρίσταται σχηματικά στην ακόλουθη συνοπτική μηκοτομή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 5.2.10: Συνοπτική μηκοτομή αγωγού. 

 

L=11.335 

Ø800 
L=8.585 

Ø700 

L=13.050 
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Για την ασφαλή λειτουργία του δικτύου προβλέπεται η εγκατάσταση αερεξαγωγών και 

εκκενωτών σε όλα τα υψηλά και χαμηλά σημεία της χάραξης αντίστοιχα.  

Σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση της ροής, για την αποφυγή υπερχειλίσεων και εισαγωγής αέρα 

στους αγωγούς προβλέπονται οι ακόλουθες δικλείδες:  

Δικλείδα Θέση Σηματοδότηση Λειτουργία 

FCV-1 Ανάντη της Δ2 Από Δ1 και από Δ2 

Κλείνει όταν αδειάσει η Δ1 για την αποφυγή 

εισαγωγής αέρα στον αγωγό Δ1 – Δ2. 

Κλείνει όταν είναι πλήρης η Δ2 για την αποφυγή 

υπερχείλισης της Δ2. 

FCV-2 (needle 

valve) 
Ανάντη της Δ4 Από Δ3 και από Δ4 

Κλείνει όταν αδειάσει η Δ3 για την αποφυγή 

εισαγωγής αέρα στον αγωγό Δ3 – Δ4. 

Κλείνει όταν είναι πλήρης η Δ4 για την αποφυγή 

υπερχείλισης της Δ4. 

Για την αποφυγή υπερχείλισης των δεξαμενών Δ1 και Δ3, η παροχή διακόπτεται αυτόματα 

από τις διατάξεις των αντλιοστασίων Α1 και Α2 αντίστοιχα, ενώ στην περίπτωση που η 

δεξαμενή Δ2 είναι άδεια το αντλιοστάσιο Α2 δεν αντλεί.  

5.2.4 Σύνοψη λύσης μέσω Δρεπάνου 

Τα χαρακτηριστικά του αγωγού και των απαιτούμενων έργων για τη μεταφορά νερού από 

την Υδροληψία Υ14 της κεντρικής Διώρυγας Αναβάλου, στην περιοχή της Κοιλάδας μέσω 

Δρεπάνου, παρουσιάζονται συνοπτικά στους ακόλουθους πίνακες. 

Πίνακας 5.2.7: Συνοπτικά χαρακτηριστικά αγωγού και απαιτούμενων έργων, που 

αφορούν τη λύση μέσω Δρεπάνου. 

Χ.Θ. 
Μήκος Διάμετρος 

Έργο 
Κεφαλής Πέρατος Κεφαλής Πέρατος 

(μ) (μ) (μ) (χλστ) (μ) (μ) 
0+000 11+860 11 860 900 Α/Σ-1 Δ/Ξ-1 

11+860 23+195 11 335 800 Δ/Ξ-1 Δ/Ξ-2 
23+195 24+215 1 020 900 Α/Σ-2 Δ/Ξ-3 
24+215 32+800 8 585 700 

Δ/Ξ-3 Δ/Ξ-4 
32+800 45+850 13 050 650 

 

Έργο 
Υψ. 

Εδάφους 
Σ τ ά θ μ η  

Α.Σ. Κ.Σ. 
Α/Σ-1 +14,50 +13,22 +11,92 
Δ/Ξ-1 +126,00 +130,00 +126,00 
Δ/Ξ-2 +100,00 +104,00 +100,00 
Α/Σ-2 +100,00 +98,00 +97,00 
Δ/Ξ-3 +230,00 +234,00 +230,00 
Δ/Ξ-4 +145,00 +149,00 +145,00 
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5.2.5 Έργα οδοποιίας 

Λειτουργική κατάταξη οδών 

Οι οδοί διατρέχουν περιοχές εκτός σχεδίου και κατ’ αρχή εξυπηρετούν την πρόσβαση στα 

επιμέρους τεχνικά έργα του αγωγού μεταφοράς αρδευτικού νερού (Αντλιοστάσια και 

Δεξαμενές). 

Επομένως, οι οδοί κατατάσσονται στην κατηγορία ΑVΙ. 

Oι παράμετροι μελέτης και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των οδών είναι τα κάτωθι:  

Πίνακας 5.2.8:  Παράμετροι μελέτης οδού ΑVΙ με Ve=30km/h 

Ταχύτητα μελέτης Ve : 30km/h (κατ’ εξαίρεση 20km/h) 

Επιτρεπόμενο είδος οχημάτων : Οχήματα συγκεκριμένου τύπου 

Τύπος κόμβων : Ισόπεδοι 
Μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα : < = 30km/h 

Χαρακτηριστικά διατομής : ενιαίο οδόστρωμα 

Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού είναι τα ακόλουθα: 

Πίνακας 5.2.9:  Γεωμετρικά χαρακτηριστικά οδού ΑVΙ 

Ελάχιστη οριζοντιογραφική καμπύλη: 30m 

Μέγιστη κατά μήκος κλίση: 25% (κατ’ εξαίρεση 28%) 

Ελάχιστη καμπύλη κυρτής συναρμογής: 400m 

Ελάχιστη καμπύλη κοίλης συναρμογής: 400m 

Μέγιστη επίκλιση σε καμπύλες: 4,00 % 

Περιγραφή της χάραξης των 4 τμημάτων της οδού πρόσβασης 

Η πρώτη οδός (Οδός 1) ξεκινάει από την προτεινόμενη θέση δεξαμενής Δ4 και καταλήγει σε 

διασταύρωση με υφιστάμενο χωματόδρομο. Έχει μήκος 2.119,17m. Η ταχύτητα μελέτης 

γενικά είναι Ve=30km/h.  

Η δεύτερη οδός (Οδός 2) ξεκινάει και τελειώνει σε ισόπεδη διασταύρωση με υφιστάμενο 

χωματόδρομο. Έχει μήκος 705,42m. Η ταχύτητα μελέτης γενικά είναι Ve=30km/h.  

Η τρίτη οδός (οδός 3) ξεκινά από το χωριό Ίρια και τελειώνει σε ισόπεδη διασταύρωση με 

υφιστάμενο χωματόδρομο. Έχει μήκος 2.217,32m. Η ταχύτητα μελέτης γενικά είναι 

Ve=30km/h. Με την οδό 1 αποτελούν τα πιο δυσχερή τμήματα λόγω του εξαιρετικά 

έντονου ανάγλυφου. 

Η τέταρτη οδός πρόσβασης (Οδός 4) έχει μήκος 268,33m. Ξεκινά από τη διασταύρωση με 

την οδό 3 και καταλήγει στην θέση της προτεινόμενης δεξαμενής Δ3. Η ταχύτητα μελέτης 

γενικά είναι Ve=30km/h. 
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Συνοπτική περιγραφή εργασιών 

Χωματουργικά 

Οι χωματουργικές εργασίες περιλαμβάνουν κυρίως την αφαίρεση φυσικών εδαφών, την 

εκσκαφή των ορυγμάτων και την κατασκευή των επιχωμάτων.  

Οι κλίσεις των πρανών των ορυγμάτων που χρησιμοποιήθηκαν για την επίλυση διατομών 

με ισαποχή μέχρι 50m και ο χαρακτηρισμός εκσκαψιμότητας εκτιμήθηκε με βάση το έντονο 

ανάγλυφο και την κατάσταση στις υφιστάμενες οδούς.  

Οι κλίσεις των πρανών των ορυγμάτων είναι 7:1 (υ:β). Οι κλίσεις των πρανών των 

επιχωμάτων τέθηκαν γενικά υ:β = 2:3. Οι κλίσεις αυτές ελήφθησαν από τα υφιστάμενα 

στοιχεία και ενδέχεται να διαφοροποιηθούν μετά την ολοκλήρωση των γεωλογικών και 

γεωτεχνικών μελετών. 

Το συνολικό μήκος των οδικών τμημάτων ανέρχεται σε 5,31km και δεν απαιτούνται 

σημαντικά χωματουργικά έργα, αφού η χάραξη των οδών έχει ακολουθήσει στο μέτρο του 

δυνατού το φυσικό ανάγλυφο. Το ύψος των απαιτούμενων χωματουργικών έργων 

(ορυγμάτων και επιχωμάτων) δεν υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τα 1 – 2m, ενώ κατά 

κανόνα τα προβλεπόμενα ύψη είναι μικρότερα του 1m.  

Oδοστρωσία – ασφαλτικά  

Το οδόστρωμα της οδού  εκτιμάται ότι θα αποτελείται από τις ακόλουθες στρώσεις : 

• Δύο (2) στρώσεις βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 10εκ. η κάθε μία. 

• Μία (1) στρώση υπόβασης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 10εκ.. 

Με βάση τα παραπάνω το συνολικό συμπυκνωμένο πάχος του οδοστρώματος της οδού 

είναι 30εκ.  

Τυπική διατομή 

Προτείνεται η εφαρμογή τυπικής διατομής πλάτους 4m με τοποθέτηση στηθαίου χωρίς 

ερείσματα, δεδομένου ότι η οδός αποτελεί πρόσβαση μόνο για συγκεκριμένου τύπου 

οχήματα.  

Η προτεινόμενη τυπική διατομή παρουσιάζεται στο επόμενο σχήμα. 
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Σχήμα 5.2.11: Προτεινόμενη τυπική διατομή έργων οδοποιίας. 

Εκτίμηση δαπάνης του έργου 

Η εκτίμηση της δαπάνης των έργων οδοποιίας έγινε με μια καλή προσέγγιση των 

ποσοτήτων των χωματουργικών εργασιών με προσαύξηση περίπου 15% που καλύπτει τις 

διαφοροποιήσεις στις ποσότητες καθώς και σε άλλα κονδύλια που δεν είναι δυνατό να 

προβλεφθούν στην παρούσα φάση (πιθανή εκσκαφή εξυγιάνσεων, αγκυρώσεις κ.λπ.).  

Με βάση τα προηγούμενα έγιναν προμετρήσεις των έργων οδοποιίας και τελικά 

συντάχθηκε προϋπολογισμός μελέτης για το σύνολο του έργου, λαμβάνοντας υπόψη τις 

προτεινόμενες λύσεις.  

Με βάση τις εκτιμήσεις αυτές, το κόστος υλοποίησης του έργου εκτιμάται σε 190.000 € 

περιλαμβανομένων απροβλέπτων, δαπάνης αναθεώρησης, ΓΕ & ΟΕ και ΦΠΑ και μη 

περιλαμβανομένου του κόστους απαλλοτρίωσης. 
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5.3 1η Εναλλακτική λύση βάσει του τεύχους τεχνικών δεδομένων της 
μελέτης 

Η προταθείσα στο τεύχος τεχνικών δεδομένων της Μελέτης χάραξη προβλέπει την 

κατασκευή των έργων υδροληψίας και του κεντρικού Αντλιοστασίου στην Υδροληψία Υ12 

επί της κεντρικής Διώρυγας Αναβάλου.  

Ο αγωγός προτεινόμενης διαμέτρου Ø800, προβλέπεται να ακολουθήσει τη διαδρομή του 

υφιστάμενου αγωγού Ιρίων, κατά μήκος διανοιγμένων αγροτικών δρόμων, παράλληλα 

αρχικά με την διώρυγα Αναβάλου και στη συνέχεια παράλληλα με την επαρχιακή οδό 

Ναυπλίου – Επιδαύρου.  

Ο αγωγός διασχίζει κάθετα την επαρχιακή οδό Ναυπλίου – Επιδαύρου και συνεχίζει τη 

διαδρομή του επί υφιστάμενου χωμάτινου δρόμου, τον οποίο εγκαταλείπει για να 

ακολουθήσει πορεία εκτός οδού, περιμετρικά του λόφου Κιάφα, μέχρι να συναντηθεί εκ 

νέου με το χωμάτινο δρόμο. 

Στη συνέχεια ο αγωγός ανυψώνεται έως την υφιστάμενη επαρχιακή οδό Κουτρουμπάικων – 

Παραλίας Κάντιας, την οποία διήκει έως την κατάληξή του στην προβλεπόμενη δεξαμενή 

Δ/Ξ–1 παράπλευρα στην υφιστάμενη δεξαμενή του αγωγού Ιρίων, στην περιοχή 

Λυκοτρούπι, σε υψόμετρο +140. 

Από τη Δεξαμενή Δ/Ξ–1 ο αγωγός προβλέπεται να οδεύσει δια βαρύτητας επί της 

επαρχιακής οδού Κουτρουμπάικων – Παραλίας Κάντιας, έως την διασταύρωση με τον 

επαρχιακό δρόμο Δρεπάνου – Ιρίων τον οποίο ακολουθεί διατρέχοντας την παραλία Ιρίων 

έως το ακρωτήριο Κουρκουμπέλα.  

Σε ό,τι αφορά το τμήμα από το ακρωτήριο Κουρκουμπέλα έως το ακρωτήριο Βουρλιά η 

πρόταση της του τεύχους τεχνικών δεδομένων της Μελέτης δεν μπορεί να εφαρμοστεί 

καθώς ο υφιστάμενος δρόμος ανέρχεται σε υψόμετρο +204, η δε παράκτια χάραξη 

επιβάλει την αγκύρωση του επί της βραχώδους ακτής σε μήκος που κρίνεται απαγορευτικό 

λόγω περιβαλλοντικών πιέσεων, όπως περιγράφεται αναλυτικά στα επόμενα κεφάλαια.  

Στο τελευταίο τμήμα, από τον πόδα του ακρωτηρίου Βουρλιά έως την πεδιάδα Κοιλάδα η 

χάραξη του προτεινόμενου δίδυμου αγωγού Φ500 στην εναλλακτική λύση βάσει του 

τεύχους τεχνικών δεδομένων της Μελέτης ακολουθεί την βραχώδη παραλία του όρμου 

Σαλαντίου έως το Ακρωτήρι Καρτερός, όπου εισέρχεται στην περιοχή του όρμου Κοιλάδα 

και καταλήγει σε λιμνοδεξαμενή ημερήσιας εξισορρόπησης. Σημειώνεται ότι βάσει των 

υδραυλικών υπολογισμών η διάμετρος Ø500 κρίνεται ανεπαρκής (προκύπτει αρνητικό 

υψόμετρο της πιεζομετρικής γραμμής στο πέρας του αγωγού). 

Για τους παραπάνω λόγους η λύση βάσει του τεύχους τεχνικών δεδομέων της μελέτης δεν 

μελετάται αυτοτελώς περαιτέρω, εξετάζεται όμως η «Βελτίωση της Λύσης του τεύχους 

τεχνικών δεδομέων της Μελέτης» που περιγράφεται στα ακόλουθα κεφάλαια. 
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5.4 2η Εναλλακτική λύση: Εξέταση βελτίωσης της λύσης του τεύχους 
τεχνικών δεδομένων 

5.4.1 Γενική Περιγραφή 

Οι προτεινόμενες βελτιώσεις στη Λύση 2 αφορούν κυρίως:  

• Την αφετηρία του αγωγού, όπου τα έργα υδροληψίας και το Αντλιοστάσιο 

χωροθετούνται πλησίον του υφισταμένου αντλιοστασίου Ιρίων, στο πέρας της 

διώρυγας Αναβάλου (Υ14), αντί της προβλεπόμενης από την εναλλακτική λύση βάσει 

του τεύχους τεχνικών δεδομένων της μελέτης θέση στην υδροληψία Υ12. Η 

χωροθέτηση των έργων υδροληψίας και του νέου αντλιοστασίου πλησίον του 

υφιστάμενου αναμένεται ότι θα διευκολύνει την κατασκευή τους, περιορίζοντας το 

ενδεχόμενο αντιδράσεων των κατοίκων, μειώνοντας παράλληλα το μήκος του 

αγωγού.  

• Την οριζοντιογραφική και υψομετρική χάραξη του αγωγού με στόχο την παραμονή 

του επί των υφιστάμενων δρόμων για τη διευκόλυνση της κατασκευής του, την 

αποφυγή έκδοσης αδειών δουλείας και τη συντόμευση των απαιτούμενων 

περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων. 

• Την επιλογή διατομής διαμέτρου Ø900 για τους καταθλιπτικούς αγωγούς και Ø800, 

Ø700 και Ø650 για τους βαρυτικούς, καταργούμενης της δίδυμης διάταξης που 

προβλέπεται από τον πόδα του ακρωτηρίου Ίρια έως το πέρας του στην Κοιλάδα, 

καθώς οι προκαλούμενες απώλειες καθιστούν την επιλογή τους αντικοικονομική. 

• Την κατάργηση της δεξαμενής απόδοσης Ιρίων που προβλέπεται στην λύση βάσει 

του τεύχους τεχνικών δεδομένων της μελέτης. 

• την κατασκευή νέας Δεξαμενής Δ2 για την αναρρύθμιση των υδάτων στο ακρωτήριο 

Ιρίων. 

• την κατασκευή νέου Αντλιοστασίου Α2 για τη ανύψωση των υδάτων σε νέα δεξαμενή 

Δ3 σε υψόμετρο +230 για τη μεταφορά των υδάτων με βαρύτητα έως τη δεξαμενή 

ημερήσιας εξίσωσης Δ4 στην Κοιλάδα. 

Ειδικότερα, τα απαιτούμενα έργα για τη μεταφορά υδάτων περιλαμβάνουν:  

Την υδροληψία και τη χωροθέτηση του νέου αντλιοστασίου που προβλέπονται στην 

Υδροληψία Υ14 στο πέρας της Διώρυγας Αναβάλου παράπλευρα του υφιστάμενου 

αντλιοστασίου Ιρίων. Όπως αναφέρθηκε, το νέο αντλιοστάσιο θα βρίσκεται μακρύτερα από 

τις υφιστάμενες κατοικίες περιορίζοντας το ενδεχόμενο ενστάσεων για την κατασκευή του, 

εν αντιθέσει με την περιοχή της υδροληψίας Υ12, όπου ενδεχόμενες αντιδράσεις των 

κατοίκων είναι περισσότερο πιθανές. 
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Εικόνα 5.4.1: Δορυφορική άποψη υφιστάμενου Αντλιοστασίου Ιρίων στο πέρας της 

Διώρυγας Αναβάλου (Υ14). 

 

Εικόνα 5.4.2: Δορυφορική άποψη Υδροληψίας Υ12 επί της Διώρυγας Αναβάλου. 

Από το αντλιοστάσιο ο αγωγός Ø900 θα ακολουθήσει τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο προς 

το νέο κόμβο Αρίων και στη συνέχεια επί της οδού Ναυπλίου – Επιδαύρου έως τον οικισμό 

Πυργιώτικα.  

Η προτεινόμενη χάραξη δεν ακολουθεί τον υφιστάμενο αγωγό Ιρίων από το αντλιοστάσιο 

έως τα Πυργιώτικα καθώς προτιμάται η διέλευση επί κεντρικότερων οδών όπου δεν 

αναμένεται να ανακύψουν ζητήματα διέλευσης δουλείας και περιβαλλοντικών 

αδειοδοτήσεων.  

Α/Σ Ιρίων 

Υ12 
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Μετά τα Πυργιώτικα η χάραξη προτείνεται να ακολουθήσει την πορεία του υφιστάμενου 

αγωγού Ιρίων έως τη δεξαμενή Λυκοτρούπι, αρχικά επί μη ασφαλτοστρωμένου δρόμου που 

διασταυρώνεται με την οδό Ναυπλίου – Επιδαύρου και στη συνέχεια επί της 

ασφαλτοστρωμένης οδού Κουτρουμπάικων – Παραλίας Κάντιας, έως την δεξαμενή 

Λυκοτρούπι, σε υψόμετρο εδάφους +140 μ περίπου. Το συνολικό μήκος της χάραξης από το 

αντλιοστάσιο Α1 έως τη δεξαμενή Λυκοτρούπι ανέρχεται σε 7.480m. Σημειώνεται πάντως 

ότι κατά την επιτόπια έρευνα και στα πλαίσια της γεωλογικής μελέτης διαπιστώθηκε η 

ύπαρξη ρηγμάτων κατά την πορεία διέλευσης του αγωγού. 

Από τη δεξαμενή Λυκοτρούπι ο αγωγός διαμέτρου Ø800 ακολουθώντας τη χάραξη του 

υφιστάμενου αγωγού Ιρίων θα διήκει τον επαρχιακό δρόμο Κουτρουμπάικων – Παραλίας 

Κάντιας σε μήκος 8.705m και στη συνέχεια θα κατευθύνεται ανατολικά, προς το ακρωτήριο 

Κουρκουμπέλα Ιρίων όπου και θα καταλήγει στην αναρρυθμιστική δεξαμενή Δ2 έχοντας 

διανύσει μήκος 8.860m. 

  

Εικόνα 5.4.3: Γενική και μερική άποψη ακρωτηρίου Κουρκουμπέλα Ιρίων. 

Από τη Δεξαμενή Δ2 τα προβλεπόμενα έργα είναι όμοια με τα περιγραφέντα στη λύση 

μέσω Δρεπάνου, ήτοι: 

• Αντλιοστάσιο (Α2) παράπλευρα της Δεξαμενής Δ2 στο ακρωτήριο Ιρίων (+100), για 

την ανύψωση των υδάτων στην αναρρυθμιστική δεξαμενή Δ3 σε υψόμετρο +230 με 

αγωγό Ø900 μήκους 1.020m. 

• Αναρρυθμιστική δεξαμενή (Δ3) όγκου 500m3, που χωροθετείται στην κορυφή του 

ακρωτηρίου Ιρίων σε υψόμετρο +230 και σε απόσταση 1.020m από το 

Αντλιοστάσιο Α2. 

• Δεξαμενή ημερήσιας εξίσωσης (Δ4) όγκου 9.000m3, που χωροθετείται στις παρειές 

του λόφου Θωμάς στην περιοχή της Κοιλάδας, σε υψόμετρο +145 και συνδέεται με 

την αναρρυθμιστική δεξαμενή Δ3 με αγωγό Ø700 μήκους 8.585m και Ø650 μήκους 

13.050m. 
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Πίνακας 5.4.1: Συνοπτικός πίνακας σταθμών αντλιοστασίων και δεξαμενών 

ΕΡΓΟ 
ΥΨOΜΕΤΡΟ 

ΕΔΑΦΟΥΣ 

Σ Τ Α Θ Μ Η  

Α.Σ. Κ.Σ. 

Α/Σ-1 +14,50 +13,22 +11,92 
Δ/Ξ-1 +140,00 +140,00 +144,00 
Δ/Ξ-2 +100,00 +104,00 +100,00 
Α/Σ-2 +100,00 +104,00 +100,00 
Δ/Ξ-3 +230,00 +234,00 +230,00 
Δ/Ξ-4 +145,00 +149,00 +145,00 

Πίνακας 5.4.2: Συνοπτικός πίνακας μηκών αγωγού  

(L= 8.500+17.565+8.580+13.050=47.700) 

ΚΕΦΑΛΗ ΠΕΡΑΣ 
ΜΗΚΟΣ ΑΝΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 

Ø900 Ø800 Ø700 Ø650 

Α/Σ-1 Δ/Ξ-1 7.480 – – – 

Δ/Ξ-1 Δ/Ξ-2 – 17.565 – – 

Α/Σ-2 Δ/Ξ-3 1.020 – – – 

Δ/Ξ-3 Δ/Ξ-4 – – 8.585 13.050 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 8.500 17.565 8.585 13.050 
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Σχήμα 5.4.1: Διάταξη έργων Λύσης 2 
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5.4.2 Οικονομοτεχνική διερεύνηση διαμέτρου αγωγού 

Καταθλιπτικοί Αγωγοί 

Για τον προσδιορισμό της οικονομικής διαμέτρου του αγωγού της λύσης Βελτίωσης του 

τεύχους τεχνικών δεδομένων της Μελέτης, εξετάστηκε ο καταθλιπτικός αγωγός του 

αντλιοστασίου Α1 που ανυψώνει τα ύδατα στην αναρρυθμιστική δεξαμενή Δ1 με τις ίδιες 

παραδοχές για τον υπολογισμό των δαπανών προμήθειας των αντλιών (δ1), των δαπανών 

προμήθειας των αγωγών (δ2) και των δαπανών άντλησης (δ3) που αναφέρθηκαν στην 

ενότητα που αφορά τη λύση μέσω Δρεπάνου. Επισημαίνεται ότι ο σχεδιασμός του 

καταθλιπτικού αγωγού του αντλιοστασίου Α2 είναι ίδιος με εκείνον που εξετάστηκε στην 

ενότητα που αφορά τη λύση μέσω Δρεπάνου, για τον οποίο τεκμαίρεται ως οικονομική 

διάμετρος η Ø900. 

Πίνακας 5.4.3: Συνοπτικός πίνακας οικονομοτεχνικής διερεύνησης καταθλιπτικού 

αγωγού αντλιοστασίου Α1 (L=7.480μ). 

Διάμετρος 

Απώλειες 
Μανο- 

μετρικό 
Ταχύτητα 

Ετήσια ανηγμένη δαπάνη 

Ονο-
μαστική 

Εσω-
τερική  

Αντλιών 
(δ1) 

Αγωγών 
(δ2) 

Άντλησης 
(δ3) 

Συνολική 

(mm) (mm) (m) (m) (μ/δλ) (€/έτος) (€/έτος) (€/έτος) (€/έτος) 

600 609,6 119,60 203,53 2,49 123 993 85 258 1 041 088 1 250 339 

700 711,2 53,69 161,96 1,83 98 693 111 968 828 461 1 039 122 

800 812,8 27,11 145,20 1,40 88 423 152 210 742 718 983 351 

900 914,4 14,69 137,36 1,11 83 664 180 008 702 650 966 322 

1000 1016,0 8,56 133,50 0,89 81 284 220 033 682 863 984 180 

1200 1219,2 3,36 130,22 0,62 79 280 304 976 666 114 1 050 371 

1500 1524,0 1,06 128,77 0,39 78 403 361 130 658 678 1 098 212 

 

Σχήμα 5.4.2: Διάγραμμα αθροιστικών ανηγμένων δαπανών (δ1+δ2+δ3), καταθλιπτικού 

αγωγού αντλιοστασίου Α1. 
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Πίνακας 5.4.4: Αναλυτικός πίνακας οικονομοτεχνικής διερεύνησης διαμέτρου καταθλιπτικού αγωγού αντλιοστασίου Α1. 

Σ τ α θ ε ρ ά  Μ ε γ έ θ η  Π α ρ α δ ο χ έ ς  

Παροχή 
2500 μ3/ώρ Συντ. απόδοσης αντλιών  0,70 

694,44 λ/δλ Τιμή μονάδας αντλίας 650 €/KW 

ks 0,30 mm Επιτόκιο 5% 

Μήκος αγωγού 7.480 μ Απόσβεση αντλιών  15 έτη 

Λειτουργία Α/Σ 18 ώρ. Απόσβεση αγωγών 40 έτη 

 

Διάμετρος 

Απώ

λειε

ς 

Υψ. 

εδάφ. 

αρχής 

Υψ. 

πιεζ/κ

ής 

γραμμ

ής 

αρχής 

Υψ. 

εδάφ. 

πέρατο

ς 

Υψ. 

πιεζ/κής 

γραμμής 

πέρατος 

Υψ. 

δια-

φορά 

Μανο- 

μετρικό 

αρχής 

Ισχύς 

Δ1  

Συνολική 

Δαπάνη 

αντλιών 

Ετήσιος 

συντε-

λεστής 

απόσ-

βεσης 

δ1  

Ετήσια 

δαπάνη 

αντλιών 

Τιμή 

μονάδας 

προμή-

θειας 

αγωγών 

Δ2 

Συνολική 

Δαπάνη 

αγωγών 

Ετήσιος 

συντε-

λεστής 

απόσ-

βεσης 

δ2 

Ετήσια 

δαπάνη 

αγωγών 

Μέση 

ημε-

ρήσια 

παροχή 

Τιμή 

μονάδ

ας 

ενέρ-

γειας 

δ3 

Ετήσια 

δαπάνη 

ενέρ-

γειας 

άντλησης 

Δ 

Ετήσια 

ολική 

δαπάνη  

Ονομα

-στική 

Εξω-

τερική 

Εσω-

τερική 

(mm) (mm) (mm) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (KW) (€) (-) (€/έτος) (€/μ) (€) (-) (€/έτος) (m
3
/ημ) (€//KW) (€/έτος) (€/έτος) 

600 609,6 595,4 75,43 11,90 215,43 140,00 140,00 128,1 203,53 1 980 1 287 000 0,096 123 993 196 1 462 953 0.058 85 258 45 000 0.08 1 041 088 1 250 339 

700 711,2 695,2 33,86 11,90 173,86 140,00 140,00 128,1 161,96 1 576 1 024 400 0,096 98 693 257 1 921 267 0.058 111 968 45 000 0.08 828 461 1 039 122 

800 812,8 793,8 17,10 11,90 157,10 140,00 140,00 128,1 145,20 1 412 917 800 0,096 88 423 349 2 611 784 0.058 152 210 45 000 0.08 742 718 983 351 

900 914,4 894,4 9,26 11,90 149,26 140,00 140,00 128,1 137,36 1 336 868 400 0,096 83 664 413 3 088 779 0.058 180 008 45 000 0.08 702 650 966 322 

1000 1016,0 994,0 5,40 11,90 145,40 140,00 140,00 128,1 133,50 1 298 843 700 0,096 81 284 505 3 775 559 0.058 220 033 45 000 0.08 682 863 984 180 

1200 1219,2 1193,8 2,12 11,90 142,12 140,00 140,00 128,1 130,22 1 266 822 900 0,096 79 280 700 5 233 116 0.058 304 976 45 000 0.08 666 114 1 050 371 

1500 1524,0 1500,0 0,67 11,90 140,67 140,00 140,00 128,1 128,77 1 252 813 800 0,096 78 403 828 6 196 656 0.058 361 130 45 000 0.08 658 678 1 098 212 
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Αγωγοί Βαρύτητας 

Για τους αγωγούς βαρύτητας η επιλογή των διαμέτρων προκύπτει με έλεγχο της 

παροχετευτικότητας βάσει των απωλειών της πιεζομετρικής γραμμής σε ολόκληρο το μήκος 

του αγωγού, συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων υψηλών σημείων. 

