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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Τίτλος του Έργου 

Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάχθηκε για την εκτίμηση και αντιμετώπιση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΦΑΡΣΑΛΩΝ». 

 

1.2 Είδος και Μέγεθος του Έργου 

Πρόκειται λοιπόν για την υλοποίηση του έργου του τίτλου, το οποίο υπάγεται στην υποκατηγορία Α2 και στην 
2η ομάδα «Υδραυλικά έργα» της ΥΑ 1958/2012 (Β΄ 21). Πιο συγκεκριμένα αφορά: 

-  στην κατασκευή και λειτουργία νέων γεωτρήσεων και νέου αγωγού ύδρευσης και 

- στην συνέχιση της λειτουργίας των υφιστάμενων γεωτρήσεων και του υφιστάμενου αγωγού ύδρευσης  

στο πλαίσιο της ύδρευσης της πόλης των Φαρσάλων και τη διασύνδεση τους με τις δεξαμενές εξισορρόπησης 
της περιοχής. 

 

1.3 Γεωγραφική Θέση και Διοικητική Υπαγωγή του Έργου 

Η περιοχή μελέτης βρίσκεται πλησίον της πόλης των Φαρσάλων, όπου νότια της πόλης υφίστανται οι 
δεξαμενές εξισορρόπησης. Ο νέος αγωγός μεταφοράς εκτείνεται από τη θέση ανόρυξης των νέων 
γεωτρήσεων, πλησίον και βόρεια του οικισμού Βρυσιά έως τις προαναφερόμενες δεξαμενές ενώ ο 
υφιστάμενος από τη θέση των υφιστάμενων γεωτρήσεων (θέση «Σταθμός») έως και πάλι τις εν λόγω 
δεξαμενές. Η Τοπική Κοινότητα (Τ.Κ.) Βρυσιών ανήκει στην Δημοτική Ενότητα (Δ.Ε.) Φαρσάλων, του Δήμου 
Φαρσάλων της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Λάρισας. Η Π.Ε. Λάρισας ανήκει γεωγραφικά αλλά και 
διοικητικά στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Έχει έκταση 5.381 Km2, πρωτεύουσα την πόλη της Λάρισας και 
πραγματικό πληθυσμό 282.507 κατοίκους (απογραφή 2011). 

Ο Δήμος Φαρσάλων, συστάθηκε από τη συνένωση των πρώην Δήμων Φαρσάλων, Πολυδάμαντα, Ενιπέα, και 
Ναρθακίου, στα πλαίσια της ευρύτερης συνένωσης των Δήμων ως αποτέλεσμα του νέου νόμου Καλλικράτης, 
με τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-7-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

 

Περιλαμβάνει τις Δημοτικές Ενότητες:  

ΦΑΡΣΑΛΩΝ: Τοπική Κοινότητα Φαρσάλων (περιλαμβάνει τους οικισμούς Φαρσάλων, Ριζίου, Σταθμού, 
Χαϊδαρίων), Τοπική Κοινότητα Αχιλλείου, Τοπική Κοινότητα Βρυσιών. 

ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ: Τοπική Κοινότητα Αμπελειάς (Δεριγκλί), Τοπική Κοινότητα Βαμβακούς (Μπαϊρακλί) 
(περιλαμβάνει τους οικισμούς Δενδρακίων (Πασά), Σερίφη), Τοπική Κοινότητα Ζωοδόχου Πηγής (Τατάρ), 
Τοπική Κοινότητα Ερέτριας (Τσαγκλί) (περιλαμβάνει τους οικισμούς Ερέτρια, Ασπρόγεια (Ιρινί), Αργιθέα, 
Παλαιόμυλος (Ινελί), Άγιος Χαράλαμπος), Τοπική Κοινότητα Κάτω Βασιλικών (Δουβλατανάκι) (περιλαμβάνει 
τους οικισμούς Κάτω Βασιλικών, Άνω Βασιλικών (Δουβλατάνι)), Τοπική Κοινότητα Δασολόφου (Μπεκήδες) 
(περιλαμβάνει τους οικισμούς Άνω Δασολόφου, Κάτω Δασολόφου (Ορμάν Μαγούλα)), Τοπική Κοινότητα 
Νεράιδας (Αναμπακλί) (περιλαμβάνει τον οικισμό Ξυλάδων (Γερτζαχώρι)), Τοπική Κοινότητα Πολυδαμείου 
(Καραμπαϊράμ) (περιλαμβάνει τον οικισμό Ρήγαιο (Αϊβαλί)), Τοπική Κοινότητα Ρευματιάς (Σέχι), Τοπική 
Κοινότητα Σιτοχώρου (Λαζαρμπούγα), Τοπική Κοινότητα Σκοτούσας (Κουλαξούζ) (περιλαμβάνει τους 
οικισμούς Άγιος Κωνσταντίνος (Χατζήμπεη), Αγία Τριάδα (Σουπλί), Άνω Σκοτούσα (Αρναουκλί), Θετίδιο 
(Αλχανί)), Τοπική Κοινότητα Χαλκιάδων (Καραδεμερτζί) (περιλαμβάνει τους οικισμούς Κρεμαστή (Τεκές), Άνω 
Χαλκιάδων και Κάτω Χαλκιάδων). 
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ΕΝΙΠΕΑ: Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου, Τοπική Κοινότητα Βασιλή, Τοπική Κοινότητα Μεγάλου Ευυδρίου 
(περιλαμβάνει τους οικισμούς Μεγάλου Ευϋδρίου, Μικρού Ευϋδρίου, Ελληνικού, Λόφου, Πυργάκια), Τοπική 
Κοινότητα Κατωχωρίου (περιλαμβάνει τους οικισμούς Κατωχωρίου, Ανωχωρίου), Τοπική Κοινότητα Κρήνης 
(περιλαμβάνει τους οικισμούς Κρήνης, Αύρας), Τοπική Κοινότητα Πολυνερίου, Τοπική Κοινότητα Σταυρού, 
Τοπική Κοινότητα Υπέρειας. 

ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ: Τοπική Κοινότητα Δένδρων, Τοπική Κοινότητα Διλόφου, Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας 
(περιλαμβάνει τους οικισμούς Καλλιθέα, Αγίου Αντωνίου, Δενδροχωρίου, Κιτικίου Πλατάνου), Τοπική 
Κοινότητα Ναρθακίου (περιλαμβάνει τους οικισμούς Ναρθακίου, Καστρακίου), Τοπική Κοινότητα Σκοπιά.  

 

1.3.1 Θέση 

Γεωγραφικά, το έργο οριοθετείται εντός των κτηματικών περιοχών: 

-  Δ.Ε. Φαρσάλων του Δ. Φαρσάλων  

-  Τ.Κ. Βρυσιών του Δ. Φαρσάλων 

και θα εξυπηρετεί τον οικισμό των Φαρσάλων  

 

1.3.2 Διοικητική Υπαγωγή του Έργου 

Η ευρύτερη περιοχή μελέτης διοικητικά υπάγεται στην: 

Περιφέρεια: Θεσσαλίας  

Περιφερειακή Ενότητα: Λάρισας 

Δήμος: Φαρσάλων  

 

1.3.3 Γεωγραφικές Συντεταγμένες του Έργου 

Το έργο «ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ», αποτελείται από υφιστάμενα και νέα τμήματα εξωτερικού και 
εσωτερικού δικτύου που συνδέονται με τις υφιστάμενες δεξαμενές. 

Πιο αναλυτικά η όδευση των αγωγών ακολουθεί την παρακάτω πορεία (βλέπε Γενική Οριζοντιογραφία 
Έργου): 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ: 

- από την υφιστάμενη υδρευτική γεώτρηση «Φάρσαλα 1» (σημείο Α17 - συντεταγμένες ΕΓΣΑ ’87 Χ: 
362015,71 & Υ: 4352898,53) με γενική κατεύθυνση δυτική μέσω υφιστάμενου αγωγού Φ315 
τροφοδοτείται η υφιστάμενη δεξαμενή στη θέση Σταθμός (σημείο Α15 - Χ: 360693,06 & Υ: 
4352892,24) χωρητικότητας 1000m3 

- από τις υφιστάμενες υδρευτικές γεωτρήσεις «Σταθμός 1» (συντεταγμένες ΕΓΣΑ ’87 Χ: 360742 & Υ: 
4352916) που πλέον λειτουργεί ως εφεδρική, «Σταθμός 2» (Χ: 360759 & Υ: 4352894), «Σταθμός 3» 
(Χ: 360708 & Υ: 4352893) και «Σταθμός 4» (Χ: 360805 & Υ: 4352908) μέσω υφιστάμενου αγωγού 
Φ315 τροφοδοτείται και πάλι η προαναφερόμενη υφιστάμενη δεξαμενή στη θέση Σταθμός (σημείο 
Α15 - Χ: 360693,06 & Υ: 4352892,24) χωρητικότητας 1000m3 

- στη συνέχεια, από την προαναφερόμενη δεξαμενή το νερό οδηγείται με γενική κατεύθυνση Ν-ΝΔ, 
μέσω υφιστάμενου αγωγού Φ315, έως την περιφερειακή οδό της πόλης των Φαρσάλων (σημείο Α12 - 
συντεταγμένες ΕΓΣΑ ’87 Χ: 360325,43 & Υ: 4351305,31) όπου ακολουθώντας αρχικά δυτική και στη 
συνέχεια ΝΔ κατεύθυνση φτάνει μέχρι την Ε. Ο. Καρδίτσας - Βόλου (σημείο Α11 - Χ: 359015,75 & Υ: 
4350441,46). 
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- τέλος, ο αγωγός κατευθυνόμενος ανατολικά εισέρχεται εντός της πόλης των Φαρσάλων (σημείο Α10 - 
Χ: 359050,05 & Υ: 4350414,56) καταλήγοντας, μέσω υφιστάμενου αγωγού Φ315, αρχικά στις 
υφιστάμενες δίδυμες κυκλικές δεξαμενές χωρητικότητας 800m3 (ενδιάμεσες δεξαμενές) (σημείο Α6 - 
Χ: 360031,59 & Υ: 4350218,12) και στη συνέχεια στις υφιστάμενες δίδυμες κυκλικές δεξαμενές 
χωρητικότητας 1000m3 εκτός ορίων οικισμού στο ύψωμα «Προφήτη Ηλία» (σημείο Α8 - Χ: 360110,72 
& Υ: 4349983,32) 

ΝΕΟΣ ΑΓΩΓΟΣ: 

- από τις δύο νέες υδρευτικές γεωτρήσεις που θα ανορυχθούν βόρεια του οικισμού Βρυσιά και 
συγκεκριμένα πλησίον του αντλιοστασίου της υφιστάμενης υδρευτικής γεώτρησης Βρυσιάς (σημείο 
Α1 - συντεταγμένες ΕΓΣΑ ’87 Χ: 355325,12 & Υ: 4347147,66) («Βρυσιά 1» - Χ: 355309 & Υ: 4347159) 
και («Βρυσιά 2» - Χ: 355322 & Υ: 4347149) μέσω του νέου αγωγού Φ315 με γενική κατεύθυνση 
αρχικά βόρεια και στη συνέχεια ΒΑ, επί του ερείσματος της Ε.Ο. Καρδίτσας – Βόλου, το νερό 
εισέρχεται εντός της πόλης των Φαρσάλων (σημείο Α4 - Χ: 359049,38 & Υ: 4350418,34) 
καταλήγοντας και πάλι, αρχικά στις υφιστάμενες δίδυμες κυκλικές δεξαμενές χωρητικότητας 800m3 
(ενδιάμεσες δεξαμενές) (σημείο Α6 - Χ: 360031,59 & Υ: 4350218,12) και στη συνέχεια στις 
υφιστάμενες δίδυμες κυκλικές δεξαμενές χωρητικότητας 1000m3 εκτός ορίων οικισμού στο ύψωμα 
«Προφήτη Ηλία» (σημείο Α8 - Χ: 360110,72 & Υ: 4349983,32) 

 

Μια γενική εικόνα των προαναφερθέντων (οικισμοί, όδευση υφιστάμενου και νέου δικτύου, υφιστάμενες και 
νέες γεωτρήσεις, υφιστάμενες δεξαμενές) παρατίθεται στο απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη του κτηματολογίου 
που ακολουθεί (Σχήμα 1.1) καθώς και στη Γενική Οριζοντιογραφία του έργου, κλίμακας 1:5.000 του 
παραρτήματος. 