Η προτεινόμενη διάμετρος ελέγχεται στα τμήματα που φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα: 

Τμήμα Διάμετρος 
ΧΘ 

Μήκος (μ) 
Αρχής Πέρατος 

Δ1 – Δ2 Ø800 7+480 25+045 17.565 

Δ3 – Δ4 
Ø700 26+065 34+650 8.585 
Ø650 34+650 47+700 13.050 

Από τον διενεργηθέντα έλεγχο προκύπτει ότι οι προτεινόμενες διάμετροι καλύπτουν τις 

απώλειες φορτίου στο σύνολο της διαδρομής των παραπάνω τμημάτων. 

Λειτουργία δικτύου 

Η λειτουργία του δικτύου αναπαρίσταται σχηματικά στην ακόλουθη συνοπτική μηκοτομή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 5.4.3: Συνοπτική μηκοτομή αγωγού. 

 

L=8.585 

Ø700 

L=13.050 
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Για την ασφαλή λειτουργία του δικτύου προβλέπεται η εγκατάσταση αερεξαγωγών και 

εκκενωτών σε όλα τα υψηλά και χαμηλά σημεία της χάραξης αντίστοιχα.  

Σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση της ροής, για την αποφυγή υπερχειλίσεων και εισαγωγής αέρα 

στους αγωγούς προβλέπονται οι ακόλουθες δικλείδες:  

Δικλείδα Θέση Σηματοδότηση Λειτουργία 

FCV-1 Ανάντη της Δ2 Από Δ1 και από Δ2 

Κλείνει όταν αδειάσει η Δ1 για την αποφυγή 

εισαγωγής αέρα στον αγωγό Δ1 – Δ2. 

Κλείνει όταν είναι πλήρης η Δ2 για την αποφυγή 

υπερχείλισης της Δ2. 

FCV-2 (needle 

valve) 
Ανάντη της Δ4 Από Δ3 και από Δ4 

Κλείνει όταν αδειάσει η Δ3 για την αποφυγή 

εισαγωγής αέρα στον αγωγό Δ3 – Δ4. 

Κλείνει όταν είναι πλήρης η Δ4 για την αποφυγή 

υπερχείλισης της Δ4. 

Για την αποφυγή υπερχείλισης των δεξαμενών Δ1 και Δ3, η παροχή διακόπτεται αυτόματα 

από τις διατάξεις των αντλιοστασίων Α1 και Α2 αντίστοιχα, ενώ στην περίπτωση που η 

δεξαμενή Δ2 είναι άδεια το αντλιοστάσιο Α2 δεν αντλεί.  

Σύνοψη Λύσης 2 

Τα χαρακτηριστικά του αγωγού και των απαιτούμενων έργων για τη μεταφορά νερού από 

την Υδροληψία Υ14 της κεντρικής Διώρυγας Αναβάλου, στην περιοχή της Κοιλάδας βάσει της 

βελτιωμένης λύσης του τεύχους τεχνικών δεδομένων της Μελέτης, παρουσιάζονται 

συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 5.4.5: Συνοπτικά χαρακτηριστικά αγωγού και απαιτούμενων έργων, που 

αφορούν τη βελτιωμένη λύση του τεύχους τεχνικών δεδομένων Μελέτης. 

Χ.Θ. 
Μήκος Διάμετρος 

Έργο 
Κεφαλής Πέρατος Κεφαλής Πέρατος 

(μ) (μ) (μ) (χλστ) (μ) (μ) 
0+000 7+480 7 480 900 Α/Σ-1 Δ/Ξ-1 
7+480 25+045 17 565 900 Δ/Ξ-1 Δ/Ξ-2 

25+045 26+065 1 020 900 Α/Σ-2 Δ/Ξ-3 
26+065 34+650 8 585 700 

Δ/Ξ-3 Δ/Ξ-4 
34+650 47+700 13 050 650 

 

Έργο 
Υψ. 

Εδάφους 

Στάθμη 

Α.Σ. Κ.Σ. 

Α/Σ-1 +14.50 +13.22 +11.92 

Δ/Ξ-1 +140.00 +140.00 +144.00 

Δ/Ξ-2 +100.00 +104.00 +100.00 

Α/Σ-2 +100.00 +104.00 +100.00 

Δ/Ξ-3 +230.00 +234.00 +230.00 

Δ/Ξ-4 +145.00 +149.00 +145.00 
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5.5 Εξέταση λοιπών εναλλακτικών Λύσεων 

Για τη διάβαση του αγωγού στο τμήμα από το ακρωτήριο Ιρίων έως το ακρωτήριο Βουρλιά, 

όπου η βραχώδης ακτή δεν είναι εύκολα προσπελάσιμη από την ξηρά, εξετάστηκαν 

διάφορες λύσεις, πέραν της προκρινόμενης επί του υφισταμένου δρόμου που ανέρχεται σε 

υψόμετρο +204, οι οποίες περιλαμβάνουν: 

• Υποθαλάσσια σύνδεση του ακρωτηρίου Ιρίων με την περιοχή της πεδιάδας Κοιλάδα. 

• Παράκτια χάραξη, με έργα σύνδεσης του αγωγού επί της βραχώδους ακτογραμμής 

στα μή προσπελάσιμα από την ξηρά τμήματα. 
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Εικόνα 5.5.1: Εναλλακτικές λύσεις υποθαλάσσιας σύνδεσης και ανάρτησης αγωγού επί της βραχώδους ακτής. 
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5.5.1 Υποθαλάσσια Χάραξη 

Η λύση της υποθαλάσσιας σύνδεσης εξετάστηκε σε μήκος 13.800m για την απευθείας 

σύνδεση του ακρωτηρίου Ιρίων και της περιοχής της πεδιάδας Κοιλάδα.  

Επισημαίνεται ότι η προτεινόμενη υποθαλάσσια χάραξη του τεύχους τεχνικών δεδομένων 

της Μελέτης από το ακρωτήριο Ιρίων έως το ακρωτήριο Βουρλιάς μήκους 4.000 μ, κρίνεται 

εξαρχής αντιοικονομική, αφού στο ήμισυ περίπου της από ξηράς διαδρομής ο αγωγός 

μπορεί να εγκατασταθεί επί υφιστάμενου δρόμου. 

Για την υποθαλάσσια σύνδεση απαιτείται η τοποθέτηση του αγωγού σε όρυγμα από την 

ακτογραμμή έως τη ζώνη θραύσης των θαλασσίων κυμάτων, ενώ στη συνέχεια, ανάλογα με 

τις τοπικές συνθήκες, μπορεί να τοποθετηθεί είτε απευθείας στον πυθμένα ή σε στρώση 

εξυγίανσης.  

Από την εξέταση των ισοβαθών του χάρτη ΥΕΝ προκύπτει ότι για την υποθαλάσσια 

σύνδεση απαιτείται πόντιση του αγωγού σε μεγάλο βάθος (>100) ακόμη και σε σχετικά 

μικρή απόσταση από την ακτή (~500m). 

 

Εικόνα 5.5.2: Υποθαλάσσια σύνδεση Ακρ. Ιρίων – Κοιλάδας (Χάρτης ΥΕΝ). 

Από σχετικά έργα διαπιστώθηκε ότι η πόντιση του αγωγού Ø700 σε βάθη μεγαλύτερα των 

100m απαιτεί ειδικό εξοπλισμό, το κόστος του οπίου ξεπερνά τα 2.000€ ανά μέτρο 

εγκατεστημένου αγωγού, με αποτέλεσμα η δαπάνη κατασκευής του έργου να υπερβαίνει 

τα 27 εκατ ευρώ μόνο για την υποθαλάσσια σύνδεση. 
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Επισημαίνεται επίσης ότι περαιτέρω δυσχέρειες αναμένονται στην κατασκευή του έργου 

από την ύπαρξη των κλωβών των ιχθυοτροφείων εντός του κόλπου Βουρλιάς, ιδιαίτερα 

κατά τη διάνοιξη του ορύγματος για την τοποθέτηση του αγωγού, από την ακτογραμμή έως 

τη ζώνη θραύσης των θαλασσίων κυμάτων, όπου θα απαιτηθεί η χρήση εκρηκτικών.  

Συμπερασματικά, το υψηλό κόστος κατασκευής, σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις ειδικού 

εξοπλισμού και την ύπαρξη ιχθυοτροφείων εντός του κόλπου Βουρλιάς καθιστούν 

αποτρεπτική την περαιτέρω εξέταση της λύσης. 

5.5.2 Παράκτια Χάραξη 

Στην παράκτια χάραξη προβλέπεται η ανάρτηση του αγωγού επί της βραχώδους ακτής στα 

μη προσπελάσιμα από την ξηρά τμήματα, ακολουθώντας τον αιγιαλό από το μέσο του 

κόλπου Μεγάλη Βουρλιά έως τον οικισμό Αγ. Ιωάννης σε μήκος 8.990m.  

 

Εικόνα 5.5.3: Ανάρτηση αγωγού επί της βραχώδους ακτής, μεταξύ Ακρ. Βουρλιάς και 

οικισμού Αγ. Ιωάννη. 

Επισημαίνεται ότι η υπόψη περιοχή είναι ιδιαίτερα δύσβατη από την ξηρά, με απόκρημνες 

σχεδόν κάθετες πλαγιές που καταλήγουν στη θάλασσα. 
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Εικόνα 5.5.4: Δορυφορική εικόνα, γενική και μερική άποψη ακρωτηρίου Βουρλιάς. 

Ο αγωγός προβλέπεται είτε να αναρτηθεί επί της βραχώδους ακτής είτε να τοποθετηθεί επί 

εξομαλυντικής στρώσης σκυροδέματος στην ίσαλο γραμμή, ανάλογα με τις τοπικές 

συνθήκες. 

 

Σχήμα 5.5.1: Ενδεικτική ανάρτηση – εγκατάσταση αγωγού στη βραχώδη ακτή. 

Παρότι τεχνικά η λύση της ανάρτησης του αγωγού είναι σχετικά οικονομική, η μόνιμη 

κατάληψη της ακτογραμμής σε μεγάλο μήκος προβλέπεται ότι θα επιφέρει ισχυρές 

περιβαλλοντικές πιέσεις, που θα καταστήσουν απαγορευτική την ολοκλήρωση του έργου.  

Ιδιαίτερες δυσχέρειες αναμένονται επίσης κατά τη διάβαση του αγωγού στο ακρωτήριο 

Βουρλιάς στον πόδα του οποίου υπάρχει εγκατεστημένη μονάδα ιχθυοτροφείου, η οποία 

εκτείνεται μέχρι τον αιγιαλό και διαθέτει λιμενική εγκατάσταση. 

Συμπερασματικά, σημειώνεται ότι οι προαναφερόμενες εναλλακτικές λύσεις 

(Υποθαλάσσια και Παράκτια χάραξη) απερρίφθησαν καθώς η μεν υποθαλάσσια σύνδεση 

κρίθηκε ασύμφορη, η δε παράκτια χάραξη προκαλεί ισχυρές περιβαλλοντικές πιέσεις 

καθώς δεσμεύει μόνιμα μεγάλο τμήμα της ακτογραμμής, όπως αναφέρεται αναλυτικά 

στα ακόλουθα κεφάλαια. 
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5.6 Περιβαλλοντική αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων 

Στην παρούσα παράγραφο επιχειρείται μία συνοπτική συγκριτική αξιολόγηση με 

περιβαλλοντικά κριτήρια των εναλλακτικών λύσεων που περιγράφηκαν παραπάνω. Η 

συγκριτική αξιολόγηση γίνεται για τα δύο τμήματα της Λύσης 1 (προτεινόμενης) για τα 

οποία έχουν εξεταστεί χερσαίες εναλλακτικές λύσεις και συγκεκριμένα για τα εξής 

τμήματα:  

• Χ.Θ. 1+060 – 14+250 της Λύσης 1, όπου η σύγκριση γίνεται με την εναλλακτική 

Λύση 2. 

• Χ.Θ. 28+040 – 34+890 της Λύσης 1, όπου η σύγκριση γίνεται με την εναλλακτική 

λύση της παράκτιας χάραξης. 

Σημειώνεται ότι δεν επιχειρήθηκε σύγκριση με την εναλλακτική λύση της υποθαλάσσιας 

χάραξης, καθώς, όπως αναφέρεται και στην §5.5.1, πρόκειται για μία ιδιαίτερα απαιτητική 

τεχνικά και οικονομικά λύση, οπότε και κρίθηκε στα πλαίσια της τεχνικής μελέτης του 

έργου μη σκόπιμη η περαιτέρω διερεύνησή της.  

Επομένως στις επόμενες παραγράφους γίνεται σύγκριση της προτεινόμενης Λύσης 1 με την 

εναλλακτική Λύση 2 και την εναλλακτική λύση της παράκτιας χάραξης. 

5.6.1 Τμήμα Χ.Θ. 1+060 – 14+250  

Για το τμήμα αυτό της Λύσης 1 έχει μελετηθεί εναλλακτικά η Λύση 2 (βλ. και Σχέδιο Μ.5), η 

οποία ακολουθεί χάραξη στην ενδοχώρα σε αντίθεση με τη Λύση 1 που οδεύει 

πλησιέστερα στην ακτογραμμή. 

Στο τμήμα αυτό, το μήκος της Λύσης 1 είναι περί τα 13km, ενώ της Λύσης 2 περί τα 15km, 

λόγω της περιπορείας αυτής στην ενδοχώρα.  

Και οι δύο λύσεις οδεύουν κατά μήκος του υφιστάμενου οδικού δικτύου και δεν 

απαιτούνται νέες διανοίξεις.  

Και οι δύο λύσεις διέρχονται κατά κύριο λόγο από γεωργικές εκτάσεις, ενώ σε 

συγκεκριμένα τμήματα εισέρχονται και σε δασικές εκτάσεις που καλύπτονται κυρίως από 

αραιούς θαμνώνες.  

Επίσης και οι δύο εξεταζόμενες λύσεις διέρχονται εντός ή πλησίον οικισμών.  

Συγκεκριμένα, για τη λύση 1 ισχύουν τα εξής:  

Μεταξύ των Χ.Θ.9+700 – 13+500 δηλ. για μήκος 3800m διέρχεται εντός δασικών εκτάσεων 

που καλύπτονται από αραιούς θαμνώνες. Το υπόλοιπο μήκος των 9.390m του εν λόγω 

τμήματος διέρχεται εντός γεωργικών εκτάσεων εναλλασσόμενων με οικιστικές περιοχές.  



«ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΒΑΛΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

160 

Όσον αφορά τους οικισμούς, η Λύση 1 διέρχεται εντός των ορίων τριών οικισμών (δεν 

περιλαμβάνονται εκείνοι οι οικισμοί όπου η Λύση 1 διέρχεται στο όριό τους) και 

συγκεκριμένα από τους οικισμούς Δρέπανο, Νέα Μαραθέα και Κάντια και για συνολικό 

μήκος 1.600m.  

Αντίστοιχα η Λύση 2 διέρχεται από θαμνώδεις δασικές εκτάσεις για μήκος 3400m, ενώ για 

το υπόλοιπο μήκος των 11.600m του εν λόγω τμήματος διέρχεται εντός γεωργικών 

εκτάσεων εναλλασσόμενων με οικιστικές περιοχές. 

Όσον αφορά τους οικισμούς, η Λύση 2 διέρχεται εντός των ορίων τριών οικισμών (δεν 

περιλαμβάνονται εκείνοι οι οικισμοί όπου η Λύση 1 διέρχεται στο όριό τους) και 

συγκεκριμένα από τους οικισμούς Γαλαναίικα, Καρουντζαίικα και Κάντια και για συνολικό 

μήκος 1.400m.  

Με βάση τα παραπάνω, στον ακόλουθο πίνακα συνοψίζεται η αξιολόγηση για τις δύο 

λύσεις ανά περιβαλλοντική παράμετρο.  

Πίνακας 5.6.1: Συνοπτική συγκριτική αξιολόγηση αρνητικών επιπτώσεων Λύσης 1 και 

Λύσης 2. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 

ΛΥΣΗ 
1 

ΛΥΣΗ 
2 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Έδαφος + + 
Και οι δύο λύσεις οδεύουν επί υφιστάμενου 

οδικού δικτύου 

Νερά + ++ 
Η Λύση 2 θεωρείται δυσμενέστερη λόγω του 

μεγαλύτερου μήκους της 

Ποιότητα ατμόσφαιρας + ++ 
Η Λύση 2 θεωρείται δυσμενέστερη στη φάση 

κατασκευής, λόγω του μεγαλύτερου μήκους της 

Φυσικό περιβάλλον ++ + 
Η Λύση 1 θεωρείται δυσμενέστερη, λόγω του 

μεγαλύτερου μήκους της σε θαμνώδεις εκτάσεις 

Τοπίο – Αισθητική - - 
Και οι δύο λύσεις οδεύουν επί υφιστάμενου 

οδικού δικτύου 

Κατοικία ++ + 
Η Λύση 1 θεωρείται δυσμενέστερη, λόγω του 

μεγαλύτερου μήκους της εντός οικισμών 

Κοινωνικοοικονομικό 
περιβάλλον 

- - 
Δεν αναμένονται επιπτώσεις στο 

κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον για καμία λύση 

Χρήσεις γης + ++ 
Η Λύση 2 θεωρείται δυσμενέστερη στη φάση 

κατασκευής, λόγω του μεγαλύτερου μήκους της 

Μεταφορές / Κυκλοφορία + ++ 

Η Λύση 2 θεωρείται δυσμενέστερη στη φάση 

κατασκευής, λόγω της μεγαλύτερης εμπλοκής της 

με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο 

Πολιτιστική κληρονομιά - - 
Δεν αναμένονται επιπτώσεις στο πολιτιστικό 

περιβάλλον για καμία λύση 

Θόρυβος + ++ 
Η Λύση 2 θεωρείται δυσμενέστερη στη φάση 

κατασκευής, λόγω του μεγαλύτερου μήκους της 

++: μέτριας έντασης επίπτωση 

+: ασθενούς έντασης επίπτωση 
-: απουσία επίπτωσης 
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Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η Λύση 2 εμφανίζει ισχυρότερες αρνητικές 

επιπτώσεις σε περισσότερες περιβαλλοντικές παραμέτρους σε σχέση με τη Λύση 1, οπότε 

και περιβαλλοντικά υπερτερεί η Λύση 1, η οποία αποτελεί και την προτεινόμενη από την 

παρούσα μελέτη λύση.  

5.6.2 Τμήμα Χ.Θ. 28+040 – 34+890   

Για το τμήμα αυτό της Λύσης 1 έχει μελετηθεί εναλλακτικά η λύση της παράκτιας χάραξης 

(βλ. και Σχέδιο Μ.5), η οποία οδεύει επί της βραχώδους ακτογραμμής περιμετρικά των 

υψωμάτων Τραγοπήδημα και Ασπροβούνι, σε αντίθεση με τη Λύση 1, η οποία διέρχεται 

βόρεια των υψωμάτων αυτών. 

Στο τμήμα αυτό, το μήκος της Λύσης 1 είναι περί τα 6,85km, ενώ της παράκτιας χάραξης 

περί τα 8,92km, λόγω της περιπορείας αυτής επί της ακτογραμμής.  

Η Λύση 1 στο συγκεκριμένο τμήμα οδεύει επί δασικού δρόμου κατά το μεγαλύτερο μέρος, 

ενώ η λύση της παράκτιας χάραξης οδεύει εκτός του υφιστάμενου οδικού δικτύου, οπότε 

και απαιτούνται νέες διανοίξεις προσβάσεων. Σημειώνεται το πολύ απότομο ανάγλυφο 

στην παράκτια ζώνη, γεγονός που θα απαιτήσει εκτεταμένες εκσκαφές επί βραχώδους 

εδάφους για την τοποθέτηση του αγωγού και την εξασφάλιση πρόσβασης για τη λύση της 

παράκτιας χάραξης. Αντίθετα στη Λύση 1 τα απαιτούμενα έργα είναι πολύ πιο 

περιορισμένα, αφού εκμεταλλεύεται υφιστάμενο δασικό δρόμο. 

Και οι δύο λύσεις διέρχονται αποκλειστικά από δασικές εκτάσεις που καλύπτονται κυρίως 

από αραιούς θαμνώνες και βρίσκονται σε μεγάλες αποστάσεις από οικιστικές και γεωργικές 

περιοχές.  

Με βάση τα παραπάνω, στον ακόλουθο πίνακα συνοψίζεται η αξιολόγηση για τις δύο 

λύσεις ανά περιβαλλοντική παράμετρο.  

Πίνακας 5.6.2: Συνοπτική συγκριτική αξιολόγηση αρνητικών επιπτώσεων Λύσης 1 και 

παράκτιας χάραξης. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 

ΛΥΣΗ 
1 

ΠΑΡΑΚΤΙΑ 
ΧΑΡΑΞΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Έδαφος + +++ 

Η παράκτια χάραξη απαιτεί σημαντικές 

εκσκαφές, λόγω του πολύ απότομου 

βραχώδους αναγλύφου 

Νερά + ++ 
Η παράκτια χάραξη θεωρείται δυσμενέστερη 

λόγω του μεγαλύτερου μήκους της 

Ποιότητα ατμόσφαιρας + ++ 

Η παράκτια χάραξη θεωρείται δυσμενέστερη 

στη φάση κατασκευής, λόγω του 

μεγαλύτερου μήκους της 

Φυσικό περιβάλλον ++ +++ 

Η παράκτια χάραξη θεωρείται 

δυσμενέστερη, λόγω του μεγαλύτερου 

μήκους της σε θαμνώδεις εκτάσεις 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 

ΛΥΣΗ 
1 

ΠΑΡΑΚΤΙΑ 
ΧΑΡΑΞΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Τοπίο – Αισθητική + +++ 

Η παράκτια χάραξη θεωρείται 

δυσμενέστερη, λόγω των σημαντικών 

επεμβάσεων στο παράκτιο μέτωπο 

Κατοικία - - 
Δεν αναμένονται επιπτώσεις στο οικιστικό 

περιβάλλον για καμία λύση 

Κοινωνικοοικονομικό 
περιβάλλον 

- + 

Η παράκτια χάραξη θεωρείται 

δυσμενέστερη, λόγω γειτνίασης με 

υφιστάμενες εγκαταστάσεις 

ιχθυοκαλλιέργειας 

Χρήσεις γης + ++ 

Η παράκτια χάραξη θεωρείται 

δυσμενέστερη, λόγω του μεγαλύτερου 

μήκους της 

Μεταφορές / Κυκλοφορία + - 

Η Λύση 1 θεωρείται δυσμενέστερη στη φάση 

κατασκευής, λόγω της μεγαλύτερης 
εμπλοκής της με υφιστάμενο δασικό δρόμο 

Πολιτιστική κληρονομιά - - 
Δεν αναμένονται επιπτώσεις στο πολιτιστικό 
περιβάλλον για καμία λύση 

Θόρυβος + ++ 

Η παράκτια χάραξη θεωρείται δυσμενέστερη 

στη φάση κατασκευής, λόγω του 

μεγαλύτερου μήκους της 

+++: ισχυρής έντασης επίπτωση 

++: μέτριας έντασης επίπτωση 

+: ασθενούς έντασης επίπτωση 

-: απουσία επίπτωσης 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η λύση της παράκτιας χάραξης εμφανίζει 

σημαντικά ισχυρότερες αρνητικές επιπτώσεις στο σύνολο σχεδόν των περιβαλλοντικών 

παραμέτρων σε σχέση με τη Λύση 1, οπότε και περιβαλλοντικά υπερτερεί σημαντικά η 

Λύση 1, η οποία αποτελεί και την προτεινόμενη από την παρούσα μελέτη λύση.  
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5.7 Οικονομικά στοιχεία έργου 

Κατά την οικονομική διερεύνηση εξετάστηκαν: 

• η λύση μέσω Δρεπάνου (Λύση 1 - Προτεινόμενη) 

• η βελτίωση της λύσης του Τεύχους τεχνικών δεδομένων (Λύση 2 - Εναλλακτική) 

Συνοπτικά τα απαιτούμενα έργα και η δαπάνη κατασκευής κάθε λύσης παρουσιάζονται 

στον ακόλουθο πίνακα: 

ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΥΣΗ 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ 2  

Ι. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 2.929.028,82 3.007.739,77 

ΙΙ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 552.362,80 552.362,80 

ΙΙΙ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 154.383,80 154.383,80 

IV. ΑΓΩΓΟΙ 15.793.975,83 16.190.298,95 

V. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 572.030,00 573.470,00 

VI. ΕΡΓΑ Η/Μ 2.335.189,00 2.335.189,00 

VII. ΟΔΟΠΟΙΙΑ 1.051.357,00 1.100.623,00 

Α Θ Ρ Ο Ι Σ Μ Α  23.388.327,25 23.914.067,32 

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 4.209.898,91 4.304.532,12 

Α Θ Ρ Ο Ι Σ Μ Α  27.598.226,16 28.218.599,43 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 9% 2.483.840,35 2.539.673,95 

Α Θ Ρ Ο Ι Σ Μ Α  30.082.066,51 30.758.273,38 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ (~2%) 601.633,49 615.166,62 

Α Θ Ρ Ο Ι Σ Μ Α  30.683.700,00 31.373.440,00 

Φ.Π.Α 23% 7.057.251,00 7.215.891,20 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο  37.740.951,00 38.589.331,20 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  

6.1 Μορφολογία – Έδαφος - Τοπίο 

6.1.1 Φάση κατασκευής 

Όπως προαναφέρθηκε, τα προτεινόμενα έργα περιλαμβάνουν συνοπτικά: έργα 

υδροληψίας από τις πηγές Aναβάλου, αγωγούς μεταφοράς νερού άρδευσης συνολικού 

μήκους 45,850 Km περίπου, κατασκευή 4 δεξαμενών συνολικής χωρητικότητας 10.500 m3 

και 2 αντλιοστασίων. 

Οι επεμβάσεις που θα συντελεστούν στο χώρο όπου προβλέπεται η κατασκευή των 

δεξαμενών και των αντλιοστασίων, αλλά και κατά μήκος του προβλεπόμενου δικτύου 

άρδευσης, δε θα είναι σημαντικές λόγω της μικρής κλίμακας των έργων. Οι επεμβάσεις 

αυτές συνοψίζονται κυρίως σε έργα διαμόρφωσης του χώρου (εκσκαφές, επιχωματώσεις, 

κλπ.), καθώς και σε κτιριακά έργα μικρής κλίμακας που αφορούν τις δεξαμενές και τα 

αντλιοστάσια.  

Πρόκειται για συνήθεις εκτατικές κατασκευές μικρής κλίμακας. Με εξαίρεση τα έργα των 

δεξαμενών και των αντλιοστασίων, οι υπόλοιπες επεμβάσεις λαμβάνουν χώρα κατά το 

μεγαλύτερο μέρος κατά μήκος υφιστάμενων δρόμων (είτε του κύριου είτε του δημοτικού 

οδικού δικτύου είτε ακόμα και αγροτικών οδών), οπότε και οι επιπτώσεις στο έδαφος και 

το τοπίο είναι πολύ περιορισμένες. Υπενθυμίζεται ότι η συνολική έκταση που 

καταλαμβάνουν τα αντλιοστάσια δεν υπερβαίνει τα 0,5 στρέμματα, ενώ η έκταση των 

δεξαμενών δεν υπερβαίνει τα 3 στρέμματα. 

Επίσης κατά μήκος των αγωγών θα απαιτηθούν εκσκαφές σε συνολικό μήκος 45,85 Km και 

σε επιφάνεια 91,7 στρεμμάτων περίπου.  