 

1.4 Ισχύουσα Νομοθεσία 

Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάχθηκε με βάση: 

- Την υπ. αριθμ. 8500/22-03-1991 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 174Β/26-03-1991): «Προσδιορισμός ανωτάτων και 
κατωτάτων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση του νερού στην ύδρευση» 

- Την Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892Β/11-7-2001) ΚΥΑ σχετικά με την «ποιότητα νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης» όπως τροποποιήθηκε με την ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ.38295/22.3.07 ΚΥΑ (ΦΕΚ 
630/Β/26.4.2007) 

- Το Ν.3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/09-12-2003): «Προστασία και Διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση με 
την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 
2000», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

- Την Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων με αρ. οικ. 706/2010 (ΦΕΚ 1383/Β/02-09-2010): 
«Καθορισμός των Λεκανών Απορροής Ποταμών της χώρας και ορισμού των αρμόδιων Περιφερειών 
για τη διαχείριση και προστασία τους» και η Διόρθωση σφάλματος αυτής (ΦΕΚ 1572/Β/28—09-2010) 

- Την με Α.Π. 1958/13-01-2012 Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής με Θέμα: 
«Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες 
σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α’/2011)» 

- Την Απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής με αρ. 11247/2012 (ΦΕΚ 3465/Β/28-12-2012): 
«Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό 
της Χώρας» 
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Σχήμα 1.1: Απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη κτηματολογίου με τη γενική διάταξη του έργου 
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- Την Απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής με αρ. 2890/2013 (ΦΕΚ 630/Β/20-03-2013) 
«Τροποποίηση της απόφασης με αριθμό 11247/28-12-2012 (ΦΕΚ 3465/Β728-12-2012) και θέμα 
«Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό 
της Χώρας» 

- Την Κ.Υ.Α. με αρ.οικ.169279/08-7-2013 (ΑΛΑ: ΒΛ410-Λ9Τ) «Έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του 
Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας» 

- Την Κ.Υ.Α. με αρ. οικ.145026/2014 (ΦΕΚ 31/Β/14-01-2014) «Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία 
Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά 
Συστήματα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

- Την υπ’ αριθ. 1649/45/15-01-2014 (ΦΕΚ 45 Β΄/ 15-01-2014): Εξειδίκευση των διαδικασιών 
γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη 
δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της 
Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ’ 
αριθ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α΄ 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 
4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας. 

- Την υπ’ αριθ. 170225/27-01-2014 (ΦΕΚ 135 Β΄/ 27-01-2014): Εξειδίκευση των περιεχομένων των 
φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης 
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (Β΄ 21) όπως 
ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής 
λεπτομέρειας. 

- Την με Αρ. Οικ. 173829/25-07-2014 (ΦΕΚ 2036 Β’/25-07-2014): Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄21) με την οποία κατατάσσονται τα δημόσια και ιδιωτικά έργα και 
δραστηριότητες με κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 
4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α’/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει ως προς τη κατάταξη 
ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων της 2ης, 6ης, 9ης και 12ης ομάδας. 

- Την Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων με αρ. Ε.Γ.: οικ.909/2014 (ΦΕΚ 2561/Β/25-09-2014) 
«Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος 
Θεσσαλίας» και το Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων ΥΔ Θεσσαλίας το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της απόφασης αυτής 

- Την Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων με αρ. Ε.Γ. 41377/329 (ΦΕΚ 2685/Β/2018) «Έγκριση 
του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού 
Διαμερίσματος Θεσσαλίας (EL08) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων». 

- Την Κ.Υ.Α. με αρ. οικ. 146896/2014  (ΦΕΚ 2878/Β/27-10-2014) «Κατηγορίες αδειών χρήσης και 
εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και 
διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 3142/Β/21-11-2014 
και τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 1435/Β/10-7-2015 

- Την Εγκύκλιο με αρ. οικ.100089/23-01-2015 (ΑΛΑ: 69ΚΚ0-Ζ6Τ) Δ/νσης Προστασίας & Διαχείρισης 
Υδάτινου Περιβάλλοντος της Ε.Γ.Υ. του Υ.Π.Ε.Κ.Α. "Διευκρινίσεις-επεξηγήσεις (οδηγίες) σχετικά με 
την ορθή εφαρμογή της ΚΥΑ 146896/2014 (Β'2878) «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων 
αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος 
τους και άλλες συναφείς διατάξεις»" 

- Την Εγκύκλιο με αρ. οικ.101408/05-8-2015 (ΑΔΑ: 7Ν7Ε465ΦΘΗ-ΣΨΣ) Δ/νσης Προστασίας & 
Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος της Ε.Γ.Υ. του Υ.Π.Α.Π.ΕΝ. «Διευκρινίσεις-επεξηγήσεις ως προς 
την εξέταση των προγραμματιζόμενων έργων, από τα εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης των Υδατικών 
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Διαμερισμάτων της χώρας, για τυχόν επιπτώσεις στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων των 
υδατικών συστημάτων» 

- Την Υ.Α. 37674 (ΦΕΚ 2471Β/10-08-2016): «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής 
απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες 
και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) 
όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» 

- Την Υ.Α. 897 (ΦΕΚ 4682Β/29-12-2017): «Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης 
των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας και της αντίστοιχης 
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» 

 

1.5 Στοιχεία Σύνταξης Μελέτης 

Τα πρωτογενή δεδομένα - στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπόνηση της παρούσας Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  αφορούσαν κυρίως ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα της περιοχής μελέτης. 

Τα βιβλιογραφικά δεδομένα συνοψίζονται (πέραν των προαναφερθέντων νομοθετικών διατάξεων) στα εξής: 

α. Χάρτες 

 Τοπογραφικός Χάρτης Γ.Υ.Σ., κλίμακας 1:50.000 (Φύλλο Φάρσαλα) 

 Τοπογραφικός Χάρτης Γ.Υ.Σ., κλίμακας 1:50.000 (Φύλλο Δομοκός) 

 Γεωλογικός Χάρτης Ι.Γ.Μ.Ε., κλίμακας 1:50.000 (Φύλλο Φάρσαλα) 

 Γεωλογικός Χάρτης Ι.Γ.Μ.Ε., κλίμακας 1:50.000 (Φύλλο Δομοκός) 

β. Λοιπά στοιχεία 

 Σχέδια διαχείρισης υδατικών πόρων, Παραδοτέο: Ανάλυση ανθρωπογενών πιέσεων και των 
επιπτώσεών τους στα επιφανειακά και στα υπόγεια υδατικά συστήματα. 

 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου Διαχείρισης της Λεκάνης Απορροής 
Ποταμού (Υδατικού Διαμερίσματος) Θεσσαλίας. 

 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας της 
Λεκάνης Απορροής Ποταμού (Υδατικού Διαμερίσματος) Θεσσαλίας. 

 Διαχείριση Υδατικών πόρων - Το Θεσσαλικό πρόβλημα - Παρόν και προοπτικές, 2010. 

 Υδρογεωλογική Μελέτη Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας στο πλαίσιο του έργου: Καταγραφή και 
αποτίμηση των υδρογεωλογικών χαρακτήρων των υπόγειων νερών και των υδροφόρων συστημάτων 
της χώρας, ΙΓΜΕ 2010. 

 

1.6 Κατάταξη του Έργου 

Το νέο έργο περιλαμβάνει την κατασκευή νέου υδρευτικού δικτύου, με παράλληλη ανόρυξη γεωτρήσεων, ενώ 
επιτυγχάνει και τη διασύνδεση με το υπάρχον υδρευτικό δίκτυο. Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για την 
κατάταξη των έργων: Υ.Α. 37674 (ΦΕΚ 2471Β/10-08-2016): «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της 
υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε 
κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 
209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει», το έργο κατατάσσεται: 

- ως προς τον αγωγό μεταφοράς νερού: Ομάδα 2η: Υδραυλικά Έργα, α/α 7: Αγωγοί μεταφοράς νερού 
κάθε είδους και χρήσης, όπως: κλειστοί αγωγοί μεταφοράς νερού (συμπεριλαμβανομένου και του 
θερμού) ή αποχέτευσης όμβριων, διώρυγες, τάφροι, σήραγγες μεταφοράς υδάτων κ.λ.π. 
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- ως προς τις γεωτρήσεις: Ομάδα 2η: Υδραυλικά Έργα, α/α 6: Υδρογεωτρήσεις και φρέατα κάθε 
χρήσης (εφεξής «υδρογεωτρήσεις») 

 

1.6.1 Κατάταξη Αγωγού Μεταφοράς Νερού 

Λόγω του ότι το υφιστάμενο υδρευτικό δίκτυο δεν είναι περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο κατατάσσεται και αυτό. 
Έτσι λόγω της πολυπλοκότητας των κλάδων παρουσιάζεται για εποπτικούς λόγους πινακοποιημένο στη 
συνέχεια: 

Συγκεντρωτικά αναφέρεται ότι ενώ το πραγματικό μήκος του αγωγού μεταφοράς (υδρευτικού δικτύου) είναι 
14.737,88m λόγω του ότι: 

- μήκος αγωγού 5.528,21m έχει μεγάλη διατομή (S>0,05m2) και χωροθετείται εντός οδών και 
ερεισμάτων και εκτός περιοχής Natura 

- μήκος αγωγού 1.497,73m έχει μεγάλη διατομή (S>0,05m2) και χωροθετείται εκτός οδών και 
ερεισμάτων και εκτός περιοχής Natura 

- μήκος αγωγού 6.604,76m έχει μεγάλη διατομή (S>0,05m2) και χωροθετείται εντός οδών και 
ερεισμάτων και εντός περιοχής Natura 

- μήκος αγωγού 2.681,24m έχει μεγάλη διατομή (S>0,05m2) και χωροθετείται εντός οικισμού 