Τα βάθη εκσκαφής που θα απαιτηθούν κυμαίνονται μεταξύ 2 και 3m, ενώ τοπικά φτάνουν 

τα 4m μέγιστο. Επομένως τα συγκεκριμένα έργα δεν περιλαμβάνουν εκτεταμένες 

εκσκαφές, επιχώσεις ή άλλες παρεμβάσεις ικανές να προξενήσουν διαταραχή στη 

γεωλογική διάταξη των πετρωμάτων. 

Τέλος, μικρής κλίμακας επιπτώσεις στην μορφολογία και το έδαφος, αναμένεται να 

προκληθούν και από την διάνοιξη των προβλεπόμενων νέων οδών προσπέλασης, μέσου 

πλάτους περί τα 4m και συνολικού μήκους 5,31 Km περίπου. Οι εν λόγω οδικές 

προσπελάσεις θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των δεξαμενών 2, 3 και 4, καθώς και 

για την τοποθέτηση τμημάτων των αγωγών μεταφοράς του νερού. 

Η συνολική έκταση που πρόκειται να καταλάβει η νέα οδοποιία, ανέρχεται περί τα 21,0 

στρέμματα. 
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Προσωρινή αναπόφευκτη επίπτωση στο τοπίο θα υπάρξει από την παρουσία των 

εργοταξίων και των μηχανημάτων. Η επίπτωση αυτή θα είναι προσωρινή, υπό τον όρο ότι 

θα γίνει πλήρης απομάκρυνση όλων των μηχανημάτων και αχρήστων υλικών μετά το πέρας 

του έργου, και πλήρης αποκατάσταση όλων των εργοταξιακών χώρων (βλ. και παρακάτω). 

Λόγω του ότι ένα σημαντικό μέρος του έργου εξελίσσεται σε πεδινής μορφολογίας 

περιοχές, εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως μόνιμοι εργοταξιακοί χώροι 

ελεύθερες αγροτικές ή ακόμα καλύτερα χέρσες εκτάσεις στην άμεση γειτονία της όδευσης 

του αγωγού μεταφοράς. Για περιβαλλοντικούς λόγους (επιπτώσεις στο τοπίο, στη 

μορφολογία και το φυσικό περιβάλλον) δεν προτείνεται η εγκατάσταση των μόνιμων 

εργοταξίων πέριξ των θέσεων των δεξαμενών, καθώς αυτές προβλέπονται σε 

υπερυψωμένες θέσεις που περιβάλλονται από φυσική βλάστηση.  

Η περιοχή του έργου δεν είναι ορατή από ευαίσθητους οπτικούς δέκτες, αλλά 

χαρακτηρίζεται από την παρουσία στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος υψηλής 

αισθητικής αξίας, όπως είναι οι βόρειες ακτές του Αργολικού κόλπου, αλλά και ο 

αρχαιολογικός χώρος στο Φράγχθι. Πρόκειται για μία περιοχή κατά βάση γεωργική, με 

σημαντικά όμως στοιχεία φυσικού περιβάλλοντος που συγκεντρώνονται κυρίως στις 

λοφώδεις εκτάσεις, όπου προβλέπεται και η κατασκευή των δεξαμενών.  

Οι προτεινόμενες θέσεις των μόνιμων εργοταξιακών χώρων έχουν λάβει υπόψη τις 

γειτονικές χρήσεις γης με στόχο των χωροθέτησή τους σε όσο το δυνατόν λιγότερο 

«ευαίσθητες» χρήσεις και τον συνεπακόλουθο περιορισμό των επιπτώσεων. Επομένως 

εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις στο τοπίο από την εγκατάσταση των εργοταξιακών χώρων θα 

είναι γενικά μειωμένες, ενώ θα είναι τοπικά και χρονικά περιορισμένες και πλήρως 

ανατάξιμες μετά το πέρας της κατασκευής του έργου.  

Προβλέπεται η απόθεση υλικών, τα οποία αφορούν σε ακατάλληλα υλικά και σε προϊόντα 

εκσκαφών εξυγίανσης του εδάφους. Η ποσότητα αυτή ανέρχεται στα 73.400m3 περίπου. Η 

ποσότητα αυτή δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη λαμβανομένου υπόψη του μήκους του έργου 

(συνολικό μήκος αγωγών ~45,85 Km), αλλά και της εν γένει σημασίας του.  

Αντίστοιχα τα απαιτούμενα υλικά λατομείου για την επίχωση των αγωγών υπολογίζονται 

σε 52.200m3 περίπου.  

Οι αναγκαίες ποσότητες φυτικής γης μπορούν να εξασφαλιστούν από το ανώτερο γόνιμο 

στρώμα των εκσκαφών, το οποίο και θα πρέπει να φυλαχτεί ξεχωριστά (βλ. και επόμενες 

παραγράφους).  

Τα υλικά των όποιων επιχώσεων, αλλά και τα υλικά πλήρωσης των σκαμμάτων, θα 

εξασφαλιστούν κατ’ αρχήν από τα κατάλληλα υλικά των εκσκαφών, ενώ οι υπόλοιπες 

ποσότητες θα εξασφαλιστούν από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής (βλ. και 

παρακάτω).  

Διαφορετικής διαχείρισης θα πρέπει να τύχουν τα υλικά αποξηλώσεων οδοστρωμάτων (με 

υψηλές περιεκτικότητες σε ασφαλτικά, πίσσες κλπ). Τα υλικά αυτά θα πρέπει να συλλεγούν 

ξεχωριστά και να αποτεθούν σε κατάλληλο χώρο ο οποίος θα υποδειχθεί από τις αρμόδιες 
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υπηρεσίες περιβάλλοντος της Περιφέρειας. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει τα υλικά 

αυτά να διατεθούν από κοινού με τα υλικά των εκσκαφών.  

Η προμήθεια των υπολοίπων υλικών (ασφαλτικά, οδοστρωσίας κλπ) θα γίνει από το 

εμπόριο. 

Εκτιμάται ότι δε θα απαιτηθεί η προμήθεια υλικών (φυτικών γαιών) για την επένδυση του 

περιβάλλοντος χώρου των κτιριακών εγκαταστάσεων των δεξαμενών και των 

αντλιοστασίων. Η προμήθεια της απαραίτητης ποσότητας θα γίνει από τις εκσκαφές του 

ανώτερου εδαφικού στρώματος (οργανικό) το οποίο όμως θα πρέπει να φυλαχθεί για το 

σκοπό αυτό. Έτσι το στρώμα αυτό του εδάφους θα πρέπει να φυλαχθεί ξεχωριστά, να 

αποτεθεί σε σωρούς και στη συνέχεια να διατεθεί για την επένδυση του περιβάλλοντος 

χώρου των κτιριακών εγκαταστάσεων των δεξαμενών και των αντλιοστασίων.  

Στο έδαφος αναμένονται τοπικές επιπτώσεις από την ενδεχόμενη διαρροή καυσίμων και 

λιπαντικών των μηχανημάτων ή απόρριψη λυμάτων κατά τις εργασίες τροφοδοσίας. Οι 

επιπτώσεις αυτές μπορούν να μετριασθούν σημαντικά με την σχολαστική τήρηση των 

ενδεδειγμένων μέτρων, που αναφέρονται αναλυτικά στο Κεφ.7. 

Οι επιπτώσεις στους χώρους εγκατάστασης των εργοταξίων δε θα είναι ιδιαίτερα 

σημαντικές και σε κάθε περίπτωση πλήρως αναστρέψιμες μετά το πέρας των εργασιών. 

Παρόλα αυτά, μπορεί να αναφερθεί η συμπίεση του επιφανειακού εδαφικού στρώματος 

και η διαφοροποίηση των φυσικών του χαρακτηριστικών. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να 

αποφευχθεί η εγκατάσταση των εργοταξιακών χώρων σε παρακείμενες του έργου φυσικές 

εκτάσεις.  

Το έργο δεν αναμένεται να προξενήσει μεταβολές στα γεωλογικά, τεκτονικά και 

εδαφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής λόγω της μικρής του κλίμακας και 

επιπροσθέτως, λόγω του ότι το μεγαλύτερο τμήμα των δικτύων οδεύει σε αβαθείς τάφρους 

επί του υφιστάμενου και προγραμματιζόμενου οδικού δικτύου. Λόγω του μικρού βάθους 

τοποθέτησης των αγωγών και της άμεσης επαναπλήρωσης των ανοιχτών σκαμμάτων με 

εδαφικό υλικό, δεν αναμένονται τοπικές αστάθειες κατά τη φάση εκσκαφών. 

Εργοταξιακοί χώροι  

Η τελική αδειοδότηση για τη χωροθέτηση των εργοταξιακών χώρων θα δοθεί με τη σύνταξη 

εξειδικευμένης Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ), η οποία θα υποβληθεί στη 

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου. 

Στην παρούσα μελέτη προτείνονται ενδεικτικά δύο χώροι, οι οποίοι θα μπορούσαν να 

εξεταστούν σε επόμενο στάδιο για να φιλοξενήσουν μόνιμες εργοταξιακές εγκαταστάσεις.  

Η μία θέση είναι περί τη Χ.Θ.2+600, πριν τον οικισμό Λευκάκια και σε απόσταση 300m 

περίπου από το όριό του. Πρόκειται για αγροτεμάχιο έκτασης 6,5στρ. περίπου με ετήσιες 

καλλιέργειες πλησίον οικοπέδων με έντονη ανθρωπογενή δραστηριότητα (βιομηχανίες), το 

οποίο έχει πρόσωπο στην οδό Εξώστης – Λευκάκια (βλ. και ακόλουθη εικόνα), από την 
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οποία διέρχεται και ο αγωγός μεταφοράς. Η θέση βρίσκεται εκτός προστατευόμενων 

περιοχών και σε αρκετή απόσταση από οικιστικές ζώνες ή ευαίσθητες περιοχές φυσικού 

περιβάλλοντος (ρέματα, ακτές, δάση κλπ) και ως εκ τούτου κρίνεται κατ’ αρχήν 

περιβαλλοντικά κατάλληλη για τη χωροθέτηση εργοταξίου.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6.1.1: Κατ’ αρχήν προτεινόμενη θέση για εγκατάσταση εργοταξίου περί τη Χ.Θ. 

2+600 πριν τον οικισμό Λευκάκια. 

Η δεύτερη θέση είναι περί τη Χ.Θ.21+500, πριν τον οικισμό Ίρια και σε απόσταση 200m 

περίπου από το όριό του. Πρόκειται για αγροτεμάχια έκτασης 9στρ. περίπου με ετήσιες 

καλλιέργειες που βρίσκονται σε μία καθαρά αγροτική περιοχή και έχουν πρόσωπο στην οδό 

Ίρια – Παραλία Ιρίων (βλ. και ακόλουθη εικόνα), από την οποία διέρχεται και ο 

προτεινόμενος αγωγός μεταφοράς. Η θέση αυτή, όπως και η προηγούμενη, βρίσκεται εκτός 

προστατευόμενων περιοχών και σε αρκετή απόσταση από οικιστικές ζώνες ή ευαίσθητες 

περιοχές φυσικού περιβάλλοντος (ρέματα, ακτές, δάση κλπ – η απόσταση από την 

πλησιέστερη ακτογραμμή υπερβαίνει τα 350m) και ως εκ τούτου κρίνεται κατ’ αρχήν 

περιβαλλοντικά κατάλληλη για τη χωροθέτηση εργοταξίου.  
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Εικόνα 6.1.2: Κατ’ αρχήν προτεινόμενη θέση για εγκατάσταση εργοταξίου περί τη Χ.Θ. 

21+500 πριν τον οικισμό των Ιρίων. 

Μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής και της παύσης λειτουργίας των εργοταξιακών 

χώρων, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην αποκατάσταση των χώρων αυτών και στην 

επαναφορά τους στην προτέρα κατάσταση (πριν τη χρήση τους ως εργοταξιακοί χώροι) και 

πιθανά και στη διενέργεια φυτεύσεων, κατόπιν σχετικής φυτοτεχνικής μελέτης.  

Σχετικά με τα μέτρα που υποχρεούται να λαμβάνει ο Ανάδοχος του έργου κατά τη 

λειτουργία των εργοταξιακών χώρων, αλλά και μετά το πέρας της λειτουργίας, κατά τη 

φάση της αποκατάστασής τους, αναλυτική αναφορά γίνεται στην § 7.1.  

Δανειοθάλαμοι 

Το έργο, όπως έχει προαναφερθεί, απαιτεί μικρές ποσότητες υλικών λατομείου για την 

κατασκευή του (~52.200m3).  

Όσον αφορά της λήψη υλικών λατομείου, δεν απαιτείται η ίδρυση δανειοθαλάμου, αλλά η 

προμήθεια των υλικών θα γίνει από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της ευρύτερης 

περιοχής.  

Αποθεσιοθάλαμοι 

Το έργο, όπως έχει προαναφερθεί, απαιτεί μικρές εκτάσεις για την απόθεση των 

περιορισμένων ποσοτήτων χωματουργικών υλικών που θα προκύψουν (~73.400m3). 

Για την περιοχή εφαρμογής του εξεταζόμενου έργου, προτείνεται ενδεικτικά η απόθεση 

των υλικών αυτών σε παλιό ΧΑΔΑ, στο μέσο του έργου (περί τη Χ.Θ. 16+000 του αγωγού) 

και σε απόσταση περί τα 2,0Km βόρεια – βορειοανατολικά από τον οικισμό Παραλία 
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Κάντιας (βλ. και ακόλουθη Εικόνα 6.1.3). Η έκταση του ΧΑΔΑ, ανέρχεται περί τα 23,0 στρ. 

και διαθέτει ικανοποιητική οδική πρόσβαση. 

Προτείνεται η ομοιόμορφη απόθεση των υλικών στο σύνολο της έκτασης και με ύψος που 

δε θα υπερβαίνει τα 3,0m. Περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο αποκατάστασης του 

ΧΑΔΑ θα πρέπει να περιλαμβάνονται στη σχετική μελέτη. 

 

Σχήμα 6.1.3: Προτεινόμενος αποθεσιοθάλαμος περιοχή πλησίον οικισμού Παραλία 

Κάντιας. 

Ως εναλλακτικοί χώροι απόθεσης των χωματουργικών υλικών που θα προκύψουν από την 

κατασκευή του έργου, προτείνονται δύο λατομικοί χώροι που βρίσκονται στην περιοχή 

πλησίον του προαναφερόμενου ΧΑΔΑ και τα οποία πιθανώς να χρειάζονται υλικά προς 

αποκατάσταση τμημάτων τους, στα οποία έχει σταματήσει η επιφανειακή εξόρυξη 

αδρανών (βλ. ακόλουθη Εικόνα 6.1.4). Σημειώνεται επίσης, ότι σε κάθε περίπτωση, τα 

προς απόθεση υλικά του εξεταζόμενου στην παρούσα έργου, δύναται να χρησιμοποιηθούν, 

ύστερα από συνεννόηση με τις αρμόδιες τοπικές αρχές (Δήμοι, Περιφέρεια), σε εν εξελίξει 

έργα της περιοχής τα οποία είναι ελλειμματικά σε χωματουργικά υλικά. 

Επισημαίνεται ότι η τελική χωροθέτηση αποθεσιοθαλάμου για τα πλεονάζοντα 

χωματουργικά υλικά θα γίνει με την υποβολή και έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες 

της Περιφέρειας της σχετικής Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ). 
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Σχήμα 6.1.4: Εναλλακτικές προτεινόμενες θέσεις αποθεσιοθαλάμων. 
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6.1.2 Φάση Λειτουργίας 

Δεν αναμένονται ιδιαίτερες επιπτώσεις στο έδαφος και το τοπίο κατά τη φάση λειτουργίας 

του έργου. Οι σημαντικότερες επιπτώσεις αναμένονται κατά την κατασκευή του και 

περιγράφηκαν παραπάνω. 

Το σύνολο του αγωγού μεταφοράς νερού, οδεύει υπογείως και κατά μήκος του 

υφιστάμενου οδικού δικτύου. Σημειώνεται ότι για τα τμήματα του αγωγού τα οποία 

διέρχονται εκτός του υφιστάμενου οδικού δικτύου, προβλέπεται η διάνοιξη νέας 

οδοποιίας, κατά μήκος της οποίας θα διανοιχθεί το σκάμμα τοποθέτησης του αγωγού. 

Ως εκ τούτου δεν αναμένονται επιπτώσεις στα τοπιολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής 

από την ανάπτυξη του έργου. Τα μόνα υπέργεια τμήματα του έργου αφορούν τις κτιριακές 

εγκαταστάσεις των δεξαμενών και των αντλιοστασίων. 

Ο σχεδιασμός των κτιριακών εγκαταστάσεων των δεξαμενών και των αντλιοστασίων έγινε 

με στόχο την όσο το δυνατόν αρμονικότερη ένταξη τους στο τοπίο της ευρύτερης περιοχής. 

Μετά την ολοκλήρωση των έργων θα πρέπει να υλοποιηθεί πρόγραμμα διαμόρφωσης του 

περιβάλλοντος χώρου και ενδεχομένως να προβλεφθούν δενδροφυτεύσεις περιμετρικά 

των κτιριακών εγκαταστάσεων με βάση κατάλληλο φυτοτεχνικό πρόγραμμα, που θα 

λαμβάνει υπόψη τη φυσική βλάστηση των γειτονικών των έργων περιοχών. Περισσότερες 

λεπτομέρειες, που αφορούν την προτεινόμενη δενδροφύτευση, δίνονται σε επόμενα 

κεφάλαια της παρούσας μελέτης. 

Ακόμα, προτείνεται οι κτιριακές εγκαταστάσεις των δεξαμενών και αντλιοστασίων να 

διαθέτουν παρόμοια αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά με αυτά των οικισμών της περιοχής, 

ώστε να μην διαταράσσεται η αισθητική του τοπίου και η γενικότερη φυσιογνωμία της 

περιοχής. 
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6.2 Υδατικοί πόροι 

6.2.1 Φάση κατασκευής 

Ποσότητα 

Όπως αναφέρθηκε στα Κεφάλαια 3 και 5, η συνολική απόληψη από τις πηγές Αναβάλου 

ανέρχεται μετά τα πρόσφατα έργα σε 30.000 m3/ώρ. Στην παροχή αυτή έχουν 

συμπεριληφθεί οι απολήψεις των 2.500 m3/ώρ οι οποίες προορίζονται για την άρδευση της 

περιοχή του Δ. Ερμιονίδας. 

Πέραν της ποσότητας αυτής η οποία όπως αναφέρθηκε έχει ήδη συνυπολογισθεί στο 

ισοζύγιο των πηγών και στον σχεδιασμό των έργων αναρρύθμισης, δεν προβλέπεται άλλη 

επέμβαση και επιβάρυνση επιφανειακού συστήματος υδάτων ή υπόγειου υδροφορέα. 

Η συνολική αυτή απόληψη για το προτεινόμενο έργο αντιστοιχεί σε μια συνολική μέση τιμή 

της τάξεως των 7,8 εκ. κυβικών μέτρων ετησίως. 

H κατασκευή του μελετώμενου έργου δε συνδέεται με μεταβολές στην κατεύθυνση ή την 

παροχή των επιφανειακών υδάτων. Τα έργα είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος τους εκτατικά 

και δεν περιλαμβάνουν την κατάληψη μεγάλων εκτάσεων τοπικά, ούτε στεγανοποιήσεις, 

ασφαλτοστρώσεις, διαμορφώσεις κλπ επιφανειών σε μεγάλη έκταση.  

Το μεγαλύτερο μέρος του προβλεπόμενου δικτύου αναπτύσσεται υπογείως κατά μήκος 

υφιστάμενων οδικών αξόνων, αγροτικών ή δασικών οδών ή μονοπατιών. Για τα τμήματα 

του αγωγού τα οποία διέρχονται εκτός του υφιστάμενου οδικού δικτύου, προβλέπεται η 

διάνοιξη νέας οδοποιίας, κατά μήκος της οποίας θα διανοιχθεί το σκάμμα τοποθέτησης του 

αγωγού. Ως εκ τούτου η κατασκευή του δεν επηρεάζει την ποσότητα των επιφανειακών 

υδατικών πόρων της ευρύτερης περιοχής. 

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις των δεξαμενών και των αντλιοστασίων είναι έργα σημειακά, 

πολύ περιορισμένου μεγέθους και η κατασκευή τους δε σχετίζεται με επιπτώσεις στην 

ποσότητα των επιφανειακών νερών της περιοχής.  

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω η τροφοδοσία του έργου γίνεται από τα ρυθμιστικά 

αποθέματα των πηγών Αναβάλου και ως εκ τούτου δεν επηρεάζεται σε καμία περίπτωση η 

λειτουργία και το υδρογεωλογικό καθεστώς των πηγών, ούτε κατ’ επέκταση και τα μόνιμα 

αποθέματα της υδρογεωλογικής λεκάνης την οποία αυτή εκφορτίζει.  

Επομένως το προτεινόμενο έργο δεν επηρεάζει αρνητικά την ποσότητα των υπογείων 

νερών της ευρύτερης περιοχής.  
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Ποιότητα 

Προβλήματα στην ποιότητα των νερών των φυσικών αποδεκτών κατά την κατασκευή του 

έργου μπορούν να προέλθουν από τυχόν διαρροή καυσίμων ή λιπαντικών λόγω 

ατυχήματος από βυτία ανεφοδιασμού ή ντεπόζιτα κατασκευαστικών μηχανημάτων. Η 

ενδεχόμενη διαρροή καυσίμων μπορεί επίσης να δημιουργήσει προβλήματα και στην 

υπόγεια υδροφορία.  

Οι δραστηριότητες που οι εργοταξιακοί χώροι θα φιλοξενήσουν αποτελούν δυνητικές 

ρυπογόνες απειλές για το υδατικό δυναμικό της περιοχής. Οι τυχούσες διαρροές ή τυχαίες 

απορρίψεις μεταχειρισμένων ορυκτελαίων των βαρέων οχημάτων, φορτηγών, μηχανών 

καθώς και η έκπλυση των μηχανών και μηχανημάτων ακόμη και αυτά τα λύματα του 

προσωπικού των εργοταξίων αποτελούν πηγές ρύπανσης που θα πρέπει να 

αντιμετωπισθούν. 

Συγκεκριμένα για τις ανάγκες των εργασιών ενδέχεται να δημιουργηθούν χώροι 

στάθμευσης των μηχανημάτων και προπαρασκευής των πρώτων υλών. Στους χώρους 

αυτούς είναι πιθανόν να υπάρξουν έντονες επιδράσεις που σχετίζονται με την ποιότητα του 

εδάφους και μακροπρόθεσμα του υπεδάφους και των υδάτινων πόρων από υπολείμματα 

ορυκτελαίων από τα μηχανήματα κατασκευής και από διαρροές καυσίμων και πίσσας.  

Προτείνεται η χωροθέτηση των εργοταξιακών χώρων σε μη φυσικές περιοχές όπου ήδη 

λαμβάνουν χώρα ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σε κάθε περίπτωση η απομάκρυνσή 

τους τουλάχιστον 100m από τις κοίτες των ρεμάτων και των χειμάρρων της περιοχής (βλ. 

και § 6.1.1). Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρηθούν αυστηρά τα περιοριστικά μέτρα 

που αναφέρονται στο Κεφ.7.  

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις θέσεις όπου τα προτεινόμενα έργα 

διασταυρώνουν ή λαμβάνουν χώρα πλησίον των κύριων υδατορεμάτων της περιοχής 

καθώς και της παράκτιας περιοχής του Αργολικού κόλπου. Εκτιμάται ότι με τη λήψη όλων 

των κατάλληλων προστατευτικών μέτρων, οι πιθανότητες για παρόμοιες επιπτώσεις 

μειώνονται σημαντικά. 

Στερεοπαροχή 

Ένα σημαντικό αλλά ωστόσο βραχυχρόνιο πρόβλημα κατά τη φάση κατασκευής του έργου 

θα είναι η έκπλυση εδαφικού υλικού και η αύξηση στερεοπαροχών, που είναι πιθανό να 

προκύψει λόγω των κατασκευαστικών εργασιών. Συνέπεια αυτού θα είναι και η αύξηση της 

θολερότητας των υδάτων. Οι επιπτώσεις αυτές αναμένεται να είναι περιορισμένες και 

αναστρέψιμες και πάντως δεν θα επεκταθούν χρονικά πέραν της περιόδου της κατασκευής, 

ενώ μπορούν να μετριαστούν με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων, που αναφέρονται 

αναλυτικά στο Κεφ.7.  
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6.2.2 Φάση λειτουργίας 

Ποσότητα 

Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη παράγραφο, οι δεσμευόμενες ποσότητες νερού 

από τις πηγές Ανάβαλου δεν προκαλούν ουσιαστικές αρνητικές επιπτώσεις στην ποσότητα 

των υπογείων νερών της ευρύτερης περιοχής, αφού η εκμετάλλευση αφορά αποκλειστικά 

τα ανανεούμενα και όχι τα μόνιμα αποθέματα της υδρογεωλογικής ενότητας των δυτικών 

παρυφών του Αργολικού Κόλπου (βλ. και § 4.4).  

Αντίθετα, κατά τη φάση λειτουργίας του εξεταζόμενου έργου αναμένεται να επέλθουν 

θετικές επιπτώσεις στον τομέα των υδατικών πόρων της περιοχής εφαρμογής του. 

Το έργο θα συμβάλει στη σταδιακή αποκατάσταση και βελτίωση, τόσο των ποιοτικών 

χαρακτηριστικών, όσο και της ποσότητας των υπογείων υδάτων της περιοχής εφαρμογής 

του έργου και ειδικότερα της περιοχής των προς άρδευση 22.000 στρεμάτων του Δήμου 

Ερμιονίδας. 

Ειδικότερα, θα συμβάλει θετικά στη μείωση των αντλούμενων έως σήμερα ποσοτήτων 

νερού από τους υπόγειους υδροφορείς, που χρησιμοποιούνται για την άρδευση των 

καλλιεργήσιμων εκτάσεων της περιοχής της Ερμιονίδας.  

Οι θετικές επιπτώσεις, που το προτεινόμενο έργο δύναται να επιφέρει στους υπόγειους 

υδροφορείς της περιοχής που εξυπηρετεί, γίνονται ακόμα σαφέστερες αν συνυπολογίσει 

κανείς τη μεγάλη επιβάρυνση που έχουν δεχτεί οι υδροφορείς αυτοί (τόσο ο 

προσχωματικός όσο και ο γειτονικός καρστικός) από τις συνεχείς αντλήσεις. Όπως έχει 

αναφερθεί αναλυτικά και στην § 4.4, στο γειτονικό καρστικό υδροφορέα του Διδύμου 

όρους έχουν καταγραφεί φαινόμενα υφαλμύρινσης, που πιθανά οφείλονται σε 

υπεραντλήσεις του εκμεταλλευόμενου υδροφορέα. 

Ποιότητα 

Το έργο του αγωγού της μεταφοράς δεν αναμένεται να έχει καμία επίπτωση στην ποιότητα 

των υδατικών πόρων, τόσο των επιφανειακών όσο και των υπόγειων, κατά τη φάση 

λειτουργίας του έργου.  

Όσον αφορά τη λειτουργία της αρδευτικής περιμέτρου, την οποία θα τροφοδοτήσει με 

νερό το προτεινόμενο έργο, όπως αναφέρθηκε και στην § 4.10, αναμένεται σχετική 

επιβάρυνση των επιφανειακών και των υπόγειων νερών με αζωτούχες και φωσφορικές 

ενώσεις συνεπεία των λιπάνσεων των καλλιεργειών. Με βάση τα όσα αναφέρονται στην 

§4.10.1, από το σύνολο της αρδευόμενης έκτασης τα 318ha θα αφορούν σιτηρά, τα 503ha 

κτηνοτροφικά φυτά και τα 873ha ελιές, ενώ η υπόλοιπη έκταση αφορά άλλες καλλιέργειες 

και αγραναπαύσεις. Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 4.10.1, οι αναμενόμενες δόσεις 

εφαρμογής θρεπτικών στοιχείων στο σύνολο των αρδευόμενων εκτάσεων δίνονται στον 

ακόλουθο πίνακα: 
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Πίνακας.6.2.1 Εκτιμηθείσες δόσεις εφαρμογής θρεπτικών στοιχείων στις υπό μελέτη 

αρδευόμενες εκτάσεις. 