το Ισοδύναμο Μήκος (ΣL) ίσο με 20.271,42 αφού: 

- για το μήκος αγωγού 5.528,21m που έχει μεγάλη διατομή (S>0,05m2) και χωροθετείται εντός οδών και 
ερεισμάτων και εκτός περιοχής Natura, το ισοδύναμο μήκος (L) είναι ίσο με το πραγματικό μήκος 

- για το μήκος αγωγού 1.497,73m που έχει μεγάλη διατομή (S>0,05m2) και χωροθετείται εκτός οδών και 
ερεισμάτων και εκτός περιοχής Natura το ισοδύναμο μήκος του (L) είναι διπλάσιο του πραγματικού 
μήκους 

- για το μήκος αγωγού 6.604,76m που έχει μεγάλη διατομή (S>0,05m2) και χωροθετείται εντός οδών και 
ερεισμάτων και εντός περιοχής Natura το ισοδύναμο μήκος του (L) είναι διπλάσιο του πραγματικού 
μήκους 

- το μήκος αγωγού 2.681,24m που έχει μεγάλη διατομή (S>0,05m2) και χωροθετείται εντός οικισμού, 
δεν κατατάσσεται και δεν λαμβάνεται υπόψη στο ΣL 

και άρα κατατάσσεται στην Υποκατηγορία Α2. 
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Πίνακας 2.1: Υπολογισμός Ισοδύναμου Μήκους ΣL υδρευτικού δικτύου 
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1 A1-A2 PE 5.579,00 315 0,078       11.158,00   11.158,00 
2 A5-A6 PE 147,73 315 0,078   147,73       147,73 
3 A2-A3 PE 687,01 315 0,078   687,01       687,01 
4 A3-A4 PE 101,28 315 0,078       202,55   202,55 
5 A7-A8 PE 167,33 315 0,078       334,66   334,66 
6 A4-A5 PE 1.117,02 315 0,078   1.117,02     1.117,02 0,00 
7 A5-A7 PE 69,22 315 0,078   69,22     69,22 0,00 
8 A6-A9 PE 256,09 315 0,078         256,09 0,00 
9 A14-A15 PE 141,54 315 0,078     283,08     283,08 

10 A13-A14 PE 1.741,19 315 0,078   1.741,19       1.741,19 
11 A6-A10 PE 1.238,91 315 0,078         1.238,91 0,00 
12 A9-A8 PE 166,04 315 0,078       332,08   332,08 
13 A10-A11 PE 60,68 315 0,078       121,36   121,36 
14 A11-A12 PE 1.766,03 315 0,078   1.766,03       1.766,03 
15 A12-A13 PE 280,38 315 0,078       560,75   560,75 
16 Α15-Α16 PE 1.106,13 315 0,078     2.212,26     2.212,26 
17 Α16-Α17 PE 250,05 315 0,078     500,11 500,11   1.000,22 

ΣΥΝΟΛΑ 14.875,64     0,00 5.528,21 2.995,45 13.209,52 2.681,24 ΣL = 20.546,94 
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1.6.2 Κατάταξη Υδρογεωτρήσεων 

Οι γεωτρήσεις που θα κατασκευαστούν στο νέο υδρευτικό δίκτυο, παρατίθενται στον κάτωθι πίνακα: 

Πίνακας 2.2: Νέες Υδρευτικές Γεωτρήσεις που συμμετέχουν στο υπό εξέταση έργο 

A/A ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ X Y 

1 ΓΕΩΤΡΗΣΗ «ΒΡΥΣΙΑ 1» 355309 4347158 
2 ΓΕΩΤΡΗΣΗ «ΒΡΥΣΙΑ 2» 355322 4347149 

 

Επιπλέον σημειώνεται ότι το εν λόγω έργο περιλαμβάνει και τις παρακάτω υφιστάμενες γεωτρήσεις.  

Πίνακας 2.3: Υφιστάμενες Υδρευτικές Γεωτρήσεις που συμμετέχουν στο υπό εξέταση έργο 

A/A ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ X Y 

1 ΓΕΩΤΡΗΣΗ «ΦΑΡΣΑΛΑ 1» 362015,71 4352898,53 

2 
ΓΕΩΤΡΗΣΗ «ΣΤΑΘΜΟΣ 1» 

(πλέον λειτουργεί ως εφεδρική) 
360742 4352916 

3 ΓΕΩΤΡΗΣΗ «ΣΤΑΘΜΟΣ 2» 360759 4352894 

4 ΓΕΩΤΡΗΣΗ «ΣΤΑΘΜΟΣ 3» 360708 4352893 

5 
ΓΕΩΤΡΗΣΗ «ΣΤΑΘΜΟΣ 4» 

(αντικατάσταση της γεώτρησης ΣΤΑΘΜΟΣ 1) 
360805 4352908 

 
Η ετήσια απολήψιμη ποσότητα (V) από τις παραπάνω γεωτρήσεις, όπως υπολογίζονται σύμφωνα με τις 
ανάγκες του σημερινού αλλά και του πληθυσμού σχεδιασμού (βλέπε ανάλυση αναγκών στη συνέχεια), είναι: 

Σημερινός Πληθυσμός (2011): V = 1.386.543,75 m3 > 300.000 m3 

Πληθυσμός Σχεδιασμού (2060): V = 1.770.396,75 m3 > 300.000 m3 

άρα κατατάσσονται στη Υποκατηγορία Α2 

Έτσι, συνολικά το υπό εξέταση υδραυλικό έργο κατατάσσεται στην υποκατηγορία Α2. 

 
Επιπλέον σημειώνεται ότι το εν λόγω έργο περιλαμβάνει και την χρήση τριών (3) υφιστάμενων δεξαμενών 
(πίνακας 2.4) οι οποίες όμως δεν κατατάσσονται οπότε δεν επηρεάζουν την γενικότερη κατάταξη του έργου.  

Πίνακας 2.4: Δεξαμενές που συμμετέχουν στο υπό εξέταση έργο 

A/A ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ X Y 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

(m3) 

1 Δεξαμενή στη θέση «Σταθμός» 360693,06 4352892,24 1000 

2 Δεξαμενή εντός οικισμού  360031,59 4350218,12 800 

3 Δεξαμενή στο ύψωμα «Προφήτης Ηλίας» 360110,72 4349983,32 1000 

 

1.7 Φορέας του Έργου 

Φορέας του έργου είναι η Δ.Ε.Υ.Α. Φαρσάλων, που εδρεύει στα Φάρσαλα, του Δήμου Φαρσάλων.  

ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ: Δ.Ε.Υ.Α. Φαρσάλων  

ΕΔΡΑ:   Διεύθυνση:  Αχιλλέως 8, 40300 

   Πληροφορίες:  Παπακώστας Παντελής 

   Τηλέφωνο:  24910 25882 

   Τηλεομοιοτυπία: 24910 25784 



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 

 

10 

Σημειώνεται ότι λόγω τεχνικής επάρκειας, την επίβλεψη του εν λόγω έργου ασκεί η Τεχνική Υπηρεσία του 
Δήμου Φαρσάλων. 

 

1.8 Μελετητής της ΜΠΕ 

Ανάδοχος της παρούσας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι ο Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος 
Λίταινας Αντώνιος, κάτοχος μελετητικού πτυχίου με Α.Μ. ΓΕΜ: 20791, τάξεως Α΄ στην κατηγορία 27 
(Περιβαλλοντικές Μελέτες). 

Στην ομάδα μελέτης συμμετείχε και ο Τεχνικός Γεωλόγος, MSc Περιβαλλοντολόγος κ. Σέγγης Κωνσταντίνος, 
μελετητής με Α.Μ.: 17187 τάξεως Α’ στην κατηγορία 20 (Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές 
και Γεωφυσικές) και τάξεως Α’ στην κατηγορία 21 (Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες). 

Στο παράρτημα της παρούσας Μελέτης παρατίθενται το Μελετητικό πτυχίο κατηγορίας 27 καθώς και η 
απαιτούμενη υπεύθυνη δήλωση περί ισχύος του πτυχίου. 
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2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η συγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάχθηκε προκειμένου να διευκρινισθούν οι 
ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Δίκτυο Ύδρευσης 
Φαρσάλων». Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο η υλοποίηση του οποίου θα δώσει λύση στο χρόνιο πρόβλημα 
στην ύδρευση της πόλης των Φαρσάλων. 

Η περιοχή μελέτης βρίσκεται 33-39 Km Ν-ΝΔ της πόλης της Λάρισας, ουσιαστικά αφορά την πόλη των 
Φαρσάλων, και τον οικισμό Βρυσιών του Δ. Φαρσάλων.  

Η όδευση του υδρευτικού δικτύου (υφιστάμενου και νέου) διέρχεται εντός των προστατευόμενων περιοχών 
του δικτύου Natura 2000: 

- PERIOCHI FARSALON Κωδικός: GR1420012 - Τύπος: SPA 

 

Τα τελευταία χρόνια, στον ευρύτερο Θεσσαλικό κάμπο παρατηρούνται έντονα προβλήματα στην ποιότητα του 
πόσιμου νερού. Η αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων στις αγροτικές καλλιέργειες έχει επιβαρύνει σημαντικά τους 
υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες. Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις όπου δεν ευθύνονται οι ανθρωπογενείς 
πιέσεις για την μόλυνση του υπόγειου ύδατος, αλλά διάφορες χημικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα, 
προερχόμενες από στοιχεία και μέταλλα των γεωλογικών σχηματισμών. 

Προκειμένου να δοθεί άμεση και ασφαλής λύση στο πρόβλημα της ύδρευσης της πόλης των Φαρσάλων, ο 
φορέας του έργου κατέληξε στον σχεδιασμό του συγκεκριμένου έργου.  

Το συνολικό έργο περιλαμβάνει την κατασκευή νέου υδρευτικού δικτύου, με παράλληλη ανόρυξη 
γεωτρήσεων, σε συνδυασμό με τη χρήση του υπάρχοντος υδρευτικό δίκτυο και των υφιστάμενων 
γεωτρήσεων.  

Πιο συγκεκριμένα το νερό που θα διανέμεται στον οικισμό των Φαρσάλων θα προέρχεται από επτά 
γεωτρήσεις (πίνακες 2.2 και 2.3). 

 

Οι χημικές αναλύσεις των εν λόγω γεωτρήσεων (υφιστάμενο δίκτυο και νερό δικτύου Βρυσιών από την 
παράπλευρη υδρευτική γεώτρησης Βρυσιών) παρατίθενται στο παράρτημα της παρούσας Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

 

Μια γενική εικόνα των προαναφερθέντων (οικισμοί, όδευση υφιστάμενου και νέου δικτύου, υφιστάμενες και 
νέες γεωτρήσεις) παρατίθεται στο απόσπασμα τοπογραφικού χάρτη αρχικής κλίμακας 1:50.000 που 
ακολουθεί (σχήμα 2.1) καθώς και στη Γενική Οριζοντιογραφία του έργου, κλίμακας 1:5.000 του 
παραρτήματος. 
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Σχήμα 2.1: Απόσπασμα τοπογραφικού χάρτη (Φύλλα ΓΥΣ: Φάρσαλα & Δομοκός) αρχικής κλίμακας 1:50.000  με τη γενική 
διάταξη του έργου 
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3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

3.1 Μέγεθος – Δυναμικότητα του Έργου 

Το έργο για το οποίο συντάσσεται η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, είναι μεγίστης σημασίας 
καθώς στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής. Η πρόσβαση σε πόσιμο νερό 
είναι αγαθό που δεν πρέπει να στερείται κανένας. Από την υλοποίησή του θα εξυπηρετηθεί άμεσα η πόλη των 
Φαρσάλων.  