Καλλιέργεια 

Ποσότητα εφαρμογής θρεπτικών 
στοιχείων (tn/έτος) 

Αζώτου (Ν) Φωσφόρου (Ρ) 

Σιτάρι, κριθάρι κλπ 57,2 8,3 

Κτηνοτροφικά φυτά 176,0 50,3 

Ελιές 174,6 26,2 

ΣΥΝΟΛΟ: 407,8 84,8 

Οπότε, με βάση τα παραπάνω, στο σύνολο σχεδόν των αρδευόμενων εκτάσεων, η 

επιβάρυνση σε αζωτούχες ενώσεις θα ανέρχεται σε 400tn περίπου, ενώ η επιβάρυνση σε 

φωσφορικές ενώσεις σε 85tn περίπου. Ένα πολύ μικρό μέρος αυτών των ποσοτήτων 

καταλήγει τελικά στους επιφανειακούς αποδέκτες, όχι τόσο με άμεση επιφανειακή 

απορροή όσο κυρίως μέσω της διήθησης και της πλευρικής υποδερμικής απορροής.  

Εδώ βέβαια θα πρέπει να τονιστεί ότι οι παραπάνω υπολογισμοί αφορούν την κατανομή 

καλλιεργειών που προτείνει η σχετική γεωργοτεχνική μελέτη, ενώ τονίζεται ότι η προς 

άρδευση περιοχή καλλιεργείται και σήμερα στην υφιστάμενη κατάσταση, οπότε και 

υπάρχει ανάλογη επιβάρυνση του εδάφους και των αποδεκτών.  

Όπως όμως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη παράγραφο, το εξεταζόμενο έργο 

αναμένεται να συμβάλει θετικά στην αποκατάσταση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των 

υπόγειων υδάτων της περιοχής της Ερμιονίδας. Ειδικότερα, αναμένεται να επέλθει 

σημαντική μείωση των αντλήσεων από τον επιβαρυμένο προσχωματικό υδροφορέα της 

περιοχής, αφού με τη λειτουργία του έργου θα υπάρχουν διαθέσιμες ικανές ποσότητες 

νερού για την πλήρη ικανοποίηση των αρδευτικών αναγκών των καλλιεργήσιμων εκτάσεων 

εντός της αρδευτικής περιμέτρου. 

Στερεοπαροχή 

Το έργο δεν προξενεί κατά τη λειτουργία του επιπτώσεις στη στερεοπαροχή των 

υδρογραφικών αξόνων της περιοχής. 
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6.3 Χλωρίδα – Πανίδα – Οικοσυστήματα - Περιοχές προστασίας 

6.3.1 Φάση κατασκευής 

Οι κύριες επιπτώσεις της κατασκευής παρόμοιων έργων στα οικοσυστήματα, την χλωρίδα 

και την πανίδα, σχετίζονται με τα παρακάτω: 

1. Την αποψίλωση τμήματος της βλάστησης και την κατάληψη φυσικών 

οικοσυστημάτων. 

2. Τη διατάραξη φυσικών περιοχών στην περιοχή δημιουργίας τυχόν 

αποθεσιοθαλάμων. 

3. Τη λειτουργία μηχανημάτων και κυκλοφορία οχημάτων. 

4. Την εγκατάσταση και λειτουργία εργοταξιακών χώρων. 

5. Την ανθρώπινη παρουσία. 

6. Τη ρύπανση – υποβάθμιση γειτονικών του έργου φυσικών οικοσυστημάτων. 

Το μέγεθος των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον σχετίζεται 

με το είδος, τη διάρκεια και το μέγεθος των κατασκευαστικών εργασιών καθώς επίσης και 

την οικολογική αξία και το καθεστώς διατήρησης των επηρεαζόμενων φυσικών 

οικοσυστημάτων. 

Όπως έχει αναφερθεί, το σύνολο σχεδόν του έργου και ειδικότερα των αγωγών μεταφοράς 

του νερού, θα κατασκευαστεί κατά μήκος υφιστάμενων οδικών τμημάτων. Οι αγωγοί θα 

τοποθετηθούν σε σκάμματα, η δε επανεπίχωσή τους θα γίνει σχεδόν αποκλειστικά με το 

ίδιο το υλικό εκσκαφής το οποίο θα αφήνεται επί τόπου. 

Για τα τμήματα του αγωγού τα οποία διέρχονται εκτός του υφιστάμενου οδικού δικτύου, 

προβλέπεται η διάνοιξη νέας οδοποιίας, κατά μήκος της οποίας θα διανοιχθεί το σκάμμα 

τοποθέτησης του αγωγού. Μικρής κλίμακας αποψίλωση της φυσικής βλάστησης, θα 

απαιτηθεί για την διάνοιξη της νέας οδοποιϊας καθώς και για την κατασκευή των 

επιφανειακών τμημάτων των έργου και συγκεκριμένα των δεξαμενών Δ1, Δ2, Δ3 και Δ4 και 

των αντλιοστασίων Α1 και Α2. 

Οι περιοχές γύρω από τη ζώνη εφαρμογής των εξεταζόμενων έργων, δεν παρουσιάζουν 

ιδιαίτερα οικολογικό ενδιαφέρον από πλευράς χλωρίδας, πανίδας και φυσικών 

οικοσυστημάτων, αφού στην άμεση περιοχή όπου θα εκτελεστούν τα υπό μελέτη έργα, δεν 

αναμένεται να απαντηθούν οικοσυστήματα τα οποία να συντηρούν σπάνια, απειλούμενα ή 

υπό εξαφάνιση είδη χλωρίδας και πανίδας. 

Ειδικότερα, αναφέρεται ότι από τα 45,8 Km περίπου του συνολικού μήκους του 

εξεταζόμενου αγωγού μεταφοράς νερού, τα 22,7 Km περίπου διέρχονται από περιοχές που 
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καλύπτονται από καλλιέργειες (κυρίως ετήσιες αροτραίες και λιγότερο δενδρώδεις), ενώ 

περί τα 23,1 Km διέρχονται από περιοχές που καλύπτονται από χαμηλή βλάστηση 

σκληροφυλλικών θαμνώνων. 

Επίσης, σημειώνεται ότι οι νέες οδοί που θα διανοιχθούν για την διέλευση των τμημάτων 

του αγωγού μεταφοράς νερού που οδεύουν εκτός του υφιστάμενου οδικού δικτύου, όπως 

και οι θέσεις των προβλεπόμενων δεξαμενών Δ2, Δ3 και Δ4, καθώς και η θέση του 

προβλεπόμενου αντλιοστασίου Α2, βρίσκονται σε περιοχές που καλύπτονται από θαμνώδη 

σκληροφυλλική βλάστηση, με κοινά είδη χλωρίδας και δεν χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερη 

οικολογική αξία. 

Συνεπώς, οι προκαλούμενες επιπτώσεις που αναμένονται κατά τη φάση κατασκευής, 

χαρακτηρίζονται ως ασθενείς και αντιστρεπτές δεδομένης της φύσης του έργου και της 

περιορισμένης χρονικής διάρκειάς του. 

Σε κάθε περίπτωση όμως, θα δοθεί μέριμνα για τον περιορισμό της απομάκρυνσης της 

φυσικής βλάστησης. Ειδικότερα, οι αποψιλώσεις που τυχόν απαιτηθούν για την κατασκευή 

του έργου, θα πρέπει να περιοριστούν στις ελάχιστες δυνατές και στις απολύτως 

απαραίτητες, ενώ σημειώνεται ότι μετά το πέρας των κατασκευαστικών εργασιών, η 

αποκατάσταση της φυσικής βλάστησης θα είναι ταχεία όπως άλλωστε συμβαίνει σε όλες 

τις ανάλογες περιπτώσεις. Επίσης, θα δοθεί μέριμνα, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα 

φύλαξης των φυτικών γαιών που θα αφαιρούνται κατά την διάρκεια των εκσκαφών, 

εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. 

Επιπλέον το έργο δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις όσον αφορά την ποικιλία των φυτικών 

ειδών της περιοχής εφαρμογής του. Η μόνη επίπτωση που δύναται να προκληθεί, 

σχετίζεται με την πολύ μικρή ποσοτική μείωση του αριθμού της υφιστάμενης φυσικής 

βλάστησης, λόγω των αποψιλώσεων που τυχόν απαιτηθούν για την κατασκευή του έργου. 

Τέλος το προτεινόμενο έργο δεν αναμένεται να προκαλέσει μείωση του αριθμού 

οποιονδήποτε μοναδικών, σπάνιων ή υπό εξαφάνιση ειδών φυτών. Κατά τη φάση 

εκπόνησης της παρούσας, δεν υπάρχουν ενδείξεις για την ύπαρξη μοναδικών, σπάνιων ή 

υπό εξαφάνιση φυτικών ειδών, στην άμεση περιοχή εφαρμογής του έργου. 

Περαιτέρω παροδικές επιπτώσεις στη βλάστηση και στη χλωρίδα είναι πιθανό να υπάρξουν 

λόγω της παραγωγής σκόνης από την λειτουργία των μηχανημάτων και τις μετακινήσεις 

των οχημάτων μεταφοράς υλικών εκσκαφής, αδρανών υλικών κτλ. Παρόλα αυτά, οι 

επιπτώσεις αυτές κρίνονται ως αμελητέες και περιορίζονται στο ελάχιστο μέσω της λήψης 

των κατάλληλων μέτρων περιορισμού της σκόνης (διαβροχή υλικών, πλύση τροχών 

οχημάτων κτλ) και τήρηση των κείμενων διατάξεων της Ευρωπαϊκής και Εθνικής 

νομοθεσίας. 

Επιπτώσεις στη βλάστηση και τη χλωρίδα της περιοχής δύναται να προκληθούν επίσης από 

την ανεξέλεγκτη απόρριψη υγρών και στερεών αποβλήτων στο έδαφος, στις θέσεις όπου 

προβλέπεται να εγκατασταθούν οι εργοταξιακοί χώροι. Κάτι τέτοιο αποκλείεται καθώς 

όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι χώροι αυτοί θα διατηρούνται καθαροί ενώ θα υπάρχει 
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συστηματική διαχείριση των παραγόμενων υγρών και στερεών αποβλήτων που θα 

αποτρέπει την διάθεση τους στο περιβάλλον. Όσον αφορά τις θέσεις χωροθέτησης των 

εργοταξίων ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην § 6.1.1. Για την ελαχιστοποίηση των 

επιπτώσεων απαιτείται η λήψη μέτρων πρόληψης στη φάση λειτουργίας των εργοταξίων 

και μέτρων αποκατάστασης μετά το πέρας της κατασκευής του έργου.  

Η περίσσεια των χωματισμών θα διατεθεί είτε σε ανενεργό χώρο λατομείου, ή θα διατεθεί 

ως υλικό επιχωμάτωσης σε άλλα δημόσια ή και ιδιωτικά έργα της ευρύτερης περιοχής, ή θα 

χρησιμοποιηθεί ως χωματουργικό υλικό κάλυψης προς αποκατάσταση ΧΑΔΑ της ευρύτερης 

περιοχής. Ενδεικτικά έχουν προταθεί στην § 6.1.1, πιθανές θέσεις οι οποίες δύνανται να 

δεχτούν τις προβλεπόμενες προς απόθεση ποσότητες χωματουργικών υλικών. 

Σχετικά με τις επιπτώσεις που δύναται να προκληθούν στα είδη πανίδας της περιοχής 

εφαρμογής των εξεταζόμενων έργων, αυτά θα υποστούν την γενική αναστάτωση του 

χώρου, κυρίως λόγω της αύξησης των υφιστάμενων επιπέδων θορύβου, που θα προκληθεί 

από την λειτουργία των μηχανημάτων. Η εν λόγω επίπτωση είναι χρονικά περιορισμένη 

μόνο κατά την φάση των κατασκευαστικών εργασιών. 

Σημειώνεται επίσης, ότι σε αντίθεση με την βλάστηση και τη χλωρίδα, τα είδη της πανίδας 

της περιοχής, έχουν το πλεονέκτημα της κίνησης γεγονός που τα καθιστά ικανά να 

αποφεύγουν τις περιοχές με αυξημένη όχληση ή/και ρύπανση. Πιο συγκεκριμένα, η 

επίδραση των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων ανάγεται κυρίως στα επίπεδα θορύβου 

και σκόνης που προέρχονται από τον μηχανολογικό εξοπλισμό και τις κατασκευαστικές 

εργασίες αντίστοιχα, τα οποία όμως δεν θα είναι υψηλά (κατόπιν και της λήψης μέτρων 

περιορισμού αυτών). Η επίδραση αυτή έχει βραχυπρόθεσμο και αναστρέψιμο χαρακτήρα 

έως ότου ολοκληρωθούν τα έργα κατασκευής. Έτσι αναμένεται μια τοπική μετακίνηση 

κάποιων ειδών μακριά από τον άξονα κατασκευής του έργου.  

Μετακίνηση ορισμένων ειδών θα υπάρξει επίσης λόγω της αφαίρεσης - αποψίλωσης της 

βλάστησης η οποία αποτελεί ενδιαίτημα για συγκεκριμένα είδη πανίδας της περιοχής. 

Δεδομένου όμως ότι το μεγαλύτερο μέρος του έργου οδεύει κατά μήκος υφιστάμενων 

δρόμων, η αφαίρεση τέτοιας βλάστησης θα είναι ιδιαίτερα περιορισμένη. 

Δεν αναμένεται αλλαγή στην ποικιλία των ζωικών ειδών που διαβιούν στην άμεση περιοχή 

μελέτης, λόγω του ότι το έργο έχει πολύ τοπική επίδραση, ενώ τα είδη πανίδας που 

εντοπίζονται εντός της περιμέτρου εφαρμογής των έργων είναι ούτως η άλλως μειωμένης 

ποικιλότητας και ταυτόχρονα περιλαμβάνουν κοινά είδη. Δεν αναμένεται να θιγεί κάποιο 

σπάνιο, απειλούμενο ή υπό εξαφάνιση είδος καθώς δεν υπάρχουν πληροφορίες για την 

ύπαρξη τέτοιων ειδών κατά την εκπόνηση της παρούσης. 

Τέλος, όσον αφορά τις προστατευόμενες περιοχές, σημειώνεται ότι το έργο βρίσκεται εκτός 

των ορίων και σε μεγάλη απόσταση από περιοχές οι οποίες περιλαμβάνονται στο 

Ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000.  

Όπως φαίνεται και στο Σχέδιο Μ.1 – Χάρτης Προσανατολισμού, η εγγύτερη στο έργο 

περιοχή του δικτύου Natura 2000, βρίσκεται στα δυτικά αυτού και σε ελάχιστη απόσταση 
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περί τα 1.500m, από την αρχή του (θέση προτεινόμενου Α/Σ Α1). Πρόκειται για την περιοχή 

με κωδικό GR2510003 και ονομασία «ΑΚΡΟΝΑΥΠΛΙΑ & ΠΑΛΑΜΙΔΙ», η οποία έχει 

χαρακτηριστεί ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ - SCI), σύμφωνα με την Οδηγία 

92/43/ΕΟΚ, και ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΔΖ - SΑC), σύμφωνα με το Ν. 3937/2011. 

Το εξεταζόμενο έργο, τόσο λόγω της φύσης του, όσο και λόγω της απόστασής του από την 

προαναφερόμενη προστατευόμενη περιοχή, δεν αναμένεται σε καμία περίπτωση να θίξει 

τα οικολογικά και λοιπά περιβαλλοντικά της χαρακτηριστικά. 

Επίσης, επισημαίνεται ότι, το τελευταίο τμήμα του αγωγού μεταφοράς νερού μήκους 

3,3Km περίπου, καθώς και η θέση της προβλεπόμενης δεξαμενής Δ4, βρίσκονται εντός 

περιοχής χαρακτηρισμένης ως «Καταφύγιο Άγριας Ζωής» (κωδικό ΚΑΖ: 341416). 

Παρότι δεν αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον από την 

κατασκευή του προτεινόμενου έργου, εντούτοις θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα 

στη λήψη μέτρων αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος μετά το πέρας κατασκευής 

του έργου, έτσι ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη ένταξή του στο περιβάλλοντα χώρο. Τα 

μέτρα αυτά σχετίζονται με την σωστή διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου των 

κτιριακών εγκαταστάσεων των δεξαμενών και των αντλιοστασίων, τη διαχείριση της 

φυτικής γης που θα συλλεχθεί κατά τις εκσκαφές, καθώς και στα έργα αποφυγής της 

ρύπανσης των οικοσυστημάτων κατά τη λειτουργία του έργου. Στην § 7.3 εξειδικεύονται τα 

κατάλληλα μέτρα για την άρση των όποιων επιπτώσεων προκληθούν κατά τη φάση της 

κατασκευής στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής (φυτεύσεις κλπ). 

Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, οι προκαλούμενες επιπτώσεις που αναμένονται 

στα οικοσυστήματα και στα είδη της χλωρίδας και της πανίδας της άμεσης περιοχής 

εφαρμογής του έργου χαρακτηρίζονται ως ασθενείς και αναστρέψιμες δεδομένης της 

φύσης του έργου και της περιορισμένης χρονικής διάρκειας κατασκευής του.  

6.3.2 Φάση λειτουργίας 

Λόγω της φύσης του υπό εξέταση έργου δεν αναμένεται να προκληθούν αρνητικές 

επιπτώσεις κατά την φάση λειτουργίας του στη βλάστηση, τη χλωρίδα και την πανίδα της 

περιοχής. 

Ειδικότερα, κατά τη λειτουργία του έργου, δεν αναμένονται επιπτώσεις στη χλωρίδα και 

την διαβιούσα πανίδα της περιοχής, δεδομένου ότι δεν θα αλλάξει η φυσιογραφία της μετά 

την περάτωση των κατασκευαστικών εργασιών, ούτε θα παραχθούν ρύποι οιασδήποτε 

σύστασης, ενώ τα επίπεδα θορύβου θα επανέλθουν στα υφιστάμενα, πριν την έναρξη των 

εργασιών κατασκευής. 

Συμπερασματικά, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και το μέγεθος του υπό μελέτη έργου 

εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις στα είδη χλωρίδας και πανίδας θα είναι πολύ μικρής έντασης 

και περιορισμένης έκτασης και χρονικής διάρκειας. Επιπλέον, με τη λήψη των 

κατάλληλων μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης που αναφέρονται στην § 7.3 οι εν 

λόγω επιπτώσεις αναμένεται να μετριαστούν σε σημαντικό βαθμό. 
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6.4 Ατμοσφαιρικό περιβάλλον 

Οι επιπτώσεις που θα έχει το μελετώμενο έργο στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον αναμένονται 

να είναι ασθενείς και περιορίζονται μόνο στη φάση της κατασκευής του. Αναμένονται 

σημαντικές εκπομπές κυρίως σκόνης κατά τις κατασκευαστικές εργασίες οι οποίες όμως 

μπορούν αν περιοριστούν με αν ληφθεί μια σειρά μέτρων όπως αυτά περιγράφονται σε 

επόμενο κεφάλαιο (βλ. § 7.4).  

6.4.1 Φάση κατασκευής 

Αυξημένες εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων κατά την κατασκευή των προτεινόμενων έργων 

ενδέχεται να προέλθουν από: 

• επιβάρυνση του κυκλοφοριακού φόρτου με τα βαρέα οχήματα και τα οχήματα των 

εργαζομένων στο εργοτάξιο, 

• την λειτουργία του εργοταξίου, που έχει σαν αποτέλεσμα εκπομπές καυσαερίων των 

μηχανημάτων του εργοταξίου και σκόνης από τις χωματουργικές εργασίες. 

Η σύνθεση του εργοταξίου δεν είναι εκ των προτέρων γνωστή για αυτό θα χρησιμοποιηθεί 

μια υποθετική πλην όμως δυσμενής σύνθεση προκειμένου να εκτιμηθούν οι αέριες 

εκπομπές κατά τη φάση της κατασκευής του έργου. Η σύνθεση αυτή είναι η ακόλουθη: 

� Σύστημα στρώσης ασφάλτου   κατανάλωσης 35lt/h πετρελαίου 

� Μηχανικός εκσκαφέας (183 Κw)  κατανάλωσης 19lt/h πετρελαίου 

� Προωθητήρας (183 Κw)   κατανάλωσης 17lt/h πετρελαίου 

� Φορτωτής (173 Κw)   κατανάλωσης 19lt/h πετρελαίου 

� Οδοστρωτήρας (80 Κw)   κατανάλωσης 7lt/h πετρελαίου 

� Μπετονιέρα (240 Κw)   κατανάλωσης 20lt/h πετρελαίου 

� Φορτηγό (240 Κw)   κατανάλωσης 20lt/h πετρελαίου 

Τα μηχανήματα αυτά και τα φορτηγά χρησιμοποιούν ως καύσιμο το πετρέλαιο. Για μεν τα 

εργοταξιακά μηχανήματα χρησιμοποιούνται οι συντελεστές της μεθοδολογίας CORINAIR 

εκπεφρασμένοι σε gr ρύπου ανά Kg καταναλισκόμενου καυσίμου, για δε τα φορτηγά 

χρησιμοποιούνται οι συντελεστές εκπομπής σε gr ρύπου ανά διανυόμενο Km. 

Για τον υπολογισμό των αέριων εκπομπών ρύπων κατά τη φάση κατασκευής 

χρησιμοποιήθηκαν οι συντελεστές εκπομπής από το πρόγραμμα CORINAIR. Το CORINAIR 

αποτελεί έργο του European Environment Agency, το οποίο ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή 
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Ένωση (EC Regulation 1210/90) για την προστασία του περιβάλλοντος σε επίπεδο χωρών 

μελών.  

Το πρόγραμμα CORINAIR έχει ως βασικό στόχο να συγκεντρώσει ποσοτικές πληροφορίες 

σχετικά με τους αέριους ρύπους και τις πηγές εκπομπής τους κυρίως σε χώρες της 

Ευρώπης, έτσι ώστε να είναι δυνατή η χάραξη συγκεκριμένης περιβαλλοντικής πολιτικής 

από τα διάφορα κέντρα λήψης αποφάσεων, η ενημέρωση του κοινού, η αποτίμηση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων από διάφορες δραστηριότητες, η επιβολή μέτρων 

προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και η παρακολούθηση της ποιότητας του 

ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος. Στο πρόγραμμα αυτό οι διάφοροι τύποι εκπομπών ρύπων 

χωρίζονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες και για κάθε μία από τις οποίες δίδεται 

μεθοδολογία για τον ποσοτικό προσδιορισμό της. Η μεθοδολογία είναι προσαρμοσμένη 

στα συνήθη διαθέσιμα στατιστικά δεδομένα που απαιτούνται για τέτοιες προσεγγίσεις, και 

εμπεριέχει μια πλήρη σειρά συντελεστών εκπομπής και κατανάλωσης καθώς και τις 

εξαρτήσεις τους. Οι συντελεστές εκπομπής εξαρτώνται (ανάλογα με το ρύπο) από τον 

κυβισμό του οχήματος, την κατηγορία του, την ηλικία του, και από την ταχύτητα κίνησης. 

Στην Τεχνική Έκθεση EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook - 3rd edition, Technical 

report No 30, για τα εργοταξιακά μηχανήματα που ανήκουν στη κατηγορία “Other Mobile 

Sources & Machinery” (snap code 080800, industry) προτείνονται δύο μεθοδολογίες για την 

εκτίμηση των εκπομπών. Η πρώτη βασίζεται στην κατανάλωση του καυσίμου και η δεύτερη 

στα χαρακτηριστικά της μηχανής (ισχύς, ηλικία κλπ). Και στις δύο περιπτώσεις η εκτίμηση 

των εκπομπών CO2, και SO2 γίνεται με βάση την κατανάλωση του καυσίμου, καθώς αυτή 

εξαρτάται αποκλειστικά από τη σύνθεση και την κατανάλωση του καυσίμου.  

Πίνακας 6.4.1: Συντελεστές εκπομπής της κατηγορίας “Other Mobile Sources & 

Machinery” (snap code 080800, industry). 

 NOx NM-VOC CH4 CO NH3 N2O PM 

Γεωργία 50,3 7,27 0,17 16,0 0,007 1,29 5,87 

Δασοκομία 50,3 6,50 0,17 14,5 0,007 1,32 5,31 

Βιομηχανία 48,8 7,08 0,17 15,8 0,007 1,30 5,73 

Κατοικία  48,2 10,4 0,17 22,9 0,007 1,23 7,65 

Σιδηρόδρομος  39,6 4,65 0,18 10,7 0,007 1,24 4,58 

Ακτοπλοία 42,5 4,72 0,18 10,9 0,007 1,29 4,48 

Ο υπολογισμός της τελικής εκπομπής CO2, στηρίζεται αποκλειστικά στην κατανάλωση του 

καυσίμου θεωρώντας ότι το σύνολο της περιεχόμενης ποσότητας άνθρακα στο καύσιμο 

οξειδώνεται πλήρως σε CO2, σύμφωνα με την παρακάτω σχέση: 

Μάζα CO2=44,011 (μάζα καυσίμου/(12,011+1,008*rH/C)) 

Όπου rH/C είναι ο λόγος των ατόμων υδρογόνου προς τα άτομα άνθρακα στο καύσιμο 

(περίπου 1.8 για την βενζίνη και περίπου 2 για το ντήζελ). 

Αντίστοιχα για το SO2, θεωρούμε ότι το σύνολο του περιεχόμενου θείου στο καύσιμο 

μετατρέπεται πλήρως σε SO2, σύμφωνα με την παρακάτω σχέση: 
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ESO2=2*ks*b 

Όπου ks (kg/kg)είναι η κατά βάρος περιεκτικότητα του καυσίμου σε θείο και b (kg) είναι η 

κατανάλωση του καυσίμου. 

Από 1/1/1994 η περιεκτικότητα σε θείο για το πετρέλαιο κίνησης και για το πετρέλαιο 

θέρμανσης μειώθηκε από 0,3% κ.β. σε 0,2% κ.β. (ΦΕΚ 944/Β/94 και ΦΕΚ 336/Β/94). 

Η διάρκεια κατασκευής του έργου εκτιμάται σε 1 έτος περίπου με το κάθε εργοταξιακό 

μηχάνημα απασχολούμενο για ένα μέρος του χρόνου αυτού. Οι εργασίες θα εκτελούνται σε 

8 ώρες τη μέρα και σε 240 μέρες συνολικά. Ο χώρος λειτουργίας των εργοταξιακών 

μηχανημάτων και των φορτηγών θα αναπτύσσεται κατά μήκος της οδού η οποία θα 

εκσκάπτεται και σε ζώνη 200m. Για τα εντός εργοταξίου φορτηγά εκτιμώνται 200 ημερήσιες 

κινήσεις σε μήκος 0,2km. Με βάση τα ανωτέρω προκύπτουν η συνολική κατανάλωση 

καυσίμου αλλά και οι συνολικές εκπομπές αερίων κατά τη φάση κατασκευής του έργου 

όπως εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Πίνακας 6.4.2: Σύνθεση εργοταξίου και κατανάλωση καυσίμου. 

  Αριθμός 
Ε. Κατανάλωση 

Ημέρες 
Συνολική Κατανάλωση 

lt/h lt/d m
3
 Kg 

Σύστημα στρώσης 

ασφάλτου 
1 35 280 36 10 8,568 

Αεροσυμπιεστής  1 3.5 10.5 20 0.2 179 

Μηχανικός εκσκαφέας  1 19 152 100 15 12,920 

Προωθητήρας  2 17 272 72 20 16,646 

Φορτωτής  1 19 152 100 15 12,920 

Οδοστρωτήρας  1 7 56 20 1 952 

Μπετονιέρα  2 20 320 15 5 4,080 

Σύνολο     1242.5 363 66 56,265 

Πίνακας 6.4.3: Εκπομπές αερίων ρύπων στο σύνολο της λειτουργίας του εργοταξίου. 

  CO NOx NO2 VOC SO2 PM 

Σύνολο Ρύπων από 

λειτουργία 

μηχανημάτων (gr) 

888,985 2,819,265 1,409,633 407,921 113 322,398 

Σύνολο Ρύπων από 

κίνηση φορτηγών εντός 

εργοταξίου (gr) 

24,000 59,520 29,760 17,280 9,600 4,320 

Σύνολο Ρύπων (gr) 912,985 2,878,785 1439392.672 425,201 9,713 326,718 

Σύνολο Ρύπων (tons) 0.91 2.88 1.44 0.43 0.01 0.33 

Η σκόνη που παράγεται κατά τη διαδικασία κατασκευής του έργου οφείλεται κυρίως στην 

κονιοποίηση και τις αποξέσεις των επιφανειών των υλικών, εξαιτίας της εφαρμογής μιας 

μηχανικής δύναμης πάνω τους, όπως π.χ. κινήσεις φορτηγών πάνω σε χαλαρό έδαφος. Οι 
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εκπομπές σκόνης είναι απευθείας ανάλογες με τις ταχύτητες των οχημάτων, οι ποσότητες 

δε της εκπεμπόμενης σκόνης από τους δρόμους και τις μη ασφαλτοστρωμένες επιφάνειες 

ποικίλλουν από 1-10kg/οχηματοχιλιόμετρο. Τα διαθέσιμα στοιχεία όμως δεν επαρκούν για 

να εκτιμηθούν οι συνολικές εκπομπές σκόνης και οι τελικές συγκεντρώσεις της σκόνης λόγω 

της κατασκευής του έργου. 

Η διασπορά των ρύπων πέραν της παραγόμενης σκόνης από την κίνηση των φορτηγών 

υπολογίζεται με το Γκαουσιανό μοντέλο διασποράς.  

Παραδοχές και στοιχεία εισόδου του μοντέλου: 

Όλα τα μηχανήματα και τα φορτηγά που κινούνται εντός του εργοταξίου θα αποτελέσουν 

μια σημειακή πηγή εκπομπής του συνόλου των ρύπων του εργοταξίου. 

Εξετάζεται η περίπτωση ανέμου με φορά προς το δέκτη. 

Το άθροισμα των οξειδίων του αζώτου παραμένει σταθερό, ενώ ο λόγος NO2/NOX ισούται 

με 0,5.  

Τα αιωρούμενα σωματίδια έχουν διάμετρο <20μ και η συμπεριφορά τους δεν επηρεάζεται 

από τη βαρύτητα. 

Ύψος εκπομπής καυσαερίων      0,5m 

Ύψος δέκτη από έδαφος      1,5m 

Απόσταση δέκτη       50m 

Σταθερότητα ατμόσφαιρας κατά Pasquill – Gifford   C 

Ταχύτητα ανέμου        3m/s 

Χρόνος δειγματοληψίας      10min. 

Πρότυπες αποκλίσεις σx και σy κατά Briggs 

Συντελεστής αναγωγής σε άλλους χρόνους    0,17 
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Πίνακας 6.4.4: Συγκεντρώσεις αεριών ρύπων από τις δραστηριότητες κατασκευής. 

Q: στιγμιαία 
εκπομπή  

CO NO2 VOC SO2 TSP 

                  
μg/s 70,909 111,638 33,142 935 25,293 

C: Μέση 
συγκέντρωση 
ρύπου  

10min 10min 10min 10min 10min 

μg/m
3
 

134.010 210.983 62.635 1.766 47.801 

C: Μέση 
συγκέντρωση 
ρύπου  

8 ωρών 1ώρας 3 ωρών 24 ωρών 24 ωρών 

μg/m
3
 70 156 38 0.76 21 

            
Όριο 8 ωρών 1ώρας 3 ωρών 24 ωρών 24 ωρών 

μg/m
3
 10000 200 160 125 250 

Για τον προσδιορισμό τελικών συγκεντρώσεων απαιτείται η γνώση των συγκεντρώσεων 

βάθους για κάθε ρύπο. Αυτές ωστόσο δεν είναι διαθέσιμες για την περιοχή μελέτης.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα θα προκύψει επιβάρυνση ως προς το NO2 για 

εκείνους του δέκτες που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 50m από το μελετώμενο 

εργοτάξιο.  

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι συνθήκες που εξετάστηκαν είναι οι δυσμενέστερες από την 

άποψη της ποσότητας ρύπων (σύνθεση και ταυτόχρονη λειτουργία). 

Οι όποιες τοπικά αυξημένες συγκεντρώσεις ρύπων: 

� είναι αναμενόμενες για έργα τέτοιου είδους, 

� μπορεί να ελαχιστοποιηθούν με την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας που αφορά 

στις εκπομπές μηχανημάτων και οχημάτων εργοταξίου και την λήψη κατάλληλων 

μέτρων κατά την κατασκευή (βλ. § 7.4), 

� είναι τοπικά περιορισμένες στην άμεση περιοχή των έργων, 

� είναι προσωρινές και δεν θα προκαλέσουν αξιόλογη μη αναστρέψιμη υποβάθμιση 

του φυσικού περιβάλλοντος της άμεσης περιοχής. 

Θα πρέπει να ληφθούν μια σειρά από μέτρα προληπτικού χαρακτήρα με σκοπό την 

παρεμπόδιση της υποβάθμισης των χαρακτηριστικών του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος 

της περιοχής.  

Στην § 7.4 αναφέρονται επίσης μέτρα περιορισμού της υποβάθμισης του ατμοσφαιρικού 

περιβάλλοντος λόγω της εγκατάστασης εργοταξίων παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος. 
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6.4.2 Φάση λειτουργίας 

Κατά τη λειτουργία του έργου δεν αναμένονται επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον, 

τόσο της άμεσης, όσο και της ευρύτερης περιοχής ανάπτυξής του. 
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6.5 Δομημένο και κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον και τεχνικές 
υποδομές 

6.5.1 Φάση κατασκευής 

Με εξαίρεση την απασχόληση, δεν αναμένονται επιπτώσεις στο γενικότερο κοινωνικο-

οικονομικό περιβάλλον της άμεσης αλλά και ευρύτερης περιοχής ανάπτυξης των 

εξεταζόμενων έργων.  

Οι περιοχές όπου θα λάβουν χώρα τα έργα βρίσκονται όπως έχει αναφερθεί κατά το 

μεγαλύτερο τμήμα τους εκτός κατοικημένων ζωνών με αποτέλεσμα να μην επηρεάζουν με 

κανένα τρόπο το υπάρχον κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον, καθώς επίσης και το 

οικιστικό περιβάλλον της περιοχής. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από τα περίπου 45,8 Km του 

συνολικού μήκους του εξεταζόμενου αγωγού, μόνο τα 3,0 Km περίπου διέρχονται εντός 

ορίων οικισμών. 

Επίσης, η κατασκευή των έργων δεν θα απαιτήσει μεγάλες ποσότητες νερού και ενέργειας 

και επομένως δε θα επιβαρύνουν ιδιαίτερα τα τοπικά δίκτυα ύδρευσης και το ηλεκτρικό 

δίκτυο.  

Επιπτώσεις αναμένεται να προκληθούν από την επιβάρυνση της οδικής κυκλοφορίας λόγω 

της μετακίνησης των οχημάτων και μηχανημάτων του εργοταξίου και της μεταφοράς 

υλικών κατά τη φάση κατασκευής των έργων. Οι επιπτώσεις σχετίζονται κυρίως με την 

κυκλοφορία των οχημάτων κατασκευής και μεταφοράς των αδρανών υλικών που θα 

προκύψουν από τα έργα διάνοιξης των τάφρων για την τοποθέτηση των σωληνωτών 

αγωγών και κατασκευής των δεξαμενών και των προβλεπόμενων νέων οδών πρόσβασης.  

Σε κάθε περίπτωση πάντως, η κυκλοφοριακή επιβάρυνση της ευρύτερης περιοχής θα είναι 

προσωρινή.  

Αντίθετα, τα έργα θα έχουν θετικές επιδράσεις και συγκεκριμένα: 

(α) Κατά τη διάρκεια της κατασκευής των έργων θα υπάρξει μικρή θετική επίδραση στα 

μεγέθη απασχόλησης, λόγω των θέσεων εργασίας εργατοτεχνικού προσωπικού που 

θα δημιουργηθούν. 

(β) Όσον αφορά στη διάρθρωση της παραγωγής, θα υπάρξει, μικρή βέβαια, ενίσχυση 

κυρίως του δευτερογενούς τομέα. Πάντως, οι επιδράσεις αυτές θα είναι 

πρόσκαιρες, όσο δηλαδή διαρκεί η κατασκευή των έργων. 

Είναι προφανές ότι κατά τη φάση κατασκευής θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα 

μέτρα για την ασφαλή διακίνηση των διερχομένων και των εργαζομένων στο έργο. Για το 

σκοπό αυτό απαιτούνται οι κατάλληλες σημάνσεις, η χρήση κατάλληλου εξοπλισμού από το 

προσωπικό και η χρήση προειδοποιητικών πινακίδων για τη ρύθμιση και ενδεχομένως την 

παράκαμψη (όπου απαιτηθεί) της κυκλοφορίας, αφού, όπως προαναφέρθηκε, το 
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μεγαλύτερο μέρος του έργου οδεύει κατά μήκος υφιστάμενων οδών, κάποιες εκ των 

οποίων αποτελούν τμήμα του κύριου οδικού δικτύου της περιοχής.  

Τέλος, τονίζεται ότι, κατά τον σχεδιασμό των υπό μελέτη έργων, έχουν ληφθεί υπόψη οι 

χαράξεις τόσο οριζοντιογραφικά όσο και μηκοτομικά των υφιστάμενων αγωγών στην 

περιοχή, καθώς και των υφιστάμενων τεχνικών έργων της περιοχής (π.χ. οχετοί οδικού 

δικτύου), ούτως ώστε οι προτεινόμενες χαράξεις των αγωγών μεταφοράς νερού να είναι 

συμβατές με τα υφιστάμενα δίκτυα και η κατασκευή του έργου να μην παρακωλύει τη 

λειτουργία τους. 

6.5.2 Φάση λειτουργίας 

Το μελετώμενο έργο είναι έργο ζωτικής σημασίας για την υπό μελέτη περιοχή. Η αύξηση 

της παραγωγικότητας της αρδευόμενης από το εξεταζόμενο έργο έκτασης, θα βελτιώσει το 

βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της περιοχής και θα συμβάλλει εν μέρει στη μείωση της 

μετανάστευσης του μόνιμου πληθυσμού προς αναζήτηση εργασίας, γεγονός που 

παρατηρείται συχνά σε περιοχές με παρόμοιες συνθήκες.  

Με βάση τα παραπάνω, οι επιπτώσεις της λειτουργίας του προτεινόμενου έργου στο 

κοινωνικοοικονομικό και δομημένο περιβάλλον της περιοχής, καθώς και στα υφιστάμενα 

δίκτυα υποδομής κρίνονται ως αποκλειστικά θετικές. 
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6.6 Χρήσεις γης κατά μήκος του αγωγού μεταφοράς και των 
προβλεπόμενων έργων 

Οι προβλεπόμενοι αγωγοί μεταφοράς του νερού, οδεύουν, όπως έχει προαναφερθεί, κατά 

το μεγαλύτερο τμήμα τους, επί του υφιστάμενου οδικού δικτύου (ασφαλτοστρωμένου ή 

αγροτικού). Για τα τμήματα του αγωγού τα οποία διέρχονται εκτός του υφιστάμενου 

οδικού δικτύου, προβλέπεται η διάνοιξη νέας οδοποιίας, κατά μήκος της οποίας θα 

διανοιχθεί το σκάμμα τοποθέτησης του αγωγού. 

Ειδικότερα, ο αγωγός προβλέπεται να εκκινά από το Κεντρικό Αντλιοστάσιο Α1 το οποίο θα 

χωροθετηθεί στο πέρας της κεντρικής Διώρυγας Αναβάλου, παράπλευρα από το 

υφιστάμενο Αντλιοστάσιο προσαγωγής νερού στην πεδιάδα Ιρίων. 

Από το Κεντρικό Αντλιοστάσιο Α1, ο αγωγός διερχόμενος αρχικά για μήκος περί τα 270m 

εντός καλλιεργειών, συναντά τον υφιστάμενο δρόμο που οδηγεί νότια – νοτιοανατολικά 

προς τον οικισμό Λευκάκια.  

Από το εν λόγω σημείο, ο αγωγός ακολουθώντας τους υφιστάμενους δρόμους διατρέχει 

τον κόμβο Άριας, διήκει περιμετρικά τον οικισμό Λευκάκια, στη συνέχεια διερχόμενος 

περιμετρικά από τον οικισμό Δρέπανος, εισέρχεται στον οικισμό Βιβάρι, για να καταλήξει 

στην αναρρυθμιστική Δεξαμενή Δ1, επί του υψώματος Λευκοβούνι, σε υψόμετρο +126m, 

έχοντας διανύσει μήκος 11.860m. 

Μεταξύ του κόμβου Άριας και του οικισμού Βιβάρι και εκατέρωθεν της οδού επί της οποίας 

οδεύει ο αγωγός μεταφοράς, συναντώνται εκτάσεις που καλύπτονται κατά κύριο λόγο από 

καλλιέργειες (δενδρώδεις και αρωτραίες), οι οποίες εναλλάσσονται από αραιή δόμηση. 

Από τον οικισμό Βιβάρι και έως την Δεξαμενή Δ1, ο αγωγός οδεύει επί υφιστάμενης οδού, 

εκατέρωθεν της οποίας συναντώνται εκτάσεις που καλύπτονται από αραιή θαμνώδη 

σκληροφυλλική βλάστηση. Σημειώνεται ότι στο τμήμα της προαναφερόμενης οδού 

όδευσης του αγωγού μεταφοράς που διέρχεται από την παράκτια περιοχή του λιμένα 

Δρεπάνου, και στα νότια αυτής, εντοπίζεται αρχικά (για μήκος περί τα 220m) αμμώδης και 

στη συνέχεια (για μήκος περί τα 750m) βραχώδης ακτογραμμή που καλύπτεται επίσης από 

αραιή βλάστηση θαμνώνων. 

Από τη Δεξαμενή Δ1 ο αγωγός ακολουθεί τον υφιστάμενο δρόμο προς τα Ίρια, διήκει την 

παραλία της Κάντιας, για να καταλήξει διατρέχοντας την παραλία Ιρίων, στη Δεξαμενή Δ2 

στα νοτιοανατολικά του οικισμού Ίρια, σε υψόμετρο +100m, έχοντας διανύσει δια 

βαρύτητας μήκος 11.335 m (Χ.Θ. 23+195).  

Στο εν λόγω τμήμα του έργου και εκατέρωθεν της οδού όδευσης του αγωγού, συναντώνται 

αρχικά (από την Δεξαμενή Δ1 έως τον οικισμό Παραλία Κάντιας) εκτάσεις που καλύπτονται 

από αραιή θαμνώδη σκληροφυλλική βλάστηση η οποία εντοπίζεται στα βόρεια της οδού 

και αποτελούν τις νότιες υπώρειες των υψωμάτων Λευκοβούνι και Κούκουρας, καθώς και 
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από αγροτοκαλλιέργειες (δενδρώδεις και αρωτραίες). Επίσης απαντάται και αραιή δόμηση, 

λόγω της ύπαρξης των οικισμών Κάντια και Παραλία Κάντιας. Η δόμηση παρουσιάζεται 

σχετικά πυκνότερη στα νότια της οδού και ειδικότερα στο τμήμα της που διέρχεται βορείως 

του οικισμού Παραλία Κάντιας. 

Σημειώνεται επίσης ότι η οδός επί της οποίας οδεύει ο αγωγός μεταφοράς, διερχόμενη από 

τον οικισμό Κάντια, διασταυρώνει το ρέμα Γιαννακάκη. Στο εν λόγω τμήμα του ρέματος δεν 

εντοπίζεται παραρεμάτια ζώνη φυσικής βλάστησης η οποία να διατηρεί χαρακτηριστικά 

υδρόφιλα είδη. 

Στο τμήμα του έργου από τον οικισμό Παραλία Κάντιας έως τη Δεξαμενή Δ2 και εκατέτωθεν 

της οδού επί της οποίας οδεύει ο αγωγός μεταφοράς, απαντώνται εκτάσεις με μεικτές 

αγροτοκαλλιέργειες (δενδρώδεις και αρωτραίες) και αραιή δόμηση. Η δόμηση στο εν λόγω 

τμήμα του έργου εντοπίζεται κυρίως στα δυτικά της οδού, σε μήκος περί τα 2,0Km, στην 

παραλιακή ζώνη, όπου αναπτύσσεται ο οικισμό της Παραλίας Ιρίων. Περί τη Χ.Θ. 21+100, ο 

αγωγός εγκαταλείπει την παράκτια ζώνη της παραλίας των Ιρίων (περιοχή μικρού 

αλιευτικού καταφυγίου στη θέση Γωνιά) και κινούμενος βορειοανατολικά οδεύει προς τον 

οικισμό Ίρια. Δόμηση εντοπίζεται στα βόρεια του εν λόγω τμήματος του έργου και 

ειδικότερα περί τη Χ.Θ. 22+500, όπου ο αγωγός διέρχεται στα νότια του οικισμού Ίρια. 

Σημειώνεται ότι τμήμα της οδού επί της οποίας οδεύει ο αγωγός μεταφοράς μήκους περί 

τα 700m, μεταξύ των οικισμών Παραλία Κάντιας και Παραλία Ιρίων, διέρχεται από τις 

νοτιοδυτικές υπώρειες του υψώματος Λυκάλωνα, όπου στα βορειοανατολικά αυτής 

εντοπίζονται εκτάσεις καλυπτόμενες από αραιή θαμνώδη σκληροφυλλική βλάστηση, ενώ 

στα νοτιοδυτικά η θαλάσσια περιοχή του ανατολικού τμήματος του κόλπου του Τολού. 

Επίσης, η οδός, πριν την διέλευσή της από την περιοχή του οικισμού Παραλία Ιρίων, 

διασταυρώνει το ρέμα Ρόδος. Στον εν λόγω τμήμα του ρέματος, δεν εντοπίζεται 

παραρεμάτια ζώνη φυσικής βλάστησης, με χαρακτηριστικά είδη υδρόφιλης χλωρίδας. 

Παράπλευρα από τη Δεξαμενή Δ2, προβλέπεται η κατασκευή του Αντλιοστασίου Α2, σε 

υψόμετρο +100m απ’ όπου τα ύδατα θα καταθλίβονται στην αναρρυθμιστική Δεξαμενή Δ3, 

σε υψόμετρο +230m, έχοντας διανύσει μήκος 1.020 m (Χ.Θ. 24+215). 

Για τη διάβαση του αγωγού στο ακρωτήριο Ιρίων προβλέπεται η διάνοιξη νέας οδού 

συνολικού μήκους 2,5Km περίπου, η οποία θα εξυπηρετήσει παράλληλα και την τοπική 

κυκλοφορία συνδέοντας την πεδιάδα Ιρίων με την παραλία Βουρλιάς, παρέχοντας άμεση 

πρόσβαση στους κατοίκους της πεδιάδας Ιρίων και στους οικισμούς των οικισμών Αγ. 

Ιωάννη και Κοιλάδα. Σημειώνεται ότι για την πρόσβαση της παραλίας Βουρλιάς από την 

παραλία Ιρίων απαιτείται σήμερα διαδρομή 1½ ώρας περίπου από δύσβατους ορεινούς 

δρόμους. 

Η διάβαση του αγωγού από το ακρωτήριο Ιρίων θα πραγματοποιηθεί από σχετικά δύσβατη 

περιοχή μεταξύ των υψωμάτων Καλούλι και Ντριβά, ενώ ο αγωγός προβλέπεται να 

εγκατασταθεί εντός σκάμματος κατά μήκος της νέας οδοποιίας. Η περιοχή στο εν λόγω 

τμήμα του έργου καλύπτεται από αραιή θαμνώδη σκληροφυλλική βλάστηση. 
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Όπως αναφέρθηκε και προηγούμενα, για την πρόσβαση στο Αντλιοστάσιο Α2, και στις 

δεξαμενές Δ2 και Δ3, που βρίσκονται επί των υψωμάτων Καλούλι και Ντριβά, προβλέπεται 

η διάνοιξη νέας οδοποιίας συνολικού μήκους περί τα 2,5Km περίπου. Η εν λόγω οδοποιία 

θα καταλάβει εκτάσεις που καλύπτονται από αραιή θαμνώδη σκληροφυλλική βλάστηση, 

συνολικού εμβαδού περί τα 10,0 στρέμματα. 

Από τη Δεξαμενή Δ3 ο αγωγός θα οδεύει δια βαρύτητας και με κατεύθυνση 

νοτιοανατολική, κατά μήκος των υπωρειών του υψώματος Ντριβά, επί της νέας οδού σε 

μήκος 1.345m, ώσπου να συναντήσει τον υφιστάμενο δρόμο στο κέρας του όρμου Μικρή 

Βουρλιά (Χ.Θ. 25+560). Η όδευση του αγωγού στο τμήμα αυτό του έργου προβλέπεται να 

είναι υπόγεια και συγκεκριμένα εντός σκάμματος που θα διανοιχθεί κατά μήκος της νέας 

οδοποιίας, ενώ οι εκτάσεις από τις οποίες διέρχεται καλύπτονται από αραιή θαμνώδη 

σκληροφυλλική βλάστηση. 

Στη συνέχεια ο αγωγός, οδεύοντας κατά μήκος υφιστάμενου δρόμου, διήκει τον όρμο 

Μικρή Βουρλιά και εισέρχεται στον όρμο Μεγάλη Βουρλιά τον οποίο διατρέχει μέχρι τον 

μυχό (Χ.Θ. 27+965), όπου αλλάζει κατεύθυνση και στρέφεται ανατολικά ακολουθώντας 

πάντα τον υφιστάμενο δρόμο. Εκατέρωθεν της οδού στο εν λόγω τμήμα του έργου, 

απαντώνται εκτάσεις που καλύπτονται από αραιή έως πυκνή κατά θέσεις θαμνώδη 

βλάστηση με σκληροφυλλικά είδη και φρύγανα.  

Η όδευση του αγωγού συνεχίζεται στον υφιστάμενο δρόμο ο οποίος ανυψώνεται μέχρι το 

υψόμετρο +88 σε απόσταση 715m από την ακτή και στρέφεται νοτιοανατολικά όπου 

συνεχίζει να ανέρχεται με ηπιότερη κλίση προς την κορυφή του ακρωτηρίου Βουρλιά σε 

υψόμετρο +176m (Χ.Θ. 30+290). Από την κορυφή του ακρωτηρίου Βουρλιά ο αγωγός 

στρέφεται βορειοανατολικά και ακολουθώντας τον υφιστάμενο δρόμο ανυψώνεται μέχρι 

το υψόμετρο +204m που αποτελεί το υψηλότερο σημείο της διαδρομής, στο ύψος του 

ακρωτηρίου Αγ. Νικόλαος. Από το ακρωτήριο Αγ. Νικόλαος μέχρι την κορυφή Ασπροβούνι ο 

αγωγός κατέρχεται έως το υψόμετρο +100 (Χ,Θ, 31+975) στη συνέχεια όμως ανυψώνεται 

έως την κορυφή Ασπροβούνι σε υψόμετρο +194 (Χ.Θ. 32+800), για να κατέλθει ξανά στο 

+120 (Χ.Θ. 34+210) λίγο πριν τον οικισμό Αγ. Ιωάννης. Οι εκτάσεις που απαντώνται 

εκατέρωθεν της οδού στο προαναφερόμενο τμήμα του έργου, καλύπτονται από αραιή έως 

πυκνή κατά θέσεις θαμνώδη βλάστηση με σκληροφυλλικά είδη και φρύγανα. 

Στο ύψος του όρμου Αυλάκι ο αγωγός ακολουθώντας τον υφιστάμενο δρόμο στρέφεται 

νότια προς την ακτή και στη Χ.Θ 34+810 έχοντας κατέλθει στο υψόμετρο +50m στέφεται 

ανατολικά προς τον οικισμό Αγ. Ιωάννης τον οποίο διήκει περιμετρικά. Στο τμήμα αυτό του 

έργου και εκατέρωθεν της οδού επί της οποίας διέρχεται ο αγωγός, συναντώνται εκτάσεις 

καλυπτόμενες κατά κύριο λόγο από αραιή σκληροφυλλική βλάστηση θαμνώνων και 

φρυγάνων, ενώ κατά θέσεις εντοπίζεται και αραιή δόμηση. 

Εν συνεχεία, ο αγωγός ακολουθώντας πάντα τον υφιστάμενο δρόμο, διατρέχει την ακτή του 

όρμου Σαλαντίου, ανέρχεται στο ακρωτήριο Καρτερός (+24m), διασχίζει την παραλία 

Φούρνων και οδεύοντας ανατολικά στον όρμο Λαμπαγενά, εισέρχεται στον αυχένα 

Μερμεταίικα, μεταξύ των υψωμάτων Βίγλα και Φράγχθη.  
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Κατά μήκος της παράκτιας ζώνης του όρμου Σαλαντίου και εκατέρωθεν της οδού επί της 

οποίας οδεύει ο αγωγός, απαντώνται προς την πλευρά της ενδοχώρας χέρσες εκτάσεις, που 

εναλλάσσονται από μικρές συστάδες φυσικής βλάστησης, περιορισμένες δενδρώδεις 

καλλιέργειες και μεμονωμένες οικίες, ενώ προς τη μεριά της θάλασσας εντοπίζεται η 

μικρού εύρους αμμώδης παραλία του όρμου Σαλαντίου.  

Εκατέρωθεν του τμήματος της οδού που ανέρχεται το ύψωμα του ακρωτηρίου Καρτερός 

και μέχρι την παραλία των Φούρνων, απαντώνται εκτάσεις με σχετικά πυκνή φυσική 

βλάστηση, αποτελούμενη από σκληροφυλλικούς θαμνώνες και φρύγανα. 

Κατά μήκος της παραλίας των Φούρνων, μέχρι τον όρμο Λαμπαγενά, η οδός επί της οποίας 

οδεύει ο αγωγός, κινείται πλησίον της ακτογραμμής, ενώ προς την πλευρά της ενδοχώρας 

και κατά μήκος του δρόμου απαντώνται λίγες καλλιέργειες, εναλλασσόμενες από χέρσες 

εκτάσεις και ορισμένες διάσπαρτες οικίες. 

Στον αυχένα Μερμεταίικα, ο αγωγός ακολουθεί τον υφιστάμενο δρόμο ο οποίος αρχικά 

οδεύει ανατολικά και εν συνέχεια στρέφεται βορειοανατολικά (Χ.Θ. 41+315) προς τον 

οικισμό Φούρνοι.  

Στο εν λόγω τμήμα, η οδός επί της οποίας οδεύει ο αγωγός μεταφοράς, αρχικά διέρχεται 

από τις νοτιοδυτικές υπώρειες υψώματος Βίγλα, όπου εκατέρωθεν αυτής, εντοπίζονται 

μικρής έκτασης θύλακες φυσικής βλάστησης με σκληροφυλλικούς θαμνώνες, 

εναλλασσόμενοι από χέρσες εκτάσεις, ενώ στη συνέχεια εκατέρωθεν της οδού 

συναντώνται στα νότια αυτής εκτάσεις καλυπτόμενες από φυσική βλάστηση 

σκληροφυλλικών θαμνώνων σε πυκνή σχετικά διάταξη και αγροτεμάχια και στη βόρεια 

πλευρά της εκτάσεις με αραιή δόμηση και κάποια αγροτεμάχια. 

Ακολούθως, ο αγωγός περί τη Χ.Θ. 41+920, εξέρχεται του δρόμου στρεφόμενος νότια επί 

της νέας προβλεπόμενης οδού σε μήκος 705m, ώσπου να συναντήσει την 

ασφαλτοστρωμένη υφιστάμενη επαρχιακή οδό Φούρνων – Κοιλάδας (περί τη Χ.Θ. 42+590). 

Η προαναφερόμενη οδός θα καταλάβει έκταση συνολικού εμβαδού περί τα 2,8 στρέμματα. 

Στο εν λόγω τμήμα του έργου, ο αγωγός διέρχεται κατά μήκος των υπωρειών λόφου, από 

περιοχή που καλύπτεται στα βόρεια από δενδρώδεις και αρωτραίες καλλιέργειες και στα 

νότια από αραιή σκληροφυλλική βλάστηση θαμνώνων.  

Σημειώνεται ότι στα νότια του τμήματος του αγωγού που διέρχεται από τον αυχένα 

Μερμεταίικα, εντοπίζεται ο αρχαιολογικός χώρος του υψώματος Φράχθι, στη νότια πλευρά 

του οποίου βρίσκεται το ομώνυμο σπήλαιο το οποίο κατοικείτο προϊστορικά. Όπως 

φαίνεται και στο Σχέδιο Μ.1 – Χάρτης Προσανατολισμού, η όδευση του αγωγού ακολουθεί 

πορεία εκτός του ορίου της προστατευόμενης περιοχής του προαναφερόμενου 

αρχαιολογικού χώρου του λόφου Φράγχθι. 

Εν συνεχεία, ο αγωγός ακολουθεί νότια πορεία επί της επαρχιακής οδού Φούρνων – 

Κοιλάδας σε μήκος 1.120m έως τη Χ.Θ. 43+710 στο ύψος περίπου του υφιστάμενου 

λατομείου. Σημειώνεται ότι τμήμα της προαναφερόμενης επαρχιακής οδού, αποτελεί το 

ανατολικό όριο της προστατευόμενης περιοχής του αρχαιολογικού χώρου του λόφου 
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Φράγχθι (βλ. και Σχέδιο Μ.1 – Χάρτης Προσανατολισμού). Ο εξεταζόμενος αγωγός, από τη 

Χ.Θ. 43+000, έως τη Χ.Θ. 43+705, οδεύει παράλληλα με το ανατολικό όριο του 

αρχαιολογικού χώρου, αλλά εκτός αυτού, αφού η τοποθέτηση του αγωγού προβλέπεται να 

γίνει στην ανατολική πλευρά της οδού. 