Ο υπολογισμός της πληθυσμιακής κατάστασης αναφέρεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 6.5 της παρούσας 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.  

 

3.2 Στοιχεία της Φάσης Κατασκευής και Λειτουργίας 

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή νέου υδρευτικού δικτύου, που σε συνδυασμό με το υφιστάμενο θα 
καλύψει τις υδρευτικές ανάγκες. Οι απαιτούμενες ποσότητες νερού για την κάλυψη των αναγκών σε ύδρευση 
υπολογίζονται σε σχετικό κεφάλαιο αναλυτικά (Κεφ. 6.5 της παρούσας). Η ποσότητα του νερού που σήμερα 
απαιτείται για την ύδρευση 9.117 ατόμων (σημερινός πληθυσμός - 2011) προκύπτει από τον τύπο:  

9.117 (άτομα) Χ 365 (ημέρες) Χ 0,25m3/ άτομο Χ 40% απώλειες =1.386.543,75m3/έτος 

(* η τελική ποσότητα έχει υπολογιστεί βάσει της εκτίμησης των αναγκών της πόλης των Φαρσάλων με αποτέλεσμα να παρατηρείται τυχόν 
μικρή απόκλιση λόγω στρογγυλοποιήσεων) 

ενώ η ποσότητα του νερού που απαιτείται για την μελλοντική ύδρευση 11.641 ατόμων (πληθυσμός 
σχεδιασμού - 2060) προκύπτει από τον τύπο: 

11.641 (άτομα) Χ 365 (ημέρες) Χ 0,25m3/ άτομο Χ 20% απώλειες =1.770.396,75m3/έτος 

(* η τελική ποσότητα έχει υπολογιστεί βάσει της εκτίμησης των αναγκών της πόλης των Φαρσάλων με αποτέλεσμα να παρατηρείται τυχόν 
μικρή απόκλιση λόγω στρογγυλοποιήσεων) 

Καθώς το έργο αυτό, δηλαδή η κατασκευή νέου δικτύου και η διασύνδεση του με το ήδη υπάρχον με 
παράλληλη ανόρυξη δύο γεωτρήσεων αλλά και την λειτουργία υφιστάμενων, των οποίων η δυναμικότητα και 
η παροχή είναι γνωστές και αναφέρονται αναλυτικά σε επόμενο κεφάλαιο (Κεφ 4.4), συμπεραίνεται πως δεν 
αναμένεται να έχει καμία πιθανότητα αποτυχίας ως προς το σκοπό της λειτουργίας του.  

 

3.3 Απαιτούμενες Ποσότητες Πρώτων Υλών και Αναμενόμενες Ποσότητες Αποβλήτων 

Πέρα από τις εκσκαφές και την προμήθεια των σωλήνων τα υπόλοιπα υλικά κατασκευής αφορούν συνήθεις 
εργασίες δικτύου και ανόρυξης γεωτρήσεων. 

Οι συνολικές εκσκαφές θα έχουν όγκο 11.762m3 και αναλύονται ως εξής: 

- Εκσκαφή ορυγμάτων υπόγειων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες με την πλευρική απόθεση 
των προϊόντων εκσκαφής: 533,93m3 

- Εκσκαφή ορυγμάτων υπόγειων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες με την μεταφορά των 
προϊόντων εκσκαφής: 931,69m3 

- Εκσκαφή ορυγμάτων υπόγειων δικτύων σε έδαφος βραχώδες με την μεταφορά των προϊόντων 
εκσκαφής: 931,69m3 

- Εκσκαφή και επαναπλήρωση χάνδακος υπογείου δικτύου σωληνώσεων σε έδαφος γαιώδες 
ημιβραχώδες: 4.649,35m3 

- Εκσκαφή και επαναπλήρωση χάνδακος υπογείου δικτύου σωληνώσεων σε έδαφος βραχώδες: 
4.614,15m3 

- Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γεώδες ημιβραχώδες: 63,71m3 
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- Εκσκαφές  θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος βραχώδες: 37,75m3 

Τα υλικά της εκσκαφής που θα προκύψουν από την τοποθέτηση των αγωγών θα επαναχρησιμοποιηθούν για 
την πλήρωση των σκαμμάτων. Έτσι από τον παραπάνω όγκο θα χρησιμοποιηθούν για επιχώσεις τα 
533,93+4.649,35+4.614,15 = 9.797,43m3 

Άρα η περίσσεια υλικών εκσκαφής θα είναι 11.762-9.797,43 = 1.964,57m3 και αποτελείται από αδρανή υλικά. 

Τα εν λόγω υλικά της εκσκαφής, προτείνεται να διαστρωθούν σε δημοτική έκταση. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι 
σε γήπεδο έκτασης 20.000m2 το μέσο ύψος διάστρωσης εκτιμάται σε 9,8cm. 

 

Σημειώνεται ότι απόβλητα υλικά από την κατασκευή των νέων γεωτρήσεων δεν θα υπάρξουν. 
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4. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

4.1 Στόχος και Σκοπιμότητα 

Ο στόχος και η σκοπιμότητα του εξεταζόμενου έργου είναι η άμεση επίλυση του προβλήματος στην ύδρευση 
και η τροφοδοσία με καλής ποιότητας και ποσότητας νερό, στον οικισμό των Φαρσάλων, η ορθολογική χρήση 
των υδατικών πόρων της περιοχής και η εξασφάλιση εφεδρικής παροχέτευσης νερού συνδυαστικά με νέο και 
το υπάρχον δίκτυο ύδρευσης σε περίπτωση δυσλειτουργίας.  

 

Πιο συγκεκριμένα, στόχος του παρόντος έργου «Δίκτυο Ύδρευσης Φαρσάλων» είναι:  

- Η αξιοποίηση των υφιστάμενων γεωτρήσεων και ο προσδιορισμός κατά προσέγγιση της 
εκμεταλλεύσιμης παροχής τους.  

- Η χρήση του υφιστάμενου αγωγού ύδρευσης και τροφοδότησης των δίδυμων κυκλικών δεξαμενών 
χωρητικότητας 800m3 νότια της πόλης των Φαρσάλων, οι οποίες λειτουργούν ως ενδιάμεσες 
δεξαμενές, στην τροφοδότηση των κυρίων δεξαμενών στο ύψωμα Προφήτη Ηλία χωρητικότητας 
1000m3. 

- Η ανόρυξη δύο νέων γεωτρήσεων στην Τ.Κ. Βρυσιών και συγκεκριμένα πλησίον της υφιστάμενης 
υδρευτικής γεώτρησης Βρυσιών, σε απόσταση περίπου 10m μεταξύ τους. 

- Η κατασκευή νέου αγωγού ύδρευσης D315 κλάσης 16 Atm (SDR 11) που θα ακολουθεί επί το 
πλείστον το έρεισμα του υφιστάμενου ασφαλτοστρωμένου οδικού τμήματος Βρυσιά – Φάρσαλα. Η 
αρχή της χάραξης βρίσκεται σε θέση κοντά στο βόρειο όριο του οικισμού Βρυσιών και θα τροφοδοτεί 
απευθείας τις κύριες δεξαμενές νότια της πόλης των Φαρσάλων στο ύψωμα Προφήτη Ηλία 
χωρητικότητας 1000m3. 

 

Σκοπός του έργου, πέραν του γενικότερου εκσυγχρονισμού του δικτύου ύδρευσης, είναι: 

- Η αποδοτικότερη διαχείριση και αναβάθμιση της ποιότητας του νερού από τις νέες γεωτρήσεις στα 
Βρυσιά και την κατασκευή νέου αγωγού D315 κλάσης 16 Atm (SDR 11) που θα ακολουθεί το έρεισμα 
του υφιστάμενου ασφαλτοστρωμένου οδικού τμήματος Βρυσιά – Φάρσαλα. 

- Η σταδιακή μείωση της χρήσης του υφιστάμενου υδρευτικού αγωγού και των υφιστάμενων 
γεωτρήσεων και η κατασκευή νέου αγωγού ύδρευσης D315 κλάσης 16 Atm (SDR 11) που θα 
ακολουθεί το έρεισμα του υφιστάμενου ασφαλτοστρωμένου οδικού τμήματος Βρυσιά – Φάρσαλα 
καθώς και των νέων γεωτρήσεων στα Βρυσιά. Με την κατασκευή των έργων θα υδροδοτηθεί ο 
οικισμός των Φαρσάλων και ο νέος αγωγός ύδρευσης θα αποτελεί την κύρια υδροληψία ύδρευσης 
του εν λόγω οικισμού, ενώ ο υφιστάμενος αγωγός ύδρευσης θα λειτουργεί συμπληρωματικά.  

 

Το πρόβλημα της ύδρευσης στην εν λόγω περιοχή δεν είναι πρόσφατο. Οι υφιστάμενες υδροληψίες του 
οικισμού των Φαρσάλων παρέχουν νερό ακατάλληλης ποιότητας, λόγω υψηλής περιεκτικότητας νιτρικών 
ιόντων.  

Με την άμεση επίλυση του προβλήματος της ύδρευσης θα βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής των κατοίκων των 
παραπάνω οικισμών. Θα δοθούν κίνητρα σε όσους εγκατέλειψαν τις κατοικίες τους, μην έχοντας νερό 
κατάλληλο για πόση, να επιστρέψουν.  

 

4.2 Ιστορική Εξέλιξη του Έργου 

Μέχρι σήμερα, η ύδρευση της πόλης των Φαρσάλων γίνεται ως εξής: 
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- από την υφιστάμενη υδρευτική γεώτρηση «Φάρσαλα 1» (σημείο Α17 - συντεταγμένες ΕΓΣΑ ’87 Χ: 
362015,71 & Υ: 4352898,53) με γενική κατεύθυνση δυτική μέσω υφιστάμενου αγωγού Φ315 
τροφοδοτείται η υφιστάμενη δεξαμενή στη θέση Σταθμός (σημείο Α15 - Χ: 360693,06 & Υ: 
4352892,24) χωρητικότητας 1000m3 

- από τις υφιστάμενες υδρευτικές γεωτρήσεις «Σταθμός 1» (συντεταγμένες ΕΓΣΑ ’87 Χ: 360742 & Υ: 
4352916) που πλέον λειτουργεί ως εφεδρική, «Σταθμός 2» (Χ: 360759 & Υ: 4352894), «Σταθμός 3» 
(Χ: 360708 & Υ: 4352893) και «Σταθμός 4» (Χ: 360805 & Υ: 4352908) μέσω υφιστάμενου αγωγού 
Φ315 τροφοδοτείται και πάλι η προαναφερόμενη υφιστάμενη δεξαμενή στη θέση Σταθμός (σημείο 
Α15 - Χ: 360693,06 & Υ: 4352892,24) χωρητικότητας 1000m3 

- στη συνέχεια, από την προαναφερόμενη δεξαμενή το νερό οδηγείται με γενική κατεύθυνση Ν-ΝΔ, 
μέσω υφιστάμενου αγωγού Φ315, έως την περιφερειακή οδό της πόλης των Φαρσάλων (σημείο Α12 - 
συντεταγμένες ΕΓΣΑ ’87 Χ: 360325,43 & Υ: 4351305,31) όπου ακολουθώντας αρχικά δυτική και στη 
συνέχεια ΝΔ κατεύθυνση φτάνει μέχρι την Ε. Ο. Καρδίτσας - Βόλου (σημείο Α11 - Χ: 359015,75 & Υ: 
4350441,46). 