Τέλος, ο αγωγός από τη Χ.Θ. 43+705, στρέφεται ανατολικά και ακολουθώντας αρχικά τους 

υφιστάμενους αγροτικούς δρόμους και στη συνέχεια οδεύοντας επί νέας προβλεπόμενης 

οδού μήκους 2.120m περίπου, οδεύει κατά μήκος των βόρειων υπωρειών του υψώματος 

Θωμάς, καταλήγοντας στη Δεξαμενή Δ4 (δεξαμενή ημερήσιας εξίσωσης) σε υψόμετρο 

+145m (πέρας έργου - Χ.Θ 45+850). 

Εκατέρωθεν των προαναφερόμενων αγροτικών δρόμων, εντοπίζονται εκτάσεις που 

καλύπτονται στα νότια από φυσική βλάστηση θαμνώνων και στα βόρεια από καλλιέργειες. 

Σημειώνεται ότι για πρόσβαση στη δεξαμενή Δ4, που βρίσκονται επί του υψώματος Θωμάς, 

προβλέπεται η διάνοιξη νέας αγροτοδασικής οδού συνολικού μήκους περί τα 2.119m. Η εν 

λόγω οδός θα καταλάβει έκταση που καλύπτεται από θαμνώδη σκληροφυλλική βλάστηση, 

συνολικού εμβαδού περί τα 8,5 στρέμματα. 

Όπως έχει αναφερθεί, το έργο, κατά το συντριπτικά μεγαλύτερο τμήμα του είναι υπόγειο, 

και ως εκ τούτου δεν αναμένεται να προκαλέσει σημαντική μεταβολή των χρήσεων γης 

στην περιοχή. Το σύνολο των αγωγών οδεύουν υπόγεια και κατά κανόνα κατά μήκος 

υφιστάμενων οδών, οπότε και δεν προκαλούν καταλήψεις στις υφιστάμενες χρήσεις γης. 

Υπέργεια τμήματα του έργου προβλέπονται μόνο στις θέσεις των νέων δεξαμενών και των 

αντλιοστασίων, αλλά και αυτά είναι πολύ περιορισμένα σε σχέση με τη συνολική ανάπτυξη 

του έργου. 

Συγκεκριμένα προβλέπεται η κατάληψη 21,0 στρ. περίπου εκτάσεων από τη νέα οδοποιία, 

που καλύπτονται κατά κύριο λόγο από σκληροφυλλική θαμνώδη βλάστηση, 0,5 στρ. 

περίπου χέρσων εκτάσεων με σκληροφυλλική θαμνώδη βλάστηση από τα αντλιοστάσια Α1 

και Α2 και 2,9 στρ. περίπου επίσης χέρσων εκτάσεων με σκληροφυλλική θαμνώδη 

βλάστηση, από τις δεξαμενές Δ1, Δ2, Δ3 και Δ4. Δηλαδή πρόκειται για συνολική κατάληψη 

της τάξεως των 24,4 στρ. περίπου. 

Το παραπάνω μέγεθος θεωρείται αμελητέο αν ληφθεί υπόψη η συνολική κάλυψη του 

έργου (υπενθυμίζεται ότι προβλέπονται αγωγοί συνολικού μήκους 45,85 Km περίπου). 

Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι από την κατασκευή και λειτουργία του έργου, δεν 

θα υπάρξει σημαντική μεταβολή στις υφιστάμενες χρήσεις γης στην περιοχή εφαρμογής 

του, αφού η τοποθέτηση του συνόλου σχεδόν του αγωγού μεταφοράς του νερού θα γίνει 

επί των υφιστάμενων δρόμων, ενώ στα τμήματα όπου το έργο οδεύει εκτός της 

υφιστάμενης οδοποιίας, προβλέπεται η διάνοιξη νέας κατά μήκος της οποίας θα διέρχεται 

ο αγωγός εντός σκάμματος. 

Οι επιπτώσεις επομένως του έργου που σχετίζονται με την κατάληψη χρήσεων γης είναι, 

σχετικά με την έκταση και τη σπουδαιότητα του έργου, εξαιρετικά περιορισμένες, με 
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δεδομένο μάλιστα ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο που αφορά την κάλυψη 

αρδευτικών αναγκών σε συνολική έκταση 22.000 στρ. περίπου, Δήμου Ερμιονίδας. 
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6.7 Ακουστικό περιβάλλον 

6.7.1 Φάση κατασκευής 

Η επιβάρυνση του ακουστικού περιβάλλοντος της περιοχής σχετίζεται σχεδόν αποκλειστικά 

με τη φάση κατασκευής των έργων. Η επιβάρυνση αυτή θα προκληθεί από τη λειτουργία 

των εργοταξίων και τη κίνηση των βαρέων οχημάτων μεταφοράς υλικών. 

Το μέγεθος της επίπτωσης αυτής εξαρτάται από μια σειρά παραμέτρων που αφορούν στο 

είδος και την έκταση των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και των αντίστοιχων μηχανημάτων 

που θα χρησιμοποιηθούν καθώς επίσης και στις απαιτούμενες ποσότητες υλικών που θα 

απαιτηθούν. 

Ο θόρυβος που αναμένεται να παράγεται κατά την φάση της κατασκευής του έργου, θα 

προέρχεται κυρίως από: 

• την λειτουργία των μηχανημάτων του εργοταξίου, 

• την κίνηση των βαρέων οχημάτων από και προς το εργοτάξιο και 

• την οδική κίνηση από την μετακίνηση του προσωπικού του εργοταξίου. 

Σημαντικότερες από τις παραπάνω πηγές θορύβου είναι συνήθως τα μηχανήματα και 

οχήματα του εργοταξίου. Η επιπλέον ηχορύπανση λόγω της κίνησης βαρέων οχημάτων στο 

οδικό δίκτυο της περιοχής είναι στις περισσότερες περιπτώσεις από μέτρια μέχρι αμελητέα, 

ενώ η επιβάρυνση λόγω των οχημάτων των εργαζομένων είναι σχεδόν πάντα ασήμαντη. 

Επομένως το μέγεθος της ηχητικής όχλησης εξαρτάται από μια σειρά παραμέτρων που 

αφορούν στο είδος και την έκταση των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και των αντίστοιχων 

μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν καθώς επίσης και στις απαιτούμενες ποσότητες 

υλικών που θα απαιτηθούν. Ακόμη εξαρτάται από την περίοδο λειτουργίας των επιμέρους 

εργοταξιακών εγκαταστάσεων αλλά και του εργοταξίου στο σύνολό του. 

Επίσης, εξαρτάται από την απόσταση του εργοταξίου από τον δέκτη, από την ανάκλαση του 

ήχου, από την ύπαρξη ή όχι φυσικών και τεχνητών εμποδίων, από τις μετεωρολογικές 

συνθήκες και από το είδος της επιφανείας του εδάφους μεταξύ της περιοχής του 

εργοταξίου και του δέκτη. 

Η μείωση του θορύβου εκτός των ορίων του εργοταξίου εξαρτάται, εκτός των άλλων, και 

από τις ατμοσφαιρικές συνθήκες και μικραίνει με την αύξηση της υγρασίας, ενώ 

παρουσιάζει εξάρτηση τύπου “καμπάνας” από την θερμοκρασία (μέγιστη σε κάποια τιμή 

θερμοκρασίας και μικρότερη για μικρότερες ή μεγαλύτερες τιμές). Εξάλλου, η απόσβεση με 

την απόσταση των υψηλών συχνοτήτων είναι μεγαλύτερη από αυτή των χαμηλών. Για 

παράδειγμα, για ήχους με κεντρική συχνότητα στα 2000 kHz και υγρασία 10%, η 

εκτιμώμενη μείωση λόγω ατμοσφαιρικής απορρόφησης είναι 50 dB/km στους 18 oC και 35 
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dB/km στους 30oC (Magrab, 1975). Η επίδραση ωστόσο των μετεωρολογικών παραγόντων 

και της ατμοσφαιρικής απορρόφησης σε μικρές αποστάσεις (μικρότερες των 50μ) είναι 

γενικά μικρή. Αν δεν ληφθούν υπόψη οι ατμοσφαιρικές συνθήκες, ο θόρυβος από μία 

σημειακή πηγή μειώνεται κατά 6 dB με διπλασιασμό της απόστασης από την πηγή και κατά 

20 dB με δεκαπλασιασμό της απόστασης από την πηγή. Επιπλέον της ατμοσφαιρικής 

απορρόφησης, υπάρχει μείωση του θορύβου και λόγω φυσικών ή τεχνικών εμποδίων 

(δέντρα, έδαφος, κατασκευές, τοίχοι, ηχοποπετάσματα), η οποία εξαρτάται από τη θέση και 

το είδος του εμποδίου. 

Το είδος της επιφανείας μεταξύ του εργοταξίου και του δέκτη (περιοχή διάδοσης του ήχου)  

μπορεί να διακριθεί γενικά σε δύο τύπους: σε “σκληρές” επιφάνειες που ανακλούν τον ήχο 

όπως τα πεζοδρόμια, τα οδοστρώματα και γενικά οι υδάτινες επιφάνειες και σε “μαλακές” 

επιφάνειες που απορροφούν τον ήχο, όπως τα γρασίδια και οι καλλιέργειες.  

Η επίπτωση στο ακουστικό περιβάλλον από την κατασκευή του έργου γενικά 

χαρακτηρίζεται μερικά αντιστρεπτή, καθότι δύναται να μετριαστεί με τη λήψη κατάλληλων 

μέτρων προστασίας που συνίσταται στη χρήση νέων μοντέλων μηχανημάτων και οχημάτων 

εργοταξίου αυστηρών προδιαγραφών εκπεμπόμενου θορύβου, τη κατασκευή 

αντιθορυβικών πετασμάτων περιμετρικά του εργοταξίου, την επιλεγμένη διαδρομή των 

βαρέων οχημάτων κλπ. Η εκτίμηση της επίδρασης στο ακουστικό περιβάλλον του εν λόγω 

έργου κατά τη φάση της κατασκευής, η υφιστάμενη νομοθεσία καθώς και τα 

ενδεικνυόμενα μέτρα παρουσιάζεται αναλυτικά στις παραγράφους που ακολουθούν. 

Η Ελληνική νομοθεσία για την προστασία από τον θόρυβο της κατασκευής 

Ιδιαίτερο ανώτατο όριο θορύβου για την κατασκευή οδικών έργων δεν υφίσταται στην 

Ελληνική νομοθεσία. Το Π.Δ. 1180/81 (βλ. ακόλουθο πίνακα) καθορίζει το ανώτερο 

επιτρεπόμενο όριο θορύβου που εκπέμπεται στο περιβάλλον από εγκαταστάσεις, που στην 

προκειμένη περίπτωση αφορά τόσο μηχανήματα και εγκαταστάσεις που θα 

χρησιμοποιηθούν κατά την διάρκεια της κατασκευής. 

Πίνακας 6.7.1: Ανώτατα επιτρεπόμενα όρια θορύβου εγκαταστάσεων. 

Περιοχή Ανώτατο όριο θορύβου 

Νομοθετημένες βιομηχανικές περιοχές 70 

Περιοχές στις οποίες το επικρατέστερο στοιχείο 

είναι το βιομηχανικό 
65 

Περιοχές στις οποίες επικρατεί εξ’ ίσου το 

βιομηχανικό και αστικό στοιχείο 
55 

Περιοχές στις οποίες επικρατεί το αστικό 

στοιχείο 
50 

Πέραν του ανωτέρου Π.Δ. στην Ελλάδα ευρίσκεται σε ισχύ σχετική νομοθεσία που αφορά 

τον θόρυβο που προέρχεται από εργοτάξια, αερόσφυρες κλπ. Πιο συγκεκριμένα στα 

πλαίσια της προστασίας από τον θόρυβο της κατασκευής είναι υποχρέωση τόσο του κύριου 

του έργου όσο και του κατασκευαστή όπως εφαρμόσει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για 

την προστασία από την κατασκευή.  
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Στην συνέχεια παρατίθεται επιγραμματικά η ισχύουσα νομοθεσία : 

1. ΚΥΑ 37393/2028 (ΦΕΚ 1418/Β/1-10-2003): «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές 

θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους» Σκοπός 

της απόφασης αυτής είναι η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 (παρ. 2) του Ν. 

1650/86 (ΦΕΚ 160/Α786) και συγχρόνως η συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 

2000/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8 Μαΐου 2000» 

για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την εκπομπή του 

θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους», ώστε 

με τον καθορισμό προτύπων εκπομπής θορύβου, των διαδικασιών αξιολόγησης της 

συμμόρφωσης με τα πρότυπα αυτά, της σήμανσης, του τεχνικού φακέλου και της 

συλλογής δεδομένων σχετικά με το θόρυβο που εκπέμπεται στο περιβάλλον από 

εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους να περιορίζονται οι δυσμενείς 

επιπτώσεις στο περιβάλλον, και να προάγεται η προστασία της ανθρώπινης υγείας, η 

ποιότητα ζωής και η ομαλή λειτουργία της αγοράς. Η απόφαση εφαρμόζεται στον 

εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρου. Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής 

της παρούσας απόφασης: 

α) παρελκόμενα χωρίς κινητήρα που διατίθενται στην αγορά ή τίθενται σε λειτουργία 

μεμονωμένα, εκτός των χειροκατευθυνόμενων συσκευών θραύσης σκυροδέματος 

και αεροσφυρών και των υδραυλικών σφυρών. 

β) όλος ο εξοπλισμός που προορίζεται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή προσώπων 

στο οδικό δίκτυο, ή σιδηροδρομικώς ή αεροπορικώς ή μέσω των εσωτερικών πλωτών 

οδών, 

γ) ο εξοπλισμός που έχει σχεδιασθεί και κατασκευασθεί ειδικά για στρατιωτική ή 

αστυνομική χρήση ή για τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 Άρθρο 4 ο εξοπλισμός διατίθεται στην αγορά ή τίθεται σε 

λειτουργία μόνον εφόσον συμμορφώνεται με τις διατάξεις της εν λόγω απόφασης, 

φέρει τη σήμανση ΟΕ, αναγράφει την εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος, και 

συνοδεύεται από δήλωση ΕΚ συμμόρφωσης σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην 

παρούσα.. 

Σύμφωνα με το άρθρο 8 για τον εξοπλισμό που υπόκειται σε όρια θορύβου (και 

παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα) η εγγυημένη στάθμη ακουστικής ισχύος δεν 

επιτρέπεται να υπερβαίνει την επιτρεπόμενη στάθμη ακουστικής ισχύος που ορίζεται 

στον παρακάτω πίνακα οριακών τιμών: 
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Πίνακας 6.7.2: Επιτρεπόμενη στάθμη ακουστικής ισχύος για εξοπλισμό προς χρήση σε 

εξωτερικούς χώρους. 

Είδος εξοπλισμού 

Καθαρή εγκαταστημένη ισχύς 

Ρ σε kW,  

Ηλεκτρική ισχύς Ρel [1] σεΚ\Λ/ 

Μάζα συσκευής m σεkg 

Πλάτος κοπής L σε cm 

Επιτρεπόμενη στάθμη ακουστικής 

ισχύος LwA σεdB/1 pW 

 

Κατά τη φάση Ι  

από 3-1-2002 

Κατά τη φάση ΙΙ 

από 3-1-2006 

Συμπιεστές (δονούμενοι 

οδοστρωτήρες και δονούμενες 

πλάκες και δονούμενοι κριοί)  

Ρ≤8 108 105 

8<Ρ≤70 109 106 

Ρ>70 89 + 11 lgΡ 86+11 lgΡ 

Ερπυστριοφόροι προωθητές, 

ερπυστριοφόροι φορτωτές, 

ερπυστριοφόροι εκσκαφείς-

φορτωτές  

Ρ≤55 106 103 

Ρ>55 87 + 11 lgPΡ 84 + 11 lgΡ 

Τροχοφόροι προωθητές, τροχοφόροι 

εκσκαφείς- φορτωτές, ανατρεπόμενα 

οχήματα, ισοπεδωτές, συμπυκνωτές 

για χώρους ταφής απορριμμάτων 

τύπου φορτωτή, αντισταθμιζόμενα 

ανυψωτικά οχήματα με κινητήρα 
εσωτερικής καύσης, κινητοί γερανοί, 

συμπιεστές (μη δονούμενοι 

οδοστρωτήρες), διαστρωτήρες 

οδοποιίας, συγκροτήματα 

υδραυλικής ισχύος  

Ρ≤55 104 101 

Ρ>55 85 + 11 ΙgΡ 82 + 11 lgΡ 

Εκσκαφείς αναβατώρια για δομικά 

υλικά 
Ρ≤15 96 93 

Βαρούλκα δομικών κατασκευών, 

μοτοσκαπτικές φρέζες 
Ρ≥15 83+11 lgP 80+11 lgP 

Χειροκατευθυνόμενες συσκευές 

θραύσης σκυροδέματος και 

αεροσφύρες  

m≤15 107 105 

15<m<30 94+11 lgm 92+11 lgm 

m>30 96+11 lgm 94+11 lgm 

Πυργογερανοί  98+11 lgΡ 96+lgΡ 

Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγη 

συγκόλλησης και ηλεκτροπαραγωγό 

ζεύγη ισχύος  

Ρel≤2 97+ lgPel 95+lgPel 

2<Ρel≤10 98+ lgPel 96+ lgPel 

10>Ρel 97+lgPel 95+ lgPel 

Αεροσυμπιεστές 
Ρ≤15 99 97 

Ρ>15 97+2lgΡ 95+2lgΡ 

Χλοοκοπτικές μηχανές, μηχανές 

ξακρίσματος χλοοτάπητα, μηχανές 

ξακρίσματος παρυφών χλοοτάπητα 

L≤50 96 94[2] 

50<L≤70 100 98 

70<L≤120 100 98 

L>120 105 103 
[1] Pel για τα ηλεκτροπαραγωγό ζεύγη συγκόλλησης: το συμβατικό ρεύμα συγκόλλησης επί την συμβατική τάση 

φορτίου για την χαμηλότερη τιμή του συντελεστή απόδοσης που παρέχει ο κατασκευαστής. Ρel για τα 

ηλεκτροπαραγωγό ζεύγη η καθαρή ισχύς σύμφωνα με το πρότυπο ΙSΟ 8528-1:1993 σημείο 13.3.2. 

[2] Ενδεικτικά αριθμητικά στοιχεία. Τα οριστικά θα εξαρτηθούν από την τροποποίηση της οδηγίας βάσει της 

έκθεσης που προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφος 3 της Οδηγίας 2000/14/ΕΚ .Σε περίπτωση που δεν 

υπάρξει τροπολογία στη φάση II θα εξακολουθήσουν να ισχύουν τα αριθμητικά στοιχεία της φάσης Ι. Η 

επιτρεπόμενη στάθμη ακουστικής ισχύος στρογγυλεύεται στην πλησιέστερη ακέραια τιμή (αν το κλασματικό 

μέρος είναι μικρότερο του 0.5, στρογγυλεύεται προς τα κάτω ειδάλλως προς τα πάνω.) 
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2. Υπ. Απόφαση 56206/1613 (ΦΕΚ 570/Β/09-09-86) περί "Προσδιορισμού της ηχητικής 

εκπομπής των μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις 

οδηγίες 79/113/ΕΟΚ, 81/1051/ΕΟΚ, 85/405/ΕΟΚ". 

Στο άρθρο 2 παρ. 2 αναφέρεται ότι " Μηχανήματα και συσκευές εργοταξίου νοούνται 

οι υπαίθριοι εξοπλισμοί εγκαταστάσεις και μηχανήματα εργοταξίου τα επί μέρους 

στοιχεία τους τα οποία χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση εργασιών στα εργοτάξια 

δομικών έργων και κτιρίων και για τα οποία πρέπει να προσδιορίζεται η ηχητική 

εκπομπή". 

3. Υπ. Απόφαση 69001/1921 (ΦΕΚ 751/Β/18-10-88) περί "Έγκρισης τύπου ΕΟΚ για την 

οριακή τιμή στάθμης Θορύβου μηχανημάτων και συσκευών Εργοταξίου". 

Στο άρθρο 6 υιοθετείται η "Βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΟΚ, πιστοποιητικό 

συμφωνίας ΕΟΚ κατά τρόπο εμφανή και ανεξίτηλο, ενδείξεις της οριακής τιμής της 

ηχητικής ισχύος σε dB(A) ως προς 1 pW τις οποίες εγγυάται ο κατασκευαστής". 

Στο άρθρο 9 αναφέρεται ότι : "εάν δεν υπάρχει έγκριση τύπου ΕΟΚ, η λειτουργία 

τους είναι παράνομη". 

Στο άρθρο 11 αναφέρονται οι ποινικές, αστικές και διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα 

με τα άρθρα 28, 29 και 30 του Ν 1650/86 οι οποίες και επιβάλλονται ανεξάρτητα από 

τις κυρώσεις που προβλέπονται σε άλλες διατάξεις. 

4. Υπ. Απόφαση 2640/270/78 (ΦΕΚ 689/Β/78) "Περί της χρήσεως κατασιγασμένων 

αεροσφυρών". 

Στο άρθρο 1 αναφέρεται ότι "Να είναι εφοδιασμένοι όλοι οι χρησιμοποιούμενοι 

τύποι αεροσφυρών με ειδικό σύστημα κατασιγάσεως του θορύβου που εκπέμπουν 

κατά την λειτουργία τους (σιγαστήρα)". 

Στο άρθρο 2 αναφέρεται ότι "Τα ελάχιστα αποδεκτά όρια μειώσεως του θορύβου 

από τους σιγαστήρες και ο τρόπος μετρήσεως καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση 

του Γεν. Δ/ντού Υγιεινής ύστερα από γνώμη Τεχνικής Επιτροπής που συγκροτείται με 

απόφαση του ίδιου ". 

Στο άρθρο 3 αναφέρεται ότι "Η εφαρμογή ανατίθεται στα κρατικά Υγειονομικά και 

Αστυνομικά όργανα καθώς και στα αρμόδια τεχνικά όργανα των Υπουργών 

Εσωτερικών, Δημοσίων Έργων και Εργασίας". 

Στο άρθρο 4 αναφέρεται ότι "Οι ιδιοκτήτες και οι νομείς των χρησιμοποιουμένων 

αεροσφυρών τιμωρούνται, σε περίπτωση παραβάσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ποινικού Κώδικα". 

Επίσης με την απόφαση του Γενικού Διευθυντού Υγιεινής Α5/525/15.2.79 περί 

"καθορισμού ορίων μειώσεως θορύβου αεροσφυρών και τρόπου μετρήσεως" 
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καθορίζεται φύλλο ελέγχου μέτρησης της απόδοσης των σιγαστήρων των 

αεροσφυρών. 

5. Υπουργική απόφαση 765/91 (ΦΕΚ 81/Β/91) “Καθορισμός των οριακών τιμών στάθμης 

θορύβου των υδραυλικών πτύων, των πτύων με καλώδια των προωθητών γαιών, των 

φορτωτών και των φορτωτών – εκσκαφέων”. 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Π.Δ.85/91, επιβάλλεται η χρήση ατομικών 

ακουοπροστατευτικών μέσων όταν ή ηχοέκθεση των εργαζομένων υπερβαίνει τα 90db(A).  

Βασικές αρχές μεθοδολογίας πρόβλεψης στάθμης θορύβου από την κατασκευή της οδού. 

Η γνωστή Αγγλική προδιαγραφή British Standard BS5228, Τόμος 1: 1997 "Έλεγχος θορύβου 

και δονήσεων στην κατασκευή και σε υπαίθριες θέσεις" (British Standard Institution) 

βασίζεται στην αναγκαιότητα της προστασίας των ατόμων, που ζουν και εργάζονται 

πλησίον τέτοιων περιοχών και αυτών που εργάζονται στις ίδιες τις περιοχές από το θόρυβο. 

Το πρότυπο ορίζει ένα πλαίσιο υπολογισμού του θορύβου από τις περιοχές αυτές και 

προσφέρει έναν οδηγό για δεδομένα ηχητικής στάθμης LWA και LAeq στα 10m, που 

αντιστοιχούν σε μηχανήματα και δραστηριότητες υπαίθρου.  

Σύμφωνα με το Βρετανικό πρότυπο προβλέπονται οι παρακάτω μέθοδοι υπολογισμού:  

Α) Μέθοδος για σταθερές πηγές θορύβου. 

Διακρίνουμε 2 περιπτώσεις ανάλογα με τα διατιθέμενα στοιχεία: 

Α1) Μέθοδος Δραστηριότητας LΑeq  

Α2) Μέθοδος ηχητικής ισχύος (σε περίπτωση έλλειψης στοιχείων της στάθμης LΑeq). 

Β) Μέθοδος για κινητές πηγές θορύβου. 

Στην μέθοδο που αφορά κινητές πηγές σύμφωνα με το Βρετανικό πρότυπο διακρίνουμε 

δύο περιπτώσεις : 

Β1) Κίνηση πηγής σε περιορισμένο χώρο (π.χ. εντός των ορίων του εργοταξίου): 

Β2) Κίνηση πηγής σε μεγάλη απόσταση και καθορισμένη διαδρομή 

Για όλες τις παραπάνω μεθόδους θα πρέπει να υπογραμμισθεί η αναγκαιότητα 

διερεύνησης της συμμετοχής στην διαμόρφωση του ακουστικού περιβάλλοντος κάθε πηγής 

θορύβου (μηχανήματος κλπ) ξεχωριστά όταν αυτή αναμένεται να παρουσιάσει διαφορετική 

χρονική περίοδο λειτουργίας - δηλαδή μικρότερη - από την συνολική περίοδο λειτουργίας 

του εργοταξίου γεγονός εξαιρετικά πιθανό για την  παρούσα περίπτωση της κατασκευής. 

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να καθορισθεί η συνεισφορά κάθε πηγής στον συνολικό 

θόρυβο που φθάνει στον δέκτη κατά την διάρκεια λειτουργίας της δραστηριότητας. Η 

συνισταμένη λοιπόν στάθμη από το σύνολο των πηγών i ενός εργοταξίου για συνολική 
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περίοδο λειτουργίας T και αντίστοιχες χρονικές περιόδους λειτουργίας ti ανά πηγή δίνεται 

από την σχέση : 

 

όπου: 

LAeq(T): η συνισταμένη ισοδύναμη συνεχής Α-ηχητική στάθμη για το σύνολο του 

χρόνου λειτουργίας του εργοταξίου Τ. 

L1  η ανεξάρτητη ενεργειακά ισοδύναμη συνεχής ηχητική στάθμη κάθε πηγής i 

για χρόνο λειτουργίας ti. 

n  ο συνολικός αριθμός των ηχοσταθμών που θα συνδυαστούν. 

Υπολογισμός θορύβου εργοταξίου 

Τα σημεία στα οποία η λειτουργία του γραμμικού εργοταξίου θα προξενήσει οχλήσεις είναι 

κυρίως σε θέσεις, όπου οι εκτελούμενες εργασίες εξελίσσονται πλησίον κατοικιών. 

Στα πλαίσια της παρούσης ΜΠΕ διερευνήθηκε σύμφωνα με το Βρετανικό πρότυπο BS5228 

ο υπολογισμός στάθμης LAeq(T), συνδυασμένης συνολικής λειτουργίας Τ= 12 ωρών ενός 

γραμμικού εργοταξίου υποθετικής πλην όμως δυσμενούς σύνθεσης σε απόσταση 30 και 

100m από δέκτη.  

Το εργοτάξιο περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

� Ένα αεροσυμπιεστή 4 m3/min και πνευματικό τρυπάνι 35 kg. 

� Μία αυτοκινούμενη πρέσα σκυροδέματος (100 KW). 

� Δύο βαρέα φορτηγά (dump truck) 20tn ισχύος 110 kW σε διαδικασία 

φόρτωσης ή εκφόρτωσης προϊόντων εκσκαφής ή υλικών επιχωμάτωσης - 

οδοστρωσίας με κινητήρες στο ρελαντί ή με ταχύτητα κίνησης 5-10km/h εντός 

του εργοταξίου. 

� Ένα φορτωτή 60 KW. 

� Ένα Grader 150 ΚW με μέση ταχύτητα κίνησης κατά την λειτουργία 5-10 Κm/h. 

� Ένα προωθητή γαιών (dozer) ισχύος 200 KW για ισοπέδωση του εδάφους ή 

μετακίνηση μπαζών. 

� Ένα εκσκαπτικό μηχάνημα 46 KW (Tracked excavator). 

� Ένα οδοστρωτήρα 51 KW. 
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� Ένα σύστημα στρώσης ασφάλτου (αποτελούμενο από Asphalt spreader, Chip 

spreader, road roller & lorry). 

� Μία μπετονιέρα 22 KW. 

Οι χρόνοι πραγματικής λειτουργίας tc για τα αντίστοιχα εκ των ανωτέρω μηχανημάτων 

λαμβάνονται ως εξής : 

Τύπος Μηχανήματος Ισχύς-Βάρος Ταχύτητα LWA* 
Χρόνος 

Λειτουργίας 

   dBA ώρες 

Αεροσυμπιεστής/ τρυπάνι 4 m3/min-35 kg - 110 3 

Φορτωτής 60 KW 10Km/h 89 8 

Προωθητής γαιών  200 KW 2Km/h 104 8 

Βαρύ φορτηγό  20tn / 110 kW 10Km/h 102 8 

Εκσκαπτικό μηχάνημα  46 KW 5Km/h 102 8 

Μπετονιέρα   22 kW.  104 8 

Πρέσα σκυροδέματος  100 KW  106 8 

Grader 150 kW 10Km/h 109 8 

Οδοστρωτήρας 51 kW 10Km/h 104 8 

Σύστημα στρώσης ασφάλτου 90 kW-13tn 1.5Km/h 106 8 

* Ανώτατες επιτρεπόμενες τιμές σύμφωνα με την ΚΥΑ 37393/2028/ΦΕΚ 1418Β/1-10-2003. 

Δεν ελήφθησαν υπ’ όψη μειώσεις του ήχου λόγω ηχοπετασμάτων. 

Τα αποτελέσματα της πρόβλεψης της στάθμης θορύβου παρουσιάζονται ακολούθως: 
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Θέση Δέκτη: 30m 

Μηχάνημα 
LW A από ΚΥΑ 

37393/2028/ΦΕΚ 
1418Β/1-10-2003 

d 
(m) 

Hχομείωση 
(Απόστασης 
dBA)λόγω 

LpA 
(dBA) 

Διάρκεια 
δραστηριότητας 

(h) 

Διάρκεια 
δραστηριότητ
ας ως ποσοστό 

των 12h (%) 

Διόρθωση 
σε 

LΑeq(12h) 
(dBA) 

Δραστηριότητα 
LΑeq(12h) 

(dBA) 

Αεροσυμπιεστής με 
τρυπάνι 

110 30 -38 72 3 25% -6 66 

Εκσκαπτικό μηχάνημα 104 30 -38 66 8 67% -2 65 

 

Μηχάνημα 
LWA 

(dBA) 
 

Αποστάσεις (m) 

Hχομείωση 
λόγω 

Απόστασης 
(dBA) 

LpA 
(dBA) 

 

Δείκτης 
απόστασης 

r 
 

Δείκτης 
χρόνου 

 

Διάρκεια 
Δραστηριότητας 

 
(h) 
t 

Διορθωμένο 
ποσοστό 

% 
 

Διόρθωση 
σε LΑeq(12h) 

 

(dBA) 

 

Δραστηριότητα 
LΑeq(12h) 

 
(dBA) 

 

Αυτοκινούμενη 
πρέσα 

107 200 30 -38 69 0.2 1.00 8 67% -2 68 

Βαρύ φορτηγό 107 200 30 -38 69 0.2 1.00 8 67% -2 68 

Βαρύ φορτηγό 107 200 30 -38 69 0.2 1.00 8 67% -2 68 

Φορτωτής 89 100 30 -38 51 0.3 1.00 8 67% -2 50 

Grader 109 200 30 -38 71 0.2 1.00 8 67% -2 70 

Προωθητήρας 110 100 30 -38 72 0.3 1.00 8 67% -2 71 

Οδοστρωτήρας 104 100 30 -38 66 0.3 1.00 8 67% -2 65 

Σύστημα στρώσης 
ασφάλτου  

106 200 30 -38 68 0.2 1.00 8 67% -2 67 

Μπετονιέρα 104 100 30 -38 66 0.3 1.00 8 67% -2 65 

LAeq = 78 dBA 
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Θέση Δέκτη: 100 m 

Μηχάνημα 
LW A από ΚΥΑ 

37393/2028/ΦΕΚ 
1418Β/1-10-2003 

d (m) 
Hχομείωση 
(Απόστασης 
dBA)λόγω 

LpA 
(dBA) 

Διάρκεια 
δραστηριότητας 

(h) 

Διάρκεια 
δραστηριότητ
ας ως ποσοστό 

των 12h (%) 

Διόρθωσ
η σε 

LΑeq(12h) 
(dBA) 

Δραστηριότητα 
LΑeq(12h) 

(dBA) 

Αεροσυμπιεστής με 
τρυπάνι 

110 100 -48 62 3 25% -6 56 

Εκσκαπτικό μηχάνημα 104 100 -48 56 8 67% -2 54 

 

Μηχάνημα 
LWA 

(dBA) 
 

Αποστάσεις (m) 

Hχομείωση 
λόγω 

Απόστασης 
(dBA) 

LpA 
(dBA) 

 

Δείκτης 
απόστασης 

r 
 

Δείκτης 
χρόνου 

 

Διάρκεια 
Δραστηριότητας 

 
(h) 
t 

Διορθωμένο 
ποσοστό 

% 
 

Διόρθωση 
σε LΑeq(12h) 

 

(dBA) 

 

Δραστηριότητα 
LΑeq(12h) 

 
(dBA) 

 

Αυτοκινούμενη 
πρέσα 

107 200 100 -48 59 0.5 1.00 8 67% -2 57 

Βαρύ φορτηγό 107 200 100 -48 59 0.5 1.00 8 67% -2 57 

Βαρύ φορτηγό 107 200 100 -48 59 0.5 1.00 8 67% -2 57 

Φορτωτής 89 100 100 -48 41 1.0 0.63 8 42% -4 37 

Grader 109 200 100 -48 61 0.5 1.00 8 67% -2 59 

Προωθητήρας 110 100 100 -48 62 1.0 0.63 8 42% -4 58 

Οδοστρωτήρας 104 100 100 -48 56 1.0 0.63 8 42% -4 52 

Σύστημα στρώσης 
ασφάλτου  

106 200 100 -48 58 0.5 1.00 8 67% -2 56 

Μπετονιέρα 104 100 100 -48 56 1.0 0.63 8 42% -4 52 

LAeq = 67 dBA 
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Το παραπάνω σενάριο θεωρείται ιδιαίτερα δυσμενές τόσο ως προς τη σύνθεσή των 

εργοταξιακών μηχανημάτων (π.χ. σε τέτοιου είδους έργα σπάνια χρησιμοποιείται σύστημα 

στρώσης ασφάλτου) όσο και ως προς την ταυτόχρονη λειτουργία τους. Κατά τα διάφορα 

στάδια εκτέλεσης του έργου εκτιμάται ότι η υπολογισθείσα τιμή των 78dBA τιμές θα είναι 

μικρότερη. Από τους παραπάνω υπολογισμούς προκύπτει επίσης ότι για αποστάσεις 

μεγαλύτερες των 100m από τα όρια του εργοταξίου οι επιπτώσεις στο ακουστικό 

περιβάλλον δεν θα είναι σημαντικές.  

Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι οι επιπτώσεις λόγω θορύβου, προβλέπονται σημαντικές 

κατά τη φάση κατασκευής του έργου, μόνο όταν οι εργασίες εκτελούνται πλησίον 

οικιστικών περιοχών. Η όχληση πάντως που αναμένεται σε συνδυασμό με τη σπουδαιότητα 

του εξεταζόμενου έργου δεν θεωρείται μεγάλη. Σημειώνεται εξάλλου ότι η όποια αύξηση 

των επιπέδων θορύβου λόγω των εργασιών κατασκευής θα είναι χρονικά περιορισμένη και 

πλήρως ανατάξιμη μετά το πέρας των έργων. 

Δεδομένου πάντως ότι οι ανωτέρω υπολογισμοί περιλαμβάνουν δυσμενέστατες 

παραδοχές, εκτιμάται ότι η ηχοστάθμη στα όρια του εργοταξίου δεν θα υπερβαίνει τα 55-

60 dB(Α) για το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου. Εάν απαιτηθεί πάντως, η τιμή αυτή μπορεί 

να εξασφαλιστεί με την χρήση πρόχειρων ηχοπετασμάτων στην περίμετρο των έργων.  

Όπως προκύπτει δε, ακόμα και με τις δυσμενέστερες παραδοχές, μέσα στα όρια του 

εργοταξίου ο θόρυβος θα είναι μικρότερος από το όριο πάνω από το οποίο απαιτείται η 

χρήση προστατευτικών μέσων από τους εργαζομένους, δηλαδή τα 90 dB(A), με εξαίρεση, 

ενδεχομένως την θέση ορισμένων θορυβωδών μηχανημάτων. 

Οι παραπάνω οχλήσεις θα περιοριστούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, και 

ειδικότερα κατά τις περιόδους συνδυασμένης λειτουργίας των προαναφερομένων 

μηχανημάτων.  

Τέλος, η αύξηση των επιπέδων θορύβου στην ευρύτερη περιοχή λόγω της αυξημένης 

κυκλοφορίας φορτηγών και άλλων κατασκευαστικών οχημάτων, δεν συνιστά σημαντική 

περιβαλλοντική επιβάρυνση, δεδομένου ότι θα είναι προσωρινή και μικρής κλίμακας. 

Δονήσεις 

Ανάμεσα στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που είναι δυνατόν να προκύψουν είναι και οι 

προκαλούμενες δονήσεις. Όπως ο θόρυβος, έτσι και οι δονήσεις, γίνονται άμεσα 

αντιληπτοί ως δυσάρεστες αισθήσεις και επιπλέον οι δονήσεις ενοχλούν και λόγω του 

φόβου που προκαλούν για πιθανές ζημιές στα κτίρια. Υπάρχουν δύο τρόποι, με τους 

οποίους τα κτίρια διεγείρονται από δονήσεις και κραδασμούς: 

α) Μέσω του εδάφους: Οι δονήσεις διαδίδονται μέσω του εδάφους και διεγείρουν το 

κτίριο μέσω της θεμελίωσης του. 

β) Μέσω του αέρα: Ήχοι (χαμηλών κυρίως συχνοτήτων) που διαδίδονται μέσω του 

αέρα, εισέρχονται από τα ανοίγματα (παράθυρα, πόρτες) στα κτίρια και διεγείρουν 

τα δομικά τους μέρη. 
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Και οι δύο παραπάνω τρόποι διάδοσης των δονήσεων συμμετέχουν λιγότερο ή 

περισσότερο σε κάθε περίπτωση διέγερσης κτιρίου από δονήσεις. Η σχετική συμμετοχή 

κάθε τρόπου εξαρτάται τόσο από την κατασκευή του κτιρίου, και από την δυνατότητα 

διάδοσης από το ένα ή το άλλο μέσο, όσο και από την φύση της πηγής των δονήσεων.  

Επιπτώσεις σε ανθρώπους και κτίρια 

Μερικά βασικά μεγέθη και χαρακτηριστικά για την περιγραφή των δονήσεων, είναι η 

συχνότητά τους (Hertz, κύκλοι ανά δευτερόλεπτο), το πλάτος ή εύρος της ταλάντωσης (σε 

μικρά μ) και σε λιγότερο βαθμό η ταχύτητα και η επιτάχυνση ενός σημείου που 

ταλαντώνεται.  

Ως γνωστόν, η εξαναγκασμένη ταλάντωση είναι η ταλάντωση ενός σώματος ή ενός 

συστήματος που προκαλείται από κάποια εξωτερική πηγή ενέργειας και εκτελείται με 

συχνότητα ίδια με την συχνότητα που ταλαντώνεται αυτή η εξωτερική πηγή ενέργειας. 

Συντονισμό έχουμε όταν η συχνότητα της εξαναγκασμένης ταλάντωσης ταυτίζεται με την 

ιδιοσυχνότητα του συστήματος. Τότε υπάρχει μεταφορά ενέργειας από το ένα σύστημα στο 

άλλο και μπορεί να αυξηθεί η ένταση της ταλάντωσης. Η ένταση της ταλάντωσης μετριέται 

σε σχέση με το πλάτος, ή την ταχύτητα, ή την επιτάχυνση. Έτσι, αν αναφερόμαστε στο 

πλάτος ταλάντωσης για να μετρήσουμε την ένταση ενός κραδασμού, χρησιμοποιούμε 

μέθοδο παρόμοια με την μέτρηση του ήχου (και επομένως του θορύβου). Πράγματι, πολλές 

φορές η ένταση ενός κραδασμού μετριέται σε decibels (dB) σε σχέση με κάποιο επίπεδο 

αναφοράς.  

Δονήσεις που διαδίδονται μέσω του εδάφους 

Τα εργοταξιακά μηχανήματα μεταδίδουν στο έδαφος δονήσεις. Οι δονήσεις αυτές μπορεί 

να είναι τυχαίες και ισχυρές ή να έχουν μία πιο συνεχή και περιοδική μορφή ανάλογα με το 

είδος του μηχανήματος. Μεταδίδονται μέσω της βάσεως και υποβάσεως στο έδαφος με την 

μορφή κυμάτων όπως τα σεισμικά (εγκάρσια, διαμήκη και Rayleigh). 

Δονήσεις που διαδίδονται μέσω του αέρα 

Ο θόρυβος των μηχανών εσωτερικής καύσεως και κυρίως της εξάτμισής τους 

χαρακτηρίζεται από αρκετά υψηλά επίπεδα στην περιοχή μεταξύ 50 και 100 Hz του 

ακουστικού φάσματος. Σαν θόρυβος αυτές οι συχνότητες δεν είναι ενοχλητικές για το αυτί 

(σε αντίθεση με την περιοχή μεταξύ 500 και 1000 Hz του φάσματος) και η μέθοδος 

μέτρησης θορύβου σε dB(A) μειώνει με κατάλληλο φιλτράρισμα την συνεισφορά τους στη 

συνολική στάθμη θορύβου. Ο θόρυβος όμως αυτός διαδιδόμενος δια του αέρα μπορεί 

πρώτον να θέσει σε ταλάντωση την επιφάνεια του οδοστρώματος, δεύτερον να προκαλέσει 

δυσάρεστο συντονισμό μερών του ανθρώπινου σώματος (π.χ. ο θώρακας ενός άνδρα 

συντονίζεται από ακουστικά κύματα συχνότητας 50 Hz) και τρίτον να προκαλέσει 

ταλάντωση λόγω συντονισμού σε συχνότητες κάτω από 200 Hz τμημάτων των κτιρίων ή 

άλλων αντικειμένων (υαλοπινάκων, κουφωμάτων, πατώματος, επίπλων), με συχνό 

αποτέλεσμα δευτερογενή θόρυβο (τρίξιμο, κροτάλισμα) από αυτά. 
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Στην περιοχή μελέτης δεν έχουν γίνει μετρήσεις δονήσεων. Στην υφιστάμενη κατάσταση 

μοναδική πηγή δονήσεων στην περιοχή είναι η κίνηση των βαρέων οχημάτων στο 

επαρχιακό δίκτυο. Εκ των περιορισμένων κινήσεων βαρέων οχημάτων και της απουσίας 

άλλων πηγών δονήσεων προκύπτει ότι στην περιοχή δεν υπάρχει σήμερα καμία 

επιβάρυνση λόγω δονήσεων. 

Η Ελληνική Νομοθεσία δεν έχει θεσπίσει όρια δονήσεων. Στην ΚΥΑ έγκρισης 

περιβαλλοντικών όρων του νέου αεροδρομίου των Σπάτων αναφέρονται τα ακόλουθα όρια 

ταχύτητας δόνησης. 

Για διατηρητέα κτίρια και αρχαιολογικά μνημεία: 

α) για πηγές δονήσεων συνεχόμενες ή με διακοπές χρονικής διάρκειας < 1 sec: 

για τη συχνότητα f=16,5 Hz, Vv=6mm/sec 

για τη συχνότητα f=63 Hz, Vv=8mm/sec 

β) για πηγές δονήσεων παλμικής μορφής ή επαναλαμβανόμενων παλμών με χρονικά 

διαλείμματα διάρκειας > 1 sec και διάρκεια εκπομπής μεταξύ δύο διαλειμμάτων 

πολύ μικρή: 

για τη συχνότητα f=16,5 Hz, Vv=3mm/sec 

για τη συχνότητα f=63 Hz, Vv=4mm/sec 

Στην ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου 

Επέκταση ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ, αναφέρονται τα ακόλουθα όρια ταχύτητας δόνησης. Τα 

ακόλουθα όρια ταχύτητας δόνησης κατά την κατασκευή, θα είναι αυτά του κατωτέρω 

πίνακα: 

                Σταθμισμένη επιτάχυνση         Ισοδύναμη ταχύτητα 

Μνημεία και κτίρια ειδικών χρήσεων  0,05 m/sec2     1,3 mm/sec 

Λοιπά κτίρια     0,5-1 m/sec2    13-28 mm/sec 

Ως όρια τιμών δόσεων δόνησης (vibration dose value -vdv) ορίζονται τα προτεινόμενα από 

τις βρετανικές προδιαγραφές BS6472. 

Οι επιπτώσεις του έργου κατά τη φάση κατασκευής του, λόγω των δονήσεων είναι πολύ 

δύσκολο να εκτιμηθούν στην παρούσα φάση. Θα πρέπει παρόλα αυτά να υπάρξει μέριμνα 

για την τήρηση των προαναφερόμενων ορίων, όταν επιτελούνται εργασίες πλησίον των 

οικιστικών περιοχών. 
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6.8 Ιστορικό / πολιτιστικό περιβάλλον 

Το σύνολο σχεδόν των αγωγών οδεύει υπογείως κατά μήκος υφιστάμενου ή 

προβλεπόμενου οδικού δικτύου, οπότε και δεν αναμένονται επιπτώσεις σε στοιχεία του 

πολιτιστικού περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής.  

Όπως αναφέρεται και στην § 4.11 και με βάση τα στοιχεία του ιστορικού και πολιτιστικού 

περιβάλλοντος που έχουν συλλεχθεί στα πλαίσια της παρούσας μελέτης, το εξεταζόμενο 

έργο δεν διέρχεται εντός ορίων κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου, ούτε θίγει κάποιο 

ιστορικό ή/και πολιτιστικό μνημείο. 

Οι πλησιέστεροι στη ζώνη διέλευση του έργου κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι είναι οι 

ακόλουθοι (βλ. και Πίνακα 4.11.1): 

� «Αρχαιολογικός χώρος θαλάσσιας περιοχής του όρμου Σαλάντι-Διδύμων» (κήρυξη: ΥΑ 

ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/10138/497/30-3-1999 - ΦΕΚ 703/Β/19-5-1999) και 

� «Αρχαιολογικός χώρος υψώματος Φράγχθι στην Κοιλάδα» (κήρυξη: ΥΑ 

ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ04/55688/2137/22-9-1980 - ΦΕΚ 1046/Β/10-10-1980). 

Το υπό μελέτη έργο, δεν διέρχεται εντός των προαναφερόμενων αρχαιολογικών χώρων, 

αλλά κατά τμήματά του, ο αγωγός μεταφοράς νερού οδεύει πλησίον των ορίων τους (βλ. 

και Σχέδιο Μ.1 – Χάρτης Προσανατολισμού). 

Όσον αφορά τις επιπτώσεις του έργου στο ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον της 

περιοχής εφαρμογής του, σημειώνεται ότι τόσο κατά τη φάση της κατασκευής, όσο και 

κατά τη λειτουργία των εξεταζόμενων έργων, δεν αναμένονται επιπτώσεις στον εν λόγω 

τομέα του περιβάλλοντος της άμεσης, αλλά και ευρύτερης περιοχής μελέτης.  

Το έργο δεν περιλαμβάνει εκτεταμένες τοπικές επεμβάσεις στο έδαφος. Πρόκειται για ένα 

γραμμικό μεγάλου μήκους έργο το οποίο με βάση τα μέχρι σήμερα στοιχεία δεν θίγει 

καταγεγραμμένα ιστορικά μνημεία, ενώ βρίσκεται εκτός κηρυγμένων αρχαιολογικών 

χώρων.  

Σε κάθε περίπτωση, η υλοποίησή του θα πρέπει να γίνει με τη σύμφωνη γνώμη και τις 

σχετικές υποδείξεις των αρμοδίων Εφορειών Αρχαιοτήτων (βλ. και § 7.8). 
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6.9 Ατυχήματα 

Ατυχήματα μπορεί να προκληθούν σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, κατά τη λειτουργία 

μηχανημάτων, συνεργείων, μεταφοράς καυσίμων κλπ. Είναι προφανές ότι κατά τη 

λειτουργία των εργοταξίων πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας για την 

περίπτωση παρόμοιου κινδύνου και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσής της 

σε παρακείμενες περιοχές κυρίως δε στις παραρεμάτιες και τις δασικές εκτάσεις. Ο τρόπος 

οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας θα ελεγχθεί και θα εγκριθεί από την αρμόδια 

Πυροσβεστική Υπηρεσία, πριν από την έναρξη των εργασιών κατασκευής.  

Ατυχήματα οδικής φύσεως είναι επίσης πιθανόν να προκύψουν λόγω της διακίνησης 

μηχανημάτων και βαρέων οχημάτων των εργοταξίων για την κατασκευή των έργων, αλλά 

και λόγω των εργασιών τοποθέτησης των αγωγών επί του υφιστάμενου οδικού δικτύου. Ο 

ανάδοχος του έργου θα πρέπει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα οδικής ασφάλειας και 

σήμανσης σε όλες τις περιοχές στις οποίες υπάρχουν εν εξελίξει εργασίες. 

 

 

 



«ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΒΑΛΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

209 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

7.1 Μορφολογία - Έδαφος – Τοπίο 

Όπως αναφέρθηκε και στην § 6.1, οι επιπτώσεις του έργου στο έδαφος και το τοπίο είναι 

ιδιαίτερα περιορισμένες. Εντούτοις, για τον περιορισμό των όποιων πιθανών επιπτώσεων 

ενδέχεται να προκύψουν, θα πρέπει να ληφθούν τα παρακάτω μέτρα : 

• Θα πρέπει να απαγορευτεί η διάθεση των πλεοναζόντων υλικών 

� σε σημεία του υδρογραφικού δικτύου 

� στους χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης των απορριμμάτων των παρακείμενων 

κοινοτήτων, παρά μόνον εφόσον πρόκειται για χώρους προς αποκατάσταση. 

• Οι ποσότητες ακατάλληλων υλικών εκσκαφής που θα προκύψουν είναι σε κάθε 

περίπτωση μικρές, αλλά η διαχείρισή τους θα πρέπει να γίνει με προσοχή. Τα 

πλεονάζοντα υλικά θα πρέπει να διατεθούν είτε σε ανενεργό λατομείο προς 

αποκατάστασή του, είτε να εκχωρηθούν στις Δημοτικές Ενότητες της περιοχής για 

διαμόρφωση χώρων πρασίνου, είτε να οδηγηθούν σε προς αποκατάσταση ΧΑΔΑ της 

ευρύτερης περιοχής. Στην § 6.1.1 έχουν προταθεί ενδεικτικά χώροι που θα 

μπορούσαν να δεχτούν τις ποσότητες πλεοναζόντων υλικών εκσκαφής του έργου. 

Σε κάθε περίπτωση, για την τελική αδειοδότηση των αποθεσιοθαλάμων θα πρέπει να 

συνταχτεί και να υποβληθεί στη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού 

Πελοποννήσου, της Γενικής Δ/νσης Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, η σχετική 

Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕΠΕΜ), όπου θα περιγράφεται αναλυτικά ο 

χώρος και ο τρόπος απόθεσης των υλικών, καθώς και ο τρόπος αποκατάστασης του 

χώρου.  

• Διαφορετικής διαχείρισης θα πρέπει να τύχουν τα υλικά αποξηλώσεων 

οδοστρωμάτων (με υψηλές περιεκτικότητες σε ασφαλτικά, πίσσες κλπ). Τα υλικά 

αυτά θα πρέπει να συλλεχθούν ξεχωριστά και να αποτεθούν σε κατάλληλο χώρο ο 

οποίος θα υποδειχθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Περιβάλλοντος της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει τα υλικά αυτά να διατεθούν από 

κοινού με τα υλικά των εκσκαφών.  

• Όσον αφορά στα υλικά τα οποία θα απαιτηθούν για την κατασκευή του έργου, η 

προμήθειά τους θα πρέπει να γίνει από νομίμως λειτουργόν λατομείο ή από το 

εμπόριο. 
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• Να απαγορευτεί η απόρριψη λαδιών και καυσίμων στο έδαφος. Τα χρησιμοποιημένα 

ορυκτέλαια και λιπαντικά από τα μηχανήματα/οχήματα να διαχειρίζονται σύμφωνα 

με την υφιστάμενη νομοθεσία. Συγκεκριμένα, τα μεταχειρισμένα λάδια από τις 

αλλαγές ορυκτελαίων των μηχανημάτων (εφόσον προβλέπεται παρόμοια 

δραστηριότητα εντός του χώρου ανάπτυξης του έργου) θα πρέπει να αποθηκεύονται 

προσωρινά στους χώρους όπου πραγματοποιείται συντήρηση των μηχανημάτων ή σε 

άλλο κατάλληλο και ασφαλή χώρο. Η διαχείριση των χρησιμοποιημένων 

ορυκτελαίων ρυθμίζεται από το Π.Δ. 82/2-3-2004 που αντικατέστησε την ΚΥΑ 

98012/2001/95 (ΦΕΚ 40Β/19-1-96) «Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση 

των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων». Στο ανωτέρω Π.Δ. προβλέπεται κατά 

προτεραιότητα η συλλογή και διάθεση των ορυκτελαίων σε επεξεργασία με 

αναγέννηση. Η όλη διαδικασία απαιτεί την τήρηση βιβλίου καταγραφής ποσότητας, 

προέλευσης κλπ. Οι δαπάνες διάθεσης των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων 

βαρύνουν τον κάτοχό τους εκτός φυσικά αν υπάρχει σχετικό κέρδος από τον 

παραλήπτη τους. Ως εναλλακτικό τρόπο διάθεσης εφ’ όσον για κάποιο 

τεχνικοοικονομικό η οργανωτικό λόγο δεν προσφέρεται ο προηγούμενος, 

προτείνεται στο άρθρο 5 η καύση σε συνθήκες που να αποφεύγονται οι δυσμενείς 

επιπτώσεις στο περιβάλλον και στη Δημόσια υγεία. Σύμφωνα με το άρθρο 3 

απαγορεύεται κάθε απόρριψη αποβλήτων λιπαντικών ελαίων στα επιφανειακά και 

υπόγεια ύδατα, στα χωρικά θαλάσσια ύδατα και στα νερά αποχετευτικών 

συστημάτων. Επίσης απαγορεύεται, κάθε εναπόθεση ή και απόρριψη αποβλήτων 

λιπαντικών ελαίων που έχει επιβλαβείς επιπτώσεις στο έδαφος και τον υπόγειο 

υδροφόρο ορίζοντα. 

• Η πλύση, η αλλαγή των λαδιών και ο ανεφοδιασμός με καύσιμα των οχημάτων και 

των μηχανημάτων, εφόσον γίνονται στα εργοτάξια, να γίνονται σε ειδικούς χώρους, 

εφοδιασμένους με επενδεδυμένο κεκλιμένο δάπεδο, εγκάρσιο οχετό συλλογής και 

δεξαμενή καθίζησης. Τα καθιζάνοντα υλικά να συλλέγονται σε ειδικούς κάδους και 

να διατίθενται, μετά από συνεννόηση με τις αρμόδιες Υπηρεσίες Περιβάλλοντος της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου, μαζί με τα υπόλοιπα απορρίμματα του εργοταξίου. 

• Στα πλαίσια της προστασίας των εδαφών της περιοχής του έργου από ενδεχόμενη 

ρύπανση, ο εργολάβος του έργου θα πρέπει να λάβει μια σειρά από μέτρα, τα οποία 

είναι τα εξής : 

� Οι εργοταξιακοί χώροι πρέπει να περιφραχθούν με επιμέλεια, με ασφαλή αλλά 

και καλαίσθητα κατά το δυνατόν πετάσματα. 

� Τα εργοτάξια θα πρέπει να είναι σε καθαρή και κατάλληλη για εργασία 

κατάσταση καθ’ όλη τη διάρκεια της χρήσης τους. 

� Μετά το πέρας των κατασκευών του έργου ο χώρος θα επαναφερθεί από τον 

Ανάδοχο στην προηγούμενη μορφή του ή στην μορφή που έχει προβλεφθεί από 

τις εγκεκριμένες μελέτες.  
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� Θα πρέπει να γίνει κατάλληλη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των συνεργείων 

κατασκευής για την ανάγκη διατήρησης των χώρων καθαρών και την προστασία 

του περιβάλλοντος. 

• Κατά την εγκατάσταση των εργοταξίων θα πρέπει ο ανάδοχος να καταρτίσει σχέδιο 

διαχείρισης απορριμμάτων εργοταξίου.  