- τέλος, ο αγωγός κατευθυνόμενος ανατολικά εισέρχεται εντός της πόλης των Φαρσάλων (σημείο Α10 - 
Χ: 359050,05 & Υ: 4350414,56) καταλήγοντας, μέσω υφιστάμενου αγωγού Φ315, αρχικά στις 
υφιστάμενες δίδυμες κυκλικές δεξαμενές χωρητικότητας 800m3 (ενδιάμεσες δεξαμενές) (σημείο Α6 - 
Χ: 360031,59 & Υ: 4350218,12) και στη συνέχεια στις υφιστάμενες δίδυμες κυκλικές δεξαμενές 
χωρητικότητας 1000m3 εκτός ορίων οικισμού στο ύψωμα «Προφήτη Ηλία» (σημείο Α8 - Χ: 360110,72 
& Υ: 4349983,32) 

Από τις παραπάνω γεωτρήσεις στην υδροδότηση συμμετέχουν οι γεωτρήσεις «Φάρσαλα 1», «Σταθμός 2», 
«Σταθμός 3» και «Σταθμός 4» με μέση ωριαία παροχή 80m3/h που καλύπτει τις απαιτούμενες ανάγκες αλλά 
με χαμηλής ποιότητας νερό (αυξημένη συγκέντρωση νιτρικών – βλέπε χημικές αναλύσεις παραρτήματος).  

 

Μετά από εξέταση των πιθανών τρόπων βελτίωσης της υδροδότησης του οικισμού και εξασφάλισης 
εφεδρείας, αποφασίστηκε να εξεταστεί, να αδειοδοτηθεί και στη συνέχεια να κατασκευαστεί το περιγραφόμενο 
έργο. 

 

4.3 Συσχέτιση του Έργου με Άλλα Έργα 

Επί του παρόντος στην ευρύτερη περιοχή δεν κατασκευάζεται αντίστοιχο έργο. Στην ευρύτερη περιοχή βέβαια 
υπάρχει πληθώρα γεωτρήσεων τόσο ιδιωτικών όσο και δημοτικών που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι 
αρδευτικής χρήσης και χρησιμοποιούνται για την άρδευση αγροτεμαχίων όπου σε αρκετές περιπτώσεις μέσω 
υπόγειων αγωγών γίνεται μεταφορά του νερού σε σημαντικές αποστάσεις.  

 

4.4 Χαρακτηριστικά Γεωτρήσεων Έργου 

Όπως προαναφέρθηκε, οι γεωτρήσεις που συμμετέχουν συνολικά στο υπό εξέταση υδρευτικό δίκτυο είναι στο 
σύνολο εφτά και παρατίθενται παρακάτω.  

Οι γεωτρήσεις που θα κατασκευαστούν στο νέο υδρευτικό δίκτυο, παρατίθενται στον κάτωθι πίνακα: 

Πίνακας 4.1: Νέες Γεωτρήσεις που συμμετέχουν στο υπό εξέταση έργο 

A/A ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ X Y 

1 ΓΕΩΤΡΗΣΗ «ΒΡΥΣΙΑ 1» 355309 4347158 
2 ΓΕΩΤΡΗΣΗ «ΒΡΥΣΙΑ 2» 355322 4347149 
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Επιπλέον σημειώνεται ότι το εν λόγω έργο περιλαμβάνει και τις παρακάτω υφιστάμενες γεωτρήσεις.  

Πίνακας 4.2: Υφιστάμενες Υδρευτικές Γεωτρήσεις που συμμετέχουν στο υπό εξέταση έργο 

A/A ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ X Y 

1 ΓΕΩΤΡΗΣΗ «ΦΑΡΣΑΛΑ 1» 362015,71 4352898,53 

2 
ΓΕΩΤΡΗΣΗ «ΣΤΑΘΜΟΣ 1» 

(πλέον λειτουργεί ως εφεδρική) 
360742 4352916 

3 ΓΕΩΤΡΗΣΗ «ΣΤΑΘΜΟΣ 2» 360759 4352894 

4 ΓΕΩΤΡΗΣΗ «ΣΤΑΘΜΟΣ 3» 360708 4352893 

5 
ΓΕΩΤΡΗΣΗ «ΣΤΑΘΜΟΣ 4» 

(αντικατάσταση της γεώτρησης ΣΤΑΘΜΟΣ 1) 
360805 4352908 

 

4.4.1 Νέα Γεώτρηση «Βρυσιά 1» 

Η ανόρυξη της νέας υδρευτικής γεώτρησης θα γίνει πλησίον του αντλιοστασίου της υφιστάμενης υδρευτικής 
γεώτρησης Βρυσιών, στο τεμάχιο με αριθμ. 404 ιδιοκτησίας του Δήμου Φαρσάλων.  

Για την εν λόγω ανόρυξη γεώτρησης έχει κατατεθεί η υπ’ αριθμ. 408/14690/29-1-2019 αίτηση άδειας 
εκτέλεσης έργου στην Διεύθυνση Υδάτων Θεσσαλίας 

Τα χαρακτηριστικά της υπό ανόρυξης γεώτρησης παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα: 

Πίνακας 4.3: Χαρακτηριστικά Υδρευτικής Γεώτρησης Αντλιοστάσιο «Βρυσιά 1» 

Θέση Έργου Αντλιοστάσιο Βρυσιών 

Συντεταγμένες Νέας Γεώτρησης Χ: 355309 Υ:4347158 

Προτεινόμενο Βάθος Γεώτρησης 80m 

Εκτιμώμενη Παροχή Γεώτρησης: 100 m3/h 

Διάμετρος Σωλήνων Γεώτρησης 8 in 

Βάθος Πιεζομέτρου / Διάμετρος Πιεζομέτρου: 60m / 1in 

 

4.4.2 Νέα Γεώτρηση «Βρυσιά 2» 

Η ανόρυξη της δεύτερης νέας υδρευτικής γεώτρησης θα γίνει και πάλι πλησίον του αντλιοστασίου της 
υφιστάμενης υδρευτικής γεώτρησης Βρυσιών, (πλησίον της «Βρυσιά 1») στο τεμάχιο με αριθμ. 404 
ιδιοκτησίας του Δήμου Φαρσάλων.  

Για την εν λόγω ανόρυξη γεώτρησης έχει κατατεθεί η υπ’ αριθμ. 409/14699/29-1-2019 αίτηση άδειας 
εκτέλεσης έργου στην Διεύθυνση Υδάτων Θεσσαλίας 

Τα χαρακτηριστικά της υπό ανόρυξης γεώτρησης παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα: 

Πίνακας 4.4: Χαρακτηριστικά Υδρευτικής Γεώτρησης Αντλιοστάσιο «Βρυσιά 2» 

Θέση Έργου Αντλιοστάσιο Βρυσιών 

Συντεταγμένες Νέας Γεώτρησης Χ: 355322 Υ:4347149 

Προτεινόμενο Βάθος Γεώτρησης 80m 

Εκτιμώμενη Παροχή Γεώτρησης: 100 m3/h 

Διάμετρος Σωλήνων Γεώτρησης 8 in 

Βάθος Πιεζομέτρου / Διάμετρος Πιεζομέτρου: 60m / 1in 
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Εικόνα 4.1: Γενική άποψη θέσης ανόρυξης γεωτρήσεων «Βρυσιά 1» και «Βρυσιά 2» πλησίον του αντλιοστασίου της 
υφιστάμενης υδρευτικής γεώτρησης Βρυσιών 

 

4.4.3 Γεώτρηση «Φάρσαλα 1» 

Η υδρευτική γεώτρηση «Φάρσαλα 1» βρίσκεται στη θέση «Κρεντίρι» σε απόσταση περίπου 2,2Km ΒΑ της 
πόλης των Φαρσάλων. 

Για την εν λόγω γεώτρηση έχει κατατεθεί η υπ’ αριθμ. 660/2014 αίτηση για έκδοση άδειας χρήσης νερού στο 
Τμήμα Υδροοικονομίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία διαβιβάστηκε στην Διεύθυνση Υδάτων 
Θεσσαλίας. 

Τα χαρακτηριστικά της γεώτρησης παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα: 

Πίνακας 4.5: Χαρακτηριστικά Υδρευτικής Γεώτρησης «Φάσραλα 1» 

Θέση Έργου Κρεντίρι  

Συντεταγμένες Γεώτρησης Χ: 362015,71 Υ:4352898,53 

Βάθος Γεώτρησης 100m 

Διάμετρος Σωλήνων Γεώτρησης 10 in 

Παροχή Γεώτρησης: 80m3/h 

 

4.4.4 Γεώτρηση «Σταθμός 1» 

Η υδρευτική γεώτρηση «Σταθμός 1» βρίσκεται στη θέση «Αντλιοστάσιο Σταθμού» σε απόσταση περίπου 
1,6Km βόρεια της πόλης των Φαρσάλων. 

Για την εν λόγω γεώτρηση είχε κατατεθεί η υπ’ αριθμ. 655/2014 αίτηση για έκδοση άδειας χρήσης νερού στο 
Τμήμα Υδροοικονομίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας αλλά και η υπ’ αριθμ. 315/2018 αίτηση για την 
αντικατάστασή της (άδεια εκτέλεσης έργου) βάσει της οποίας εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 1646/60693/11-5-2018 
άδεια εκτέλεσης έργου. Σημειώνεται ότι μετά την αντικατάστασή της η εν λόγω γεώτρησης λειτουργεί μόνο ως 
εφεδρική. 

Τα χαρακτηριστικά της γεώτρησης παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα: 
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Πίνακας 4.6: Χαρακτηριστικά Υδρευτικής Γεώτρησης «Σταθμός 1» 

Θέση Έργου Αντλιοστάσιο Σταθμού 

Συντεταγμένες Γεώτρησης Χ: 360742 Υ:4352916 

Βάθος Γεώτρησης 250m 

Διάμετρος Σωλήνων Γεώτρησης 10in 

Παροχή Γεώτρησης: 80m3/h 

 

 

Εικόνα 4.2: Άποψη υδρευτικής γεώτρησης «Φάρσαλα 1» στη θέση Κρεντίρι  

4.4.5 Γεώτρηση «Σταθμός 2» 

Η υδρευτική γεώτρηση «Σταθμός 2» βρίσκεται στη θέση «Αντλιοστάσιο Σταθμού» σε απόσταση περίπου 
1,6Km βόρεια της πόλης των Φαρσάλων. 