• Θα πρέπει να γίνει πλήρης αποκατάσταση των τάφρων τοποθέτησης των αγωγών με 

κατάλληλο συμπιεσμένο εδαφικό υλικό και στους μεν δρόμους απαιτείται η 

αποκατάσταση του οδοστρώματος όπως ήταν πριν την έναρξη των εργασιών, στους 

δε αγρούς ή στις περιοχές όπου οι τάφροι των αγωγών οδεύουν εκτός του 

υφιστάμενου οδικού δικτύου, η αποκατάσταση της επιφανειακής φυτικής γης. Προς 

τούτο πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα ώστε το γόνιμο επιφανειακό έδαφος σε 

βάθος 40-80cm κατά μέσο όρο, να συγκεντρώνεται κατά τμήματα σε ειδικές θέσεις 

για να χρησιμοποιηθεί για την αποκατάσταση των τάφρων, όπως επίσης και για την 

κάλυψη των γαιωδών επιφανειών.  

Παρότι ο σχεδιασμός του έργου έχει ως σκοπό να γίνουν οι απολύτως απαραίτητες 

παρεμβάσεις, ούτως ώστε το έργο να εντάσσεται αρμονικά στο περιβάλλον, εντούτοις, για 

την άρση των όποιων επιπτώσεων στο τοπίο, τα μέτρα που προβλέπονται είναι τα εξής:  

• Οι κτιριακές εγκαταστάσεις των δεξαμενών και των αντλιοστασίων θα διατηρήσουν 

τα γενικότερα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής, ώστε αυτές να 

εναρμονίζονται πλήρως με την γενικότερη αισθητική του τοπίου.  

• Περιμετρικά των κτιριακών εγκαταστάσεων των δεξαμενών και των αντλιοστασίων 

θα πρέπει να προβλεφθεί φύτευση υψίκορμων δένδρων για την οπτική απομόνωση 

του χώρου. Περισσότερες λεπτομέρειες για τις προτεινόμενες φυτεύσεις δίνονται σε 

επόμενη παράγραφο. 

• Εφόσον κριθεί απαραίτητο, θα πρέπει να προβλεφθεί η φύλαξη φυτικών γαιών που 

προκύπτουν κατά τις εκσκαφές. 

• Κρίνεται απαραίτητη η πλήρης μορφολογική και βλαστητική αποκατάσταση των 

εργοταξιακών χώρων που θα διαμορφωθούν, μετά την ολοκλήρωση των 

κατασκευαστικών εργασιών του εξεταζόμενου έργου. 
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7.2 Υδατικοί πόροι 

Μετά την ολοκλήρωση των έργων προτείνεται η παύση λειτουργίας των υφιστάμενων 

γεωτρήσεων και η απαγόρευση ανόρυξης νέων στις περιοχές που εξυπηρετούνται από τα 

εξεταζόμενα αρδευτικά έργα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ισχύσουν οι πρόνοιες του 

υπό εκπόνηση «Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού για το Υδατικό 

Διαμέρισμα Ανατολικής Πελοποννήσου (Υ.Δ.03)». 

Επιπλέον για την προστασία των επιφανειακών και των υπογείων νερών από τη 

συσσώρευση νιτρικών, λόγω βαθειάς διήθησης ή επιφανειακής απορροής, είναι αναγκαίο 

να ληφθούν ειδικά μέτρα που να αφορούν στην χρήση των αζωτούχων λιπασμάτων. Για το 

σκοπό αυτό προτείνονται τα εξής : 

• Να λαμβάνεται μέριμνα κατά τη μεταφορά τους και την αποθήκευση τους. 

• Να εκτιμηθεί με προσοχή η ποσότητα του λιπάσματος που πρόκειται να 

χρησιμοποιηθεί για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια, λαμβάνοντας υπόψη το είδος της 

καλλιέργειας, το είδος του εδάφους με την αριστοποίηση των φυσικών του 

συνθηκών, τις κλιματικές συνθήκες, το ιστορικό λίπανσης του αγρού, την μέθοδο 

προσθήκης του και την βέλτιστη τιμή λίπανσης που να μην υπερβαίνει τις απαιτήσεις 

της καλλιέργειας.  

• Η λίπανση των φυτών στις καλλιέργειες να γίνεται όταν αυτές το έχουν ανάγκη. 

• Να αποφεύγεται η αζωτούχα προσπαρτική λίπανση κατά το φθινόπωρο (επιτρέπεται 

μόνο υπό την προϋπόθεση ότι δε χρησιμοποιούνται νιτρικές μορφές αζωτούχου 

λιπάσματος). 

• Κατά την επιφανειακή λίπανση να εφαρμόζεται η χρήση των λιπασμάτων σε δύο ή 

περισσότερες δόσεις. 

• Να αποφεύγεται η χρήση λιπασμάτων σε περιοχές όπου ο κίνδυνος επιφανειακής 

απορροής είναι μεγάλος ή όπου τα εδάφη νεροκρατούν. 

• Να αποφεύγεται η χρήση αζωτούχων λιπασμάτων σε απόσταση μικρότερη των 2m 

από τις όχθες ποταμών, λιμνών ή διωρύγων. 

• Να ενσωματώνονται τα λιπάσματα σε μικρές ποσότητες, σε επικλινείς και ακάλυπτες 

από βλάστηση εκτάσεις. 

• Να συμπεριλαμβάνεται στις αμειψισπορές και η καλλιέργεια ψυχανθών με σκοπό 

τον περιορισμό της ποσότητας των αζωτούχων λιπασμάτων, αλλά και να γίνεται 

ενσωμάτωσή τους στο έδαφος για την αύξηση της οργανικής ουσίας. 

• Να αποφεύγεται η διασπορά λιπασμάτων όταν πνέει άνεμος. 
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• Να μη χρησιμοποιούνται αυξημένες ποσότητες λιπασμάτων, παρά μόνον οι 

αναγκαίες και να αποφεύγεται η διασπορά τους. 

• Να προτιμώνται αζωτούχα λιπάσματα των οποίων το άζωτο παραμένει αρκετό καιρό 

στο ριζόστρωμα και δεν εκπλένεται εύκολα. 

• Να γίνονται κατά το δυνατό οργανικές λιπάνσεις, με τη χρήση κοπριάς ή με 

κομποστοποιημένα φυτικά υπολείμματα. Με χλωρή λίπανση με την ενσωμάτωση 

μέσα στο έδαφος φυτών που βρίσκονται σε ανάπτυξη και καλλιεργούνται για το 

σκοπό αυτό (ψυχανθή). Με χουμικά λιπάσματα (λιγνίτες χαμηλής θερμικής 

ενέργειας). 

Επίσης για την προστασία των νερών από τη χρήση φυτοφαρμάκων προτείνεται  

• Η εφαρμογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων να ακολουθεί την Εθνική 

νομοθεσία και τις οδηγίες χρήσεως του φυτοφαρμάκου με βάση τις ενδείξεις της 

ετικέτας (δόση, βλαστικό στάδιο εφαρμογής, ημερομηνία τελευταίας εφαρμογής) 

καθώς και τις πραγματικές ανάγκες των φυτών. 

• Να αποφεύγεται η χρήση φυτοφαρμάκων σε απόσταση μικρότερη των 2m από τις 

όχθες ποταμών, λιμνών, διωρύγων αρδεύσεως ή στραγγίσεως και 1m από φυσικούς 

χώρους φυτοφράκτες και δάση. 

• Η αποθήκευση των λιπασμάτων να γίνεται σε ειδικές ασφαλείς αποθήκες καλά 

αεριζόμενες και δροσερές, μακριά από τρόφιμα και ποτά και απρόσιτα στα παιδιά. 

Όμοιες προφυλάξεις πρέπει να λαμβάνονται και κατά τη μεταφορά τους. 

• Κατά την εφαρμογή τους, για την προστασία του περιβάλλοντος, να γίνεται χρήση 

σκευασμάτων ασφαλέστερης μορφής, να προτιμώνται τα εναιωρήματα 

μικροκαψουλών, αντί για υγρά γαλακτοποιήσιμα. 

• Για την αποφυγή εμφάνισης ανθεκτικότητας, να γίνεται εναλλαγή των δραστικών 

ουσιών με διαφορετικό τρόπο δράσης, προκειμένου να αποφεύγεται η αύξηση των 

δόσεων. 

• Να γίνεται χρήση ανθεκτικών ποικιλιών και η εφαρμογή κατάλληλων συστημάτων 

αμειψισποράς. 

• Για την καταπολέμηση των ζιζανίων στα επικλινή εδάφη, να επιλέγονται ζιζανιοκτόνα 

με την πρόβλεψη να διατηρείται η φυτοκάλυψη του εδάφους κατά την περίοδο των 

βροχών. 

• Κατά την εφαρμογή κοκκωδών σκευασμάτων, αυτά πρέπει να συσσωματώνονται στο 

έδαφος για την αποφυγή λήψεως των κόκκων από τα πουλιά. 

• Να διατηρείται ζώνη ασφαλείας κατά την εφαρμογή της φυτοπροστασίας από τους 

φυτοφράκτες, φωλιές πουλιών, υδρόβια χλωρίδα, επιφανειακά νερά, ευαίσθητες 
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περιβαλλοντικά περιοχές και να αποφεύγεται η εφαρμογή των τοξικών ουσιών την 

εποχή αναπαραγωγής των κυριότερων πτηνών και θηλαστικών της περιοχής. 

• Η χρήση των λιπασμάτων να γίνεται την κατάλληλη χρονική περίοδο, ώστε να 

αποφεύγεται η επίδρασή τους στα ωφέλιμα έντομα. 

• Να γίνεται ομοιόμορφη κατανομή του ψεκαστικού υγρού, να υπάρχει ακρίβεια στην 

εφαρμογή του και να αποφεύγονται οι αεροψεκασμοί. 

• Για την ατομική προστασία αυτών που χειρίζονται τα φυτοφάρμακα θα πρέπει να 

λαμβάνονται μια σειρά μέτρων, όπως η χρήση ειδικών γυαλιών, μάσκες, φόρμες, 

γάντια και μπότες. 

• Να αποφεύγονται οι ψεκασμοί όταν φυσά άνεμος. 

• Τα υπόλοιπα των υγρών γεωργικών φαρμάκων να διασκορπίζονται στο έδαφος 

μακριά από συγκεντρώσεις νερού και τα υλικά συσκευασίας να καταστρέφονται σε 

ειδικό μέρος. 

• Να εγκατασταθούν Σταθμοί Γεωργικών Προειδοποιήσεων για την ενημέρωση των 

αγροτών ως προς τον κατάλληλο χρόνο εφαρμογής της φυτοπροστασίας. 
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7.3 Χλωρίδα – Πανίδα – Οικοσυστήματα - Περιοχές προστασίας 

Η απομάκρυνση της βλάστησης θα πρέπει να περιοριστεί μόνο στα τμήματα όπου 

απαιτείται για την εγκατάσταση των προτεινόμενων έργων. Όμως, όπως έχει αναφερθεί και 

στα προηγούμενα κεφάλαια, το σύνολο σχεδόν του έργου οδεύει υπογείως, και κατά το 

μεγαλύτερο μέρος κατά μήκος υφιστάμενων οδών, οπότε και δεν απαιτούνται 

επανορθωτικά μέτρα φυτεύσεων, πλην των θέσεων όπου προβλέπεται η εγκατάσταση 

εργοταξιακών χώρων ή αποθεσιοθαλάμων, όπου θα πρέπει να προβλεφθούν φυτεύσεις για 

την αποκατάστασή τους. Επίσης, φυτεύσεις μπορούν να προβλεφθούν περιμετρικά των 

υπέργειων τμημάτων του έργου (κτιριακές εγκαταστάσεις δεξαμενών και αντλιοστασίων) 

για την οπτική τους απομόνωση.  

Ως μέτρο αντιμετώπισης των επιπτώσεων από την απομάκρυνση της βλάστησης κατά την 

φάση κατασκευής προβλέπονται φυτοτεχνικές παρεμβάσεις όπως για παράδειγμα η 

φύτευση ενδημικής βλάστησης, με κοινά είδη της περιοχής, στους χώρους που 

προαναφέρθηκαν. 

Σε ότι αφορά την εκπομπή σκόνης, θα πρέπει να τηρηθούν όλες οι σχετικές κείμενες 

διατάξεις της Κοινοτικής και Ελληνικής νομοθεσίας και να ληφθούν μέτρα όπως η κάλυψη 

των φορτηγών μεταφοράς υλικών, η διαβροχή επιφανειών κτλ. 

Στη φάση κατασκευής του έργου, θα πρέπει να λαμβάνονται εκείνα τα μέτρα που θα 

μειώνουν την όχληση στην πανίδα της περιοχής δηλαδή μέτρα για την πρόληψη και 

αντιμετώπιση του θορύβου και των εκπομπών σκόνης. Σε ότι αφορά τον θόρυβο, 

αναφέρονται μέτρα όπως η χρήση μηχανολογικού εξοπλισμού σύγχρονων προδιαγραφών, 

η τακτική συντήρηση τους κτλ. 

Για τον καθορισμό των λεπτομερειών των φυτεύσεων απαιτείται η εκπόνηση σχετικής 

μελέτης φυτοτεχνικών εργασιών και αποκατάστασης τοπίου. Το αντικείμενο της μελέτης, 

πλην του σχεδιασμού αποκατάστασης θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει και διεργασίες 

πριν την κατασκευή του έργου. 

Τέτοιες εργασίες είναι οι εξής : 

• Εκτίμηση του είδους, της σύνθεσης και της έκτασης της βλάστησης που θα 

αποψιλωθεί. 

• Εκτίμηση της καταλληλότητας του τμήματος της βλάστησης που είναι σκόπιμο να 

τεμαχιστεί (25mm - 45mm) για το σχηματισμό οργανικού λιπάσματος. Εντοπισμός 

των περιοχών κατάλληλων προς τεμαχισμό καθώς και των χώρων αποθήκευσης του 

φυτικού υλικού. 

• Διερεύνηση αναγκαιότητας εφαρμογής της μεθόδου της σποράς στον περιβάλλοντα 

χώρο των κτιριακών εγκαταστάσεων δεξαμενών και αντλιοστασίων. Σε περίπτωση 

που αυτό κριθεί απαραίτητο (δεν προκύπτει με βάση τα στοιχεία της παρούσας 
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μελέτης), για τη διενέργεια σποράς με γηγενείς σπόρους θα καθοριστούν οι περιοχές 

όπου το επιφανειακό έδαφος θα πρέπει να αφαιρεθεί (συνήθως μέχρι βάθος 50mm) 

να συλλεγεί και να αποθηκευτεί προσωρινά έτσι ώστε να αποτελέσει κατάλληλη 

τράπεζα σπερμάτων. 

• Καθορισμός των περιοχών, το έδαφος των οποίων (βάθους 150mm - 300mm) θα 

πρέπει να αφαιρεθεί για μελλοντική χρήση στην αποκατάσταση περιβάλλοντος. 

Στην επιλογή των φυτικών ειδών πρωτεύοντα θέση θα πρέπει να έχουν τα γηγενή θαμνώδη 

και δενδρώδη είδη χωρίς να αποκλείονται ξενικά είδη τα οποία έχουν προσαρμοστεί 

επαρκώς και αρμονικά στο ελληνικό περιβάλλον. 

Όσον αφορά την επιλογή ξενικών ειδών αυτά θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω 

προϋποθέσεις: 

• Τα αισθητικά χαρακτηριστικά των ειδών αυτών να μην έρχονται σε αντίθεση με το 

τοπίο που τα περιβάλλει, αλλά αντίθετα να επιλέγονται είδη με παρόμοια αισθητικά 

χαρακτηριστικά με αυτά των αυτοφυών ειδών. 

• Να διαθέτουν τέτοια οικολογικά χαρακτηριστικά που να επιτρέπουν την απρόσκοπτη 

ανάπτυξή τους στις συγκεκριμένες θέσεις επιλογής χωρίς όμως να κυριαρχούν στα 

υπάρχοντα αυτοφυή είδη της τοπικής βλάστησης. 

• Να δικαιολογούν την επιλογή τους για καθαρά λειτουργικούς σκοπούς που δεν 

μπορούν να καλυφθούν από τη χρησιμοποίηση αυτοφυών φυτικών ειδών 

(απόκρυψη θέας, δημιουργία ή αποφυγή σκιάς κλπ). 
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7.4 Ατμοσφαιρικό περιβάλλον 

Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον της περιοχής εφαρμογής 

του έργου, οι οποίες αναμένεται να προκύψουν κατά το στάδιο κατασκευής του, μπορεί να 

γίνει μέσα από την εφαρμογή μιας σειράς μέτρων, τα σημαντικότερα από τα οποία είναι: 

• Η συστηματική διαβροχή των χώρων και των αδρανών υλικών με μόνιμα ή 

μεταφερόμενα συστήματα διαβροχής, ώστε να περιοριστεί η έκλυση σκόνης κατά την 

εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών με μεγαλύτερη έμφαση κατά την 

καλοκαιρινή περίοδο. 

• Η χρησιμοποίηση κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού για τη συγκράτηση της 

σκόνης. 

• Η λειτουργία των μηχανημάτων με προσεκτικούς χειρισμούς ώστε να περιορίζεται η 

έκλυση σκόνης. 

• Η τακτική συντήρηση των μηχανημάτων και των οχημάτων που εργάζονται στο 

μέτωπο εργασίας για την προστασία από τα καυσαέρια. Τα μηχανήματα κατασκευής 

θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται στην ελληνική και κοινοτική 

νομοθεσία σχετικά με τις εκπομπές αέριων ρύπων. 

• Η εγκατάσταση συστημάτων πλύσης των τροχών όλων των οχημάτων που 

εισέρχονται ή εξέρχονται από το χώρο εργασιών. Το πλύσιμο των τροχών όλων των 

οχημάτων που εξέρχονται από τον χώρο εργασιών μπορεί να ελαττώσει την σκόνη 

που εκπέμπεται. 

• Ο προγραμματισμός της άμεσης απομάκρυνσης των υλικών εκσκαφής από την 

περιοχή του έργου. 

• Η απαγόρευση διέλευσης των φορτηγών αυτοκινήτων από τις περιοχές των οικισμών 

τις ώρες κοινής ησυχίας. 

• Η αποφυγή υπερπλήρωσης των φορτηγών μεταφοράς χύδην υλικών. 

• Ο συστηματικός καθαρισμός στους δρόμους πλησίον του έργου. 

• Η κάλυψη των βαρέων οχημάτων μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής, κατά την 

έξοδό τους από τον εργοταξιακό χώρο με τη χρησιμοποίηση ειδικού καλύμματος 

(Ν.Δ. 4433/64 Περί Μεταλλευτικών Ερευνών του Δημοσίου και άλλων τινών 

μεταλλευτικών διατάξεων όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 273/76 ΦΕΚ 50/Α και Υ.Α. ΙΙ-

5η/Φ/17402/84 ΦΕΚ 931/Β – Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών). 

• Θα πρέπει να απαγορευθεί η κάθε μορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια, κλπ) στην 

περιοχή του έργου. 
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• Οι αποθηκευμένες ποσότητες των αδρανών υλικών για τις ανάγκες του έργου να 

περιορίζονται στις άκρως απαραίτητες. 

Επίσης απαιτείται η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τις εκπομπές 

καυσαερίων των μηχανημάτων και των οχημάτων του εργοταξίου. Οι βασικές σχετικές 

νομικές διατάξεις είναι οι ακόλουθες: 

� ΥΑ 28432/2447/92 (ΦΕΚ 536/Β/25.8.92), μέτρα για τον περιορισμό της εκπομπής 

αερίων και σωματιδιακών ρύπων από κινητήρες ντήζελ. 

� ΥΑ 13736/85 (ΦΕΚ 304/Β/20.5.85), μέτρα κατά εκπομπών αερίων από 

πετρελαιοκινητήρες προοριζόμενους για την προώθηση οχημάτων. 

� ΥΑ 8243/1113/91 (ΦΕΚ 138/Β/91), καθορισμός μέτρων και μεθόδων για την πρόληψη 

και μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκπομπές αμιάντου. 

� ΠΥΣ 34/30-5-2002. Οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε 

διοξείδιο του θείου, διοξείδιο του αζώτου και οξειδίων του αζώτου, σωματιδίων και 

μολύβδου. 

� ΚΥΑ 9238/332/27-02-2004. Οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της 

ατμόσφαιρας σε βενζόλιο και μονοξείδιο του άνθρακα. 

� ΠΥΣ 11/ 14-2-1997. Μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από 

το Όζον. 

Αν εγκατασταθούν για τους σκοπούς του έργου μονάδες παραγωγής ετοίμου 

σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος τότε θα πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα: 

Για τον περιορισμό σκόνης: 

Στο συγκρότημα παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος χρήση: 

� σακκόφιλτρων στο σιλό τσιμέντου και στις ζυγιάστρες. 

� νερού για τη διαβροχή σωρών των αδρανών υλικών. 

� ανακυκλωμένου νερού για την πλύση των βαρέων οχημάτων μεταφοράς ετοίμου 

σκυροδέματος που θα προέρχεται από δεξαμενή καθίζησης αναλόγων 

αποβλήτων. Η πλύση των οχημάτων θα γίνεται επί τσιμεντοστρωμένου 

κεκλιμένου δαπέδου με απορροή στη δεξαμενή καθίζησης. 

Για τον περιορισμό της αιθάλης: 

� Συχνή και περιοδική συντήρηση όλων των μηχανημάτων κατασκευής από 

ειδικευμένο προσωπικό. 

� Απαγόρευση ανοικτών εστιών καύσης. 
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Τέλος απαιτείται η εφαρμογή της επιβεβλημένης σωστής εργοταξιακής πρακτικής που 

εφαρμόζεται για παρόμοια έργα, καθώς και ο κατάλληλος προγραμματισμός των εργασιών.  

Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο, δεν αναμένονται επιπτώσεις στο 

ατμοσφαιρικό περιβάλλον της περιοχής εφαρμογής του έργου κατά τη φάση λειτουργίας 

του και συνεπώς δεν απαιτείται η λήψη ειδικών μέτρων. 
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7.5 Δομημένο και κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον και τεχνικές 
υποδομές 

Τα σημαντικότερα μέτρα, όροι, παρεμβάσεις, περιορισμοί και προϋποθέσεις που 

προβλέπεται να ληφθούν για τη μείωση των επιπτώσεων στα δίκτυα υποδομής της 

περιοχής του έργου, είναι τα εξής : 

• Για την αποφυγή παρεμπόδισης της κυκλοφορίας δηλ. του οδικού δικτύου από τη 

συχνή μετακίνηση φορτηγών στην περιοχή του έργου και των περιβαλλοντικών 

οχλήσεων που οι κινήσεις αυτές συνεπάγονται (θόρυβος, σκόνη κ.λ.π.) θα πρέπει να 

ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. 

• Θα πρέπει να ληφθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια εργασιών επί του 

υφιστάμενου οδικού δικτύου (τοπικές παρακάμψεις, κατάλληλη σηματοδότηση κλπ), 

ώστε να μειώνονται οι πιθανότητες ατυχημάτων.  

• Θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί η κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων από και προς τα 

μέτωπα των εργασιών μέσα από μη ασφαλτοστρωμένο οδικό δίκτυο. 

• Θα πρέπει ο ανάδοχος του έργου να προβεί στην αποκατάσταση όλων των δικτύων 

ΟΚΩ τα οποία με οποιονδήποτε τρόπο θα θιγούν κατά τη φάση κατασκευής των 

εξεταζόμενων έργων. 
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7.6 Χρήσεις γης 

Όπως έχει αναφερθεί αναλυτικά και στην §.6.6, οι καταλαμβανόμενες από το έργο εκτάσεις 

είναι αμελητέες σε σύγκριση με τη συνολική ανάπτυξη του έργου, οπότε και οι σχετικές 

επιπτώσεις εκτιμώνται ως ιδιαίτερα ασθενείς. 

Παρόλα αυτά θα πρέπει, κατά τη φάση κατασκευής του έργου, το σύνολο των 

παρεμβάσεων να λάβει χώρα εντός των χωροθετημένων και οριοθετημένων ζωνών 

επέμβασης. Οι κατασκευαστικές εργασίες, οι κινήσεις των οχημάτων, οι διαθέσεις των 

υλικών, οι εγκαταστάσεις των εργοταξίων κλπ δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να 

διασπείρονται ανεξέλεγκτα στην περιοχή, ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω πιέσεις στις 

υφιστάμενες χρήσεις γης της ευρύτερης περιοχής. 
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7.7 Ακουστικό περιβάλλον 

Τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την ελάττωση του θορύβου κατά τη διάρκεια της 

κατασκευής των εξεταζόμενων έργων, μπορούν να συνοψισθούν στην ελάττωση του 

θορύβου των μηχανημάτων και των υπόλοιπων οχημάτων εργοταξίου, με χρήση νέων 

μοντέλων, όπου έχει ληφθεί πρόνοια για τη μείωση του εκπεμπόμενου θορύβου και με την 

εφαρμογή πλέον αυστηρών κανονισμών, τόσο Ελληνικών όσο και Ευρωπαϊκών. Επιπλέον, η 

αντιμετώπιση της επιβάρυνσης του ακουστικού περιβάλλοντος της περιοχής ανάπτυξης των 

μελετώμενων έργων, μπορεί να γίνει μέσα από την εφαρμογή μιας σειράς μέτρων τα 

σημαντικότερα από τα οποία είναι: 

• Κατά την κατασκευή των τμημάτων του έργου τα οποία βρίσκονται πλησίον 

κατοικημένων περιοχών όπου υπάρχουν ανθρωπογενείς δραστηριότητες, ο κύριος 

του έργου και κατά συνέπεια ο ανάδοχος θα πρέπει να μελετήσει τη διάταξη των 

εργοταξίων και να προγραμματίσει την κατασκευή, έτσι ώστε να προκληθεί η 

ελάχιστη δυνατή πιθανή παρενόχληση στις λειτουργίες του αστικού ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος. 

• Τοπική αντιθορυβική επέμβαση με τη μορφή κινητών "περιφραγμάτων" πέριξ 

μεμονωμένων σημειακών πηγών θορύβου (όπως για παράδειγμα αερόσφυρες). Η 

εφαρμογή αυτή έχει άλλωστε ιδιαίτερη επιτυχία σε τοπικές μικρής κλίμακας αλλά 

εξαιρετικά θορυβώδεις επεμβάσεις. 

• Υποχρεωτική εφαρμογή τόσο από τον κύριο του έργου όσο και από τον 

κατασκευαστή, του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την προστασία του 

ακουστικού περιβάλλοντος από την κατασκευή. 
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7.8 Πολιτιστικό περιβάλλον 

Όπως έχει αναφερθεί και στην § 6.8, παρότι το σύνολο του έργου αναπτύσσεται εκτός και 

σε απόσταση από κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία ιστορικού και 

πολιτιστικού ενδιαφέροντος, παρόλα αυτά, με τα έως σήμερα στοιχεία, τμήματα του 

αγωγού μεταφοράς νερού διέρχονται πλησίον των ορίων δύο κηρυγμένων αρχαιολογικών 

χώρων (βλ. Σχέδιο Μ.1 – Χάρτης Προσανατολισμού). 

Το έργο θα πρέπει να υλοποιηθεί σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχαιολογικών 

Υπηρεσιών (Δ΄ΕΠΚΑ, 25η ΕΒΑ, ΕΑΑ) και με βάση τους όρους και τους περιορισμούς που θα 

τεθούν από αυτές. 

Σε κάθε περίπτωση, κατά την φάση της κατασκευής του εξεταζόμενου έργου, θα πρέπει να 

ληφθούν τα ακόλουθα μέτρα, για την πρόληψη και αντιμετώπιση τυχόν επιπτώσεων που 

δύναται να επιφέρει η υλοποίηση του έργου στο ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον της 

άμεσης, αλλά και ευρύτερης περιοχής εφαρμογής του. 

• Θα πρέπει να υπάρχει συνεχής επιτήρηση των πάσης φύσεως χωματουργικών 

εργασιών και εκσκαφών από αρχαιολογικό υπάλληλο που θα υποδείξει η Δ’ Εφορεία 

Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων σε συνεργασία με την 25η Εφορεία 

Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και την Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων, ιδιαίτερα στα 

τμήματα του έργου, τα οποία διέρχονται πλησίον των δύο κηρυγμένων 

αρχαιολογικών χώρων (βλ. § 6.8).  

• Πέραν της παρακολούθησης, ο μηχανικός ή ο εργολάβος που θα επιβλέπει την 

εκτέλεση των εργασιών, θα είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση των αρμόδιων 

υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Τ. σε περίπτωση τυχαίας ανεύρεσης αρχαίων , καθ’ όλο το 

διάστημα των εργασιών κατασκευής του έργου.  

• Σε περίπτωση ανεύρεσης αρχαιοτήτων, σε κάποιο από τα τμήμα του έργου, οι 

εργασίες κατασκευής του θα διακόπτονται άμεσα και θα διενεργείται σωστική 

ανασκαφή από την αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία. Η δαπάνη της ανασκαφής θα 

βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου. 
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