Για την εν λόγω γεώτρηση έχει κατατεθεί η υπ’ αριθμ. 656/2014 αίτηση για έκδοση άδειας χρήσης νερού στο 
Τμήμα Υδροοικονομίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία διαβιβάστηκε στην Διεύθυνση Υδάτων 
Θεσσαλίας. 

Τα χαρακτηριστικά της γεώτρησης παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα: 

Πίνακας 4.7: Χαρακτηριστικά Υδρευτικής Γεώτρησης Σταθμός 2 

Θέση Έργου Σταθμός 2 

Συντεταγμένες Γεώτρησης Χ: 360759 Υ: 4352894 

Βάθος Γεώτρησης 300m 

Διάμετρος Σωλήνων Γεώτρησης 10in 

Παροχή Γεώτρησης: 80m3/h 
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Εικόνα 4.3: Άποψη υδρευτικής γεώτρησης «Σταθμός 1» 

 

Εικόνα 4.4: Άποψη υδρευτικής γεώτρησης «Σταθμός 2» 

4.4.6 Γεώτρηση «Σταθμός 3» 

Η υδρευτική γεώτρηση «Σταθμός 3» βρίσκεται στη θέση «Αντλιοστάσιο Σταθμού» σε απόσταση περίπου 
1,6Km βόρεια της πόλης των Φαρσάλων. 
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Για την εν λόγω γεώτρηση έχει κατατεθεί η υπ’ αριθμ. 657/2014 αίτηση για έκδοση άδειας χρήσης νερού στο 
Τμήμα Υδροοικονομίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία διαβιβάστηκε στην Διεύθυνση Υδάτων 
Θεσσαλίας. 

Τα χαρακτηριστικά της γεώτρησης παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα: 

Πίνακας 4.8: Χαρακτηριστικά Υδρευτικής Γεώτρησης Σταθμός 3 

Θέση Έργου Αντλιοστάσιο Σταθμού 

Συντεταγμένες Γεώτρησης Χ: 360708 Υ:4352893 

Βάθος Γεώτρησης 300m 

Διάμετρος Σωλήνων Γεώτρησης 10in 

Παροχή Γεώτρησης: 80m3/h 

 

 

Εικόνα 4.5: Άποψη υδρευτικής γεώτρησης «Σταθμός 3» 

4.4.7 Γεώτρηση «Σταθμός 4» 

Η υδρευτική γεώτρηση «Σταθμός 4» βρίσκεται και αυτή στη θέση «Αντλιοστάσιο Σταθμού» σε απόσταση 
περίπου 1,6Km βόρεια της πόλης των Φαρσάλων. 

Η εν λόγω γεώτρηση ανορύχθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1646/60693/11-5-2018 άδεια εκτέλεσης έργου 
σε αντικατάσταση της γεώτρησης «Σταθμός 1» η οποία λειτουργεί πλέον μόνο ως εφεδρική. Μετά την 
ανόρυξη κατατέθηκε η υπ’ αριθμ. 39/2486/8-1-2019 αίτηση έκδοσης άδειας χρήσης νερού στη Διεύθυνση 
Υδάτων Θεσσαλίας. 

Τα χαρακτηριστικά της γεώτρησης παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα: 

Πίνακας 4.9: Χαρακτηριστικά Υδρευτικής Γεώτρησης Σταθμός 4 

Θέση Έργου Αντλιοστάσιο Σταθμού 

Συντεταγμένες Γεώτρησης Χ: 360805 Υ:4352908 
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Βάθος Γεώτρησης 250m 

Διάμετρος Σωλήνων Γεώτρησης 10in 

Παροχή Γεώτρησης: 80m3/h 

 

 

Εικόνα 4.7: Άποψη γεώτρησης Σταθμός 4 

 

4.5 Υφιστάμενες Δεξαμενές Έργου 

Όπως προαναφέρθηκε στο δίκτυο Ύδρευσης Φαρσάλων συμμετέχουν 3 δεξαμενές, τις δεξαμενές 
εξισορρόπησης στη θέση «Σταθμός» όπου συγκεντρώνονται τα νερά των πέντε (5) γεωτρήσεων (Φάρσαλα 1, 
Σταθμός 1, Σταθμός 2, Σταθμός 3 και Σταθμός 4) και τις δεξαμενές της πόλης των Φαρσάλων. 

Η πόλη των Φαρσάλων υδρεύεται από δίδυμες κυκλικές δεξαμενές χωρητικότητας 1000m3 στο ύψωμα 

Προφήτη Ηλία που εφάπτεται του πολεοδομικού ιστού στα νότια του. Το υψόμετρο εδάφους στην θέση της 

δεξαμενής είναι 231.70m. Σε απόσταση 395m από τις παραπάνω δεξαμενές και σε υψόμετρο εδάφους 

195,0m υπάρχουν επίσης δίδυμες κυκλικές δεξαμενές χωρητικότητας 800m3. Οι δεξαμενές αυτές αποτελούν 

ενδιάμεσες δεξαμενές στην τροφοδότηση των κυρίων δεξαμενών από τις υφιστάμενες γεωτρήσεις. Καθώς 
όμως συνδέονται με τις κύριες, μέσω αντλιοστασίου, η χωρητικότητα τους μπορεί χρησιμοποιηθεί σαν 
πρόσθετος όγκος αποθήκευσης ύδατος, ακόμα και μετά την απενεργοποίηση των υφιστάμενων υδροληψιών.  

Η χωρητικότητα των παραπάνω δεξαμενών κρίνεται ικανοποιητική και μπορούν να εξυπηρετήσουν τα 
Φάρσαλα για αρκετά χρόνια ακόμη. 
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Εικόνα 4.8: Άποψη δεξαμενής στη θέση «Σταθμός» 

 

 

Εικόνα 4.9: Άποψη δεξαμενής εντός οικισμού 

Πέρα από τις δεξαμενές, δεν είναι δυνατή η αξιοποίηση κάποιας άλλης υποδομής στο νέο έργο. 
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Εικόνα 4.10: Άποψη δεξαμενής στο ύψωμα Προφήτης Ηλίας 

Πίνακας 4.10: Δεξαμενές που συμμετέχουν στο υπό εξέταση έργο 

A/A ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ X Y 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

(m3) 

1 Δεξαμενή στη θέση «Σταθμός» 360693,06 4352892,24 1000 

2 Δεξαμενή εντός οικισμού  360031,59 4350218,12 800 

3 Δεξαμενή στο ύψωμα «Προφήτης Ηλίας» 360110,72 4349983,32 1000 

 

4.6 Θέσεις Ιδιωτικών Γεωτρήσεων και άλλων Ανθρωπογενών Δραστηριοτήτων 

Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει πληθώρα ιδιωτικών γεωτρήσεων που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι 
αρδευτικής χρήσης και χρησιμοποιούνται για την άρδευση αγροτεμαχίων όπου σε αρκετές περιπτώσεις μέσω 
υπόγειων αγωγών γίνεται μεταφορά του νερού σε σημαντικές αποστάσεις. Συγκεντρωτικά, αναφέρεται ότι 
παρόλη την πυκνή διάταξη των γεωτρήσεων δεν αναμένεται να προκύψουν προβλήματα σχετικά με την 
παροχή των υδροληψιών.  

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι πλησίον των νέων γεωτρήσεων πρόκειται να κατασκευαστεί το φράγμα 
αναστόμωσης των πηγών Βρυσιών (αρ.πρωτ. ΑΕΠΟ: 645/33507/16-5-2014, ΑΔΑ: ΒΙΦ8ΟΡ10-ΖΡ7). 
Λεπτομέρειες για τη χωροθέτησή του και τα λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά του αναφέρονται στο κεφάλαιο 5 
της παρούσας μελέτης.  

 

4.7 Οικονομικά Στοιχεία του Έργου 

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 1.950.000 Ευρώ (με Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ).  

Το έργο θα κατασκευαστεί με συγχρηματοδότηση (Ευρωπαϊκής Ένωσης και πόρων ΔΕΥΑ Φαρσάλων).  

Η λειτουργία του έργου θα γίνεται από την ΔΕΥΑ Φαρσάλων. 
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Πίνακας 4.11: Προϋπολογισμός Έργου 
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5. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ 
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

Η θέση του προς υλοποίηση έργου ως προς εκτάσεις του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, έχει 
ως εξής: 

 

5.1 Θεσμοθετημένα Όρια Οικισμών 

Τα θεσμοθετημένα όρια των οικισμών: Βρυσιά και Φάρσαλα της Δ.Ε. Φαρσάλων αναφέρονται στα κάτωθι 
ΦΕΚ: 

- ΒΡΥΣΙΑ: ΦΕΚ 236Δ/18-03-1987 

 

Σχήμα 5.1: Απόσπασμα ορίων οικισμού Βρυσιά 

- ΦΑΡΣΑΛΑ: ΦΕΚ 915Δ/22-09-1987 

 

Σχήμα 5.2: Απόσπασμα ορίων πόλης Φαρσάλων 
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5.2 Θεσμοθετημένα Όρια Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών 

Σε σχέση με όρια περιοχών του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών του Ν. 3937/2011(Α΄60), η 
όδευση του υδρευτικού δικτύου διέρχεται εντός της προστατευόμενης περιοχής του δικτύου Natura 2000: 
PERIOXI FARSALON Κωδικός: GR1420012 - Τύπος: SPA 

 

Σχήμα 5.3: Προστατευόμενες Περιοχές Natura 2000 με τη γενική διάταξη του έργου 
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5.3 Θεσμοθετημένα Όρια Δασικών Εκτάσεων 

Πλησίον της περιοχής μελέτης παρατηρούνται κυρίως χαμηλά ποσοστά βλάστησης με εξαίρεση την όδευση 
του αγωγού μεταξύ των λόφων Πλάκα και Συκιές όπου παρατηρούνται εκτάσεις χαρακτηρισμένες ως: 

- ΧΑ (Χορτολιβαδικές εκτάσεις στις Α/Φ παλαιότερης λήψης – Άλλης Μορφής / Κάλυψης εκτάσεις στις 
Α/Φ πρόσφατης λήψης και στις αυτοψίες ή στους Κτηματικούς Χάρτες του Ν. 248/1976), 

- ΔΔ, (Δάση και Δασικές εκτάσεις στις Α/Φ παλαιότερης λήψης ή προϋφιστάμενα στοιχεία– Δάση και 
Δασικές Εκτάσεις στις Α/Φ πρόσφατης λήψης και στις αυτοψίες ή στους Κτηματικούς Χάρτες του Ν. 
248/1976) 

- ΧΧ, (Χορτολιβαδικές εκτάσεις στις Α/Φ παλαιότερης λήψης – Χορτολιβαδικές εκτάσεις στις Α/Φ 
πρόσφατης λήψης και στις αυτοψίες ή στους Κτηματικούς Χάρτες του Ν. 248/1976) 

 

Σχήμα 5.4: Θέση του έργου στους αναρτημένους Δασικούς Χάρτες 
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5.4 Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής 

Στο πλαίσιο της 1ης Αναθεώρησης του ΣΔΛΑΠ του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (EL08) 
επανεξετάσθηκαν τα αρχικά οριοθετημένα ΥΥΣ. Ο αρχικός προσδιορισμός και η οριοθέτηση των ΥΥΣ είχε 
πραγματοποιηθεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

- Τον υδρογεωλογικό χαρακτήρα των γεωλογικών σχηματισμών που συνθέτουν το υπόγειο υδατικό σύστημα και την 
ανάπτυξη υπόγειας υδροφορίας. Έγινε διάκριση σε καρστικά, κοκκώδη, ρωγματώδη και μεικτά υπόγεια υδατικά 
συστήματα και ενιαιοποιήθηκαν μικρές επιμέρους υδροφορίες. 

- Τη δυναμικότητα των υπογείων υδροφορέων η οποία προκύπτει από τα υφιστάμενα στοιχεία τροφοδοσίας, 
υδροληψίας και εκμετάλλευσης του υπόγειου δυναμικού. 

- Τις χρήσεις του υπόγειου υδατικού συστήματος. 

- Την αλληλεξάρτηση του υπόγειου υδατικού συστήματος με επιφανειακά ύδατα και χερσαία οικοσυστήματα. 

- Την ύπαρξη περιοχών που βρίσκονται σε κίνδυνο λόγω πιέσεων (π.χ. υπεραντλήσεις, υφαλμύρινση) κακή ποιοτική 
κατάσταση, ύπαρξη αυξημένου φυσικού υποβάθρου. 

Στη διάρκεια της 1ης αναθεώρησης η επανεξέταση των ΥΥΣ βασίσθηκε, εκτός των προαναφερομένων 
κριτηρίων και στα αποτελέσματα του προγράμματος παρακολούθησης, στην ποιοτική προσέγγιση των 
πιέσεων και στις υφιστάμενες χρήσεις γης. 

Κατά τη διάρκεια αυτής πραγματοποιήθηκε: 

- διαχωρισμός κάποιων ΥΥΣ σε υποσυστήματα, 

- ένταξη περιοχών που δεν είχαν προσδιορισθεί ως ΥΥΣ σε υφιστάμενα ή σε νέα ΥΥΣ, 

- τροποποιήσεις των ορίων των ΥΥΣ, 

Στον πίνακα 5.1 και στο σχήμα 5.5 παρουσιάζονται τα ΥΥΣ του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (EL08) 
όπως προέκυψαν κατά την 1η Αναθεώρηση του ΣΔΛΑΠ. 

Πίνακας 5.1: Υπόγεια Υδατικά Συστήματα ΥΔ Θεσσαλίας (EL08) 

A/A Όνομα ΥΥΣ Κωδικός ΥΥΣ Έκταση 
(km2) 

ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΗΝΕΙΟΥ (EL0816) 

1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΖΙΑΚΑ EL0800010 219.34 

2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΣΑΜΑΡΙΝΑΣ - ΒΟΥΛΑΣ EL0800020 75.61 

3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ EL0800030 1,261.98 

4 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ EL0800040 116.89 

5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΑΝΙΑΣ - ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ EL0800050 124.87 

6 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ EL0800060 86.69 

7 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΜΑΣΙΟΥ - ΤΙΤΑΝΟΥ EL0800070 382.73 

8 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΥΛΛΗΪΟΥ - ΟΡΦΑΝΩΝ EL0800080 37.11 

9 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΑΡΑΣ - ΒΕΛΕΣΙΩΤΩΝ EL0800100 42.22 

10 ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΚΑΡΛΑΣ EL0800110 578.18 

11 ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΛΥΜΠΟΥ - ΟΣΣΑΣ EL0800120 94.82 
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12 ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ - ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ EL0800130 921.96 

13 ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ - ΒΡΥΣΙΩΝ EL0800180 97.74 

14 ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΑΣΙΩΝ - ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ EL0800190 532.69 

15 ΣΥΣΤΗΜΑ ΞΥΝΙΑΔΟΣ EL0800200 146.01 

16 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΑΣΣΩΝΑΣ - ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ EL0800210 45.18 

17 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΩΝΟΥ ΤΙΤΑΡΗΣΙΟΥ EL0800220 309.73 

18 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΩΝΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ - ΠΟΡΤΑΪΚΟΥ - ΠΑΜΙΣΟΥ EL0800230 819.89 

19 ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΔΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΑΣΙΩΝ - ΦΑΡΚΑΔΩΝΑΣ EL0800240 854.12 

20 ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΔΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ - ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ EL0800250 1,153.42 

21 ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΔΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ - ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ EL0800260 113.67 

22 ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΔΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ - ΟΣΣΑΣ EL0800270 648.21 

23 ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΔΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΩ ΡΟΥ ΕΝΙΠΕΑ EL0800290 493.89 

24 ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΔΡΟΦΟΡΙΩΝ ΞΥΝΙΑΔΑΣ - ΚΕΔΡΟΥ EL0800300 314.92 

25 ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΔΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΛΑΤΗΣ - ΡΕΝΤΙΝΑΣ EL0800310 600.11 

26 ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΔΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΑΛΑΚΑΣΙΩΤΙΚΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ EL0800320 439.45 

27 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΒΟΛΩΝ Π.ΠΗΝΕΙΟΥ EL0800330 74.35 

ΛΑΠ ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΛΜΥΡΟΥ - ΠΗΛΙΟΥ (EL0817) 

28 ΛΟΦΩΔΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΛΜΥΡΟΥ - ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ EL0800090 251.68 

29 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΛΜΥΡΟΥ EL0800140 268.51 

30 ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ - ΚΑΡΛΑΣ EL0800150 375.58 

31 ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΘΡΥΟΣ EL0800160 505.52 

32 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΗΛΙΟΥ EL0800170 589.17 

33 ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΔΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ - ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ EL0800280 127.83 
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Σχήμα 5.5: Θέση και όρια υπόγειων υδατικών συστημάτων Θεσσαλίας (EL 08) 

 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Σύμφωνα με το Άρθρο 6 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, τα Κράτη Μέλη εξασφαλίζουν τη δημιουργία μητρώου 
όλων των περιοχών που κείνται στο εσωτερικό κάθε ΠΛΑΠ, οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως χρήζουσες 
ειδικής προστασίας βάσει των ειδικών διατάξεων της ενωσιακής νομοθεσίας για την προστασία των 
επιφανειακών και υπόγειων υδάτων τους ή τη διατήρηση των οικοτόπων και των ειδών που εξαρτώνται από 
το νερό. 

Το μητρώο αυτό, που καλείται Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών (ΜΠΠ), περιλαμβάνει όλα τα υδατικά 
συστήματα που προσδιορίζονται από το Παράρτημα V του ΠΔ 51/2007. 

Το Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών περιλαμβάνει, σύμφωνα με το Παράρτημα V του ΠΔ 51/2007, όλους 
τους ακόλουθους τύπους περιοχών: 

- Περιοχές που προορίζονται για την άντληση ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση, σύμφωνα με το Άρθρο 
7 του ΠΔ 51/2007 (Άρθρο 7 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ), 

- Περιοχές που προορίζονται για προστασία υδρόβιων ειδών με οικονομική σημασία, 

- Υδατικά συστήματα που έχουν χαρακτηριστεί ως ύδατα αναψυχής, συμπεριλαμβανομένων περιοχών που 
έχουν χαρακτηριστεί ως ύδατα κολύμβησης, 

- Περιοχές ευαίσθητες στην παρουσία θρεπτικών ουσιών, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που 

χαρακτηρίζονται ως ευπρόσβλητες ζώνες, και των περιοχών που χαρακτηρίζονται ως ευαίσθητες, 
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- περιοχές που προορίζονται για την προστασία οικοτόπων ή ειδών, όταν η διατήρηση ή η βελτίωση της 
κατάστασης των υδάτων είναι σημαντική για την προστασία τους, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 
τόπων του προγράμματος ΦΥΣΗ 2000 (NATURA 2000). 

Περιοχές που προορίζονται για άντληση ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση: 

Τα κύρια Υπόγεια Υδατικά Συστήματα που χρησιμοποιούνται για ύδρευση στο ΥΔ Θεσσαλίας (EL08) και 
επομένως αποτελούν προστατευόμενες περιοχές ποσίμου ύδατος δίνονται στον πίνακα 5.2 και στο σχήμα 
5.6. Στα συστήματα αυτά πέραν των περιορισμών που υφίστανται στις ζώνες προστασίας οι Διευθύνσεις 
Υδάτων γνωμοδοτούν επί των νέων δραστηριοτήτων που εν δυνάμει μπορούν να προκαλέσουν ρύπανση 
στην υπόγεια υδροφορία μέσω των αποβλήτων τους κατόπιν υποβολής ειδικής υδρογεωλογικής μελέτης. 

Στα υπόλοιπα ΥΥΣ η προστασία των υδάτων, που προορίζονται για πόσιμο, διασφαλίζεται με τα μέτρα και τις 
ζώνες προστασίας σε επίπεδο σημείων απόληψης. 

Μέσω του Προγράμματος Μέτρων, καθορίζεται συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο προστασίας για τα ΥΥΣ που 
εντάσσονται στο Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών με σκοπό την ανθρώπινη κατανάλωση. 

Πίνακας 5.2: Υπόγεια Υδατικά Συστήματα ενταγμένα στο μητρώο προστατευόμενων περιοχών ΥΔ Θεσσαλίας (EL08) 

Α/Α Όνομα ΥΥΣ 
Κωδικός 

ΥΥΣ 
Κωδικός 
Περιοχής 

Είδος 
Υδροφορέα 

Ποιοτική 
Κατάσταση 

Ποσοτική 
Κατάσταση 

ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΗΝΕΙΟΥ (EL0816) 

1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΖΙΑΚΑ EL0800010 EL0800010A7 
Ρωγματώδης / 

Καρστικός 
Καλή Καλή 

2 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΣΑΜΑΡΙΝΑΣ - 

ΒΟΥΛΑΣ 
EL0800020 EL0800020A7 Καρστικός Καλή Καλή 

3 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΑΝΙΑΣ - 

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 
EL0800050 EL0800050A7 Καρστικός Καλή Καλή 

4 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΜΑΣΙΟΥ - 

ΤΙΤΑΝΟΥ 
EL0800070 EL0800070A7 Καρστικός Καλή Καλή 

5 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΑΡΑΣ - 

ΒΕΛΕΣΙΩΤΩΝ 
EL0800100 EL0800100A7 Καρστικός Καλή Καλή 

6 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΛΥΜΠΟΥ - 

ΟΣΣΑΣ 
EL0800120 EL0800120A7 Καρστικός Καλή Καλή 

7 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ - 

ΒΡΥΣΙΩΝ 
EL0800180 EL0800180A7 Καρστικός Καλή Κακή 

Οι περιβαλλοντικοί στόχοι στην περίπτωση των περιοχών που προορίζονται νια την άντληση ύδατος για 
ανθρώπινη κατανάλωση αφορούν: 

- στη διασφάλιση ότι υπό το εφαρμοζόμενο καθεστώς επεξεργασίας νερού, το πόσιμο νερό που δίδεται 
στην κατανάλωση καλύπτει τις απαιτήσεις της Οδηγίας για το πόσιμο νερό 98/83/ΕΚ, 

- στη διασφάλιση της αναγκαίας προστασίας των συγκεκριμένων προστατευόμενων περιοχών με σκοπό να 
αποφευχθεί η υποβάθμιση της ποιότητας του νερού άντλησης, προκειμένου να μειωθεί το επίπεδο της 
παρεχόμενης επεξεργασίας καθαρισμού που απαιτείται για την παραγωγή πόσιμου νερό. 

- Τα προαναφερθέντα υδατικά συστήματα, παρατίθενται αναλυτικά στον πίνακα 5.3 και παρουσιάζονται 

γραφικά στον σχήμα 5.6. 

Πίνακας 5.3: Κύρια υπόγεια υδατικά συστήματα που χρησιμοποιούνται για ύδρευση 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑ 

ΥΔΑΤΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΥΔΑΤΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Σύστημα Κόζιακα GR0800010 
Ύδρευση Δήμων Τρικκαίων, Πύλης, Καλαμπάκας, 

Μουζακίου 

2 Σύστημα Παλιοσαμαρίνας – Βούλας GR0800020 Ύδρευση Δήμων Τρικκαίων, Φαρκαδόνας 

3 Σύστημα Κρανιάς - Ελασσώνος GR0800050 Ύδρευση Δήμου Ελασσόνας 



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 

 

35 

4 Σύστημα Δαμασίου – Τιτάνου GR0800070 
Ύδρευση Δήμων Ελασσόνας, Τυρνάβου, 

Λαρισαίων, Φαρκαδόνας, Παλαμά 

5 Σύστημα Εκκάρας – Βελεσιωτών GR0800100 Ύδρευση Δήμου Δομοκού 

6 Σύστημα Κάτω Ολύμπου – Όσσας GR0800120 Ύδρευση Δήμων Τεμπών, Αγιάς 

7 Σύστημα Ναρθακίου - Βρυσιών GR0800180 Ύδρευση Δήμων Δομοκού, Φαρσάλων 

 

Σχήμα 5.6: Προστατευόμενες περιοχές πόσιμου νερού στο ΥΔ Θεσσαλίας (EL 08) 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτό, τα συμπεράσματα και οι επιταγές του οποίου θα υλοποιηθούν μέσω του 
ΥΠΕΚΑ και των τοπικών φορέων της Αυτοδιοίκησης, οι ζώνες προστασίας των σημείων ή πεδίων υδροληψίας 
που εξυπηρετούν δίκτυα ύδρευσης τα οποία λειτουργούν Δήμοι, Σύνδεσμοι Δήμων, ΔΕΥΑ, Διαδημοτικές ΕΥΑ 
και Εταιρείες Ύδρευσης καθορίζονται κατόπιν εκπόνησης ειδικών υδρογεωλογικών μελετών, οι οποίες θα 
είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές που έχουν ήδη καταρτιστεί και δημοσιοποιηθεί από την ΕΓΥ (Μέτρο 
M08B0401: «Καθορισμός και οριοθέτηση ζωνών ή/και μέτρων προστασίας σημείων υδροληψίας ύδατος, που 
προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση από υπόγεια υδατικά συστήματα»). 

Σημειώνεται ότι βάσει του προαναφερόμενου μέτρου M08B0401 έως το 2021 θα πρέπει να έχουν καθοριστεί 
ζώνες προστασίας των σημείων υδροληψίας που εξυπηρετούν δίκτυα ύδρευσης τα οποία λειτουργούν Δήμοι, 
Σύνδεσμοι Δήμων, ΔΕΥΑ, Διαδημοτικές ΕΥΑ και Εταιρείες Ύδρευσης με προτεραιότητα τα πληθυσμιακά 
κριτήρια και την κατάσταση του ΥΥΣ. Μέχρι την ολοκλήρωση των παραπάνω μελετών ορίζονται προσωρινές 
ζώνες προστασίας για τα σημεία υδροληψίας ως εξής: 

- Ζώνη απόλυτης προστασίας I (άμεσης προστασίας): 

10-20m περιμετρικά του έργου υδροληψίας. Η ζώνη αυτή προστατεύει το άμεσο περιβάλλον της υδροληψίας από 
ρύπανση και χαρακτηρίζεται ως ζώνη πλήρους απαγόρευσης. Στη ζώνη αυτή απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε 
δραστηριότητα εκτός των απαραίτητων εργασιών για τη λειτουργία και συντήρηση των υδροληπτικών έργων. 
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- Ζώνη ελεγχόμενης προστασίας II (ελεγχόμενη): 

- Για τα Καρστικά συστήματα: 1000m ανάντη και εκατέρωθεν (ζώνη τροφοδοσίας) και 500m κατάντη των σημείων 
απόληψης νερού ύδρευσης. Η ζώνη αυτή προστατεύει το πόσιμο νερό από μικροβιολογική κυρίως ρύπανση (ζώνη 
των 50ημερών) και από ρύπανση που προέρχεται από ανθρώπινες δραστηριότητες ή έργα που είναι επικίνδυνα λόγω 
γειτνίασης με την υδροληψία. Στη ζώνη αυτή απαγορεύονται δραστηριότητες υψηλής ρυπαντικής επικινδυνότητας 
όπως (ενδεικτικά) εντατικές αγροτικές καλλιέργειες με χρήση φυτοφαρμάκων - αγροχημικών, κτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις, βιομηχανικές - βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, χώροι επεξεργασίας ή μεταφόρτωσης υγρών ή στερεών 
αποβλήτων, συνεργεία αυτοκινήτων, ανάπτυξη λατομικών ή μεταλλευτικών δραστηριοτήτων, κοιμητήρια και γενικά 
οποιαδήποτε αντίστοιχη δραστηριότητα που μπορεί να αποτελέσει δυνητική πηγή ρύπανσης ίση ή μεγαλύτερη από τις 
παραπάνω ενδεικτικά αναφερόμενες. 

- Ζώνη προστασίας III (επιτηρούμενη): 

- Αφορά τη λεκάνη τροφοδοσίας των υδροληψιών η οποία μπορεί να προσδιορισθεί μόνο από την αναφερόμενη ειδική 
υδρογεωλογική μελέτη. Περιβάλει την I και τη II ζώνη και αναπτύσσεται σε όση απόσταση φθάνει η λεκάνη 
τροφοδοσίας της υπόγειας υδροφορίας από τον οποίο τροφοδοτείται το υδροληπτικό έργο. Στη ζώνη III τηρείται η 
κείμενη λοιπή νομοθεσία για την προστασία των υδάτων. Οι προδιαγραφές για τις προαναφερθείσες υδρογεωλογικές 
μελέτες δεν έχουν καθοριστεί από τις συναρμόδιες αρχές υπό το συντονισμό της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων. 

Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης με βάση τα διαθέσιμα βιβλιογραφικά δεδομένα δεν κατέστη δυνατή η 
ακριβής εκτίμηση της περατότητας στο καρστικό σύστημα. Ως εκ τούτου δεν μπορούν να οριοθετηθούν οι 
παραπάνω απαιτούμενες ζώνες προστασίας πριν την εκτέλεση δοκιμαστικών αντλήσεων στο σύνολο των 
νέων γεωτρήσεων. 

 

ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

Στην υδρολογική λεκάνη του Πηνειού συναντώνται 27 υπόγεια υδατικά συστήματα, στα 9 από τα οποία 
πραγματοποιούνται υπεραντλήσεις που έχουν ως αποτέλεσμα σταδιακή μείωση των μονίμων υπογείων 
αποθεμάτων. Τα κύρια και εντονότερα προβλήματα, ως προς τις ποσότητες υπερεκμετάλλευσης, εντοπίζονται 
στα κοκκώδη υπόγεια υδατικά συστήματα: 

- Νοτιοδυτικής Θεσσαλίας (EL0800030), 

- Λάρισας - Κάρλας (EL0800110), 

- Ταουσάνης - Καλού Νερού (EL0800130), και 

- Μακρυχωρίου - Συκουρίου (EL0800260) 

Οι έντονες υπεραντλήσεις συνδέονται και με τη δυσκολία επαναπλήρωσης των αντλούμενων ποσοτήτων 
λόγω γεωλογικών αίτιων. Στο υπόγειο υδατικό σύστημα του κώνου Τιταρήσιου (EL0800220) τα τελευταία 
χρόνια έχει επέλθει διατάραξη του ισοζυγίου και παρατηρείται μόνιμη διαχρονική πτώση στάθμης. 

Μια ιδιαίτερη ιδιομορφία των υπεραντλήσεων στα κοκκώδη υπόγεια υδατικά συστήματα της πεδιάδας της 
Θεσσαλίας είναι on σε κάποια από αυτά αντλούνται, σε απόλυτο αριθμό, μεγαλύτερες ποσότητες από την 
εκτιμώμενη ετήσια τροφοδοσία τους. 

Πέραν των κοκκωδών υπογείων υδατικών συστημάτων, υπεραντλήσεις πραγματοποιούνται και στα μικρά 
καρστικά υδροφόρα συστήματα στην περίμετρο της κύριας πεδινής έκτασης. Στα καρστικά αυτά συστήματα: 

- Φυλλήιου - Ορφανών (EL0800080), 

- Εκκάρας - Βελεσιωτών (EL0800100), και 

- Ναρθακίου - Βρυσιών (EL0800180), 
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εξαιτίας της ευκολίας άντλησης μεγάλων παροχών από τις γεωτρήσεις, άρχισαν να αντλούν από τα μόνιμα 
αποθέματα που είχε ως αποτέλεσμα την πλήρη στείρευση των πηγών που αποτελούσαν τη φυσική τους 
εκφόρτιση και τη μεγάλη πτώση στάθμης. Αθροιστικά, εκτιμάται on η ποσότητα υπογείων που έχουν 
αφαιρεθεί από τα μόνιμα υπόγεια υδατικά αποθέματα της λεκάνης του Πηνειού από τα μέσα της δεκαετίας του 
1980 έως σήμερα, με βάση τα υφιστάμενα δεδομένα μετρήσεων στάθμης, ανέρχεται περί τα 3.000 hm3. 

Στα υπόλοιπα υπόγεια υδατικά συστήματα, πέραν τοπικών μόνο προβλημάτων, δεν παρατηρούνται 
προβλήματα υπερεκμετάλλευσης και οι απολήψεις αποτελούν μικρό μόνο ποσοστό της μέσης ετήσιας 
φυσικής τροφοδοσίας τους. 

Πίνακας 5.4: Ετήσια τροφοδοσία και απολήψεις μελετώμενων υπόγειων υδατικών συστημάτων ΥΔ Θεσσαλίας (EL08) 

Κωδικός Ονομασία 

Μέση 
Ετήσια 

Τροφοδοσία 
(106 m3) 

Μέσες 
Ετήσιες 

Απολήψεις 
(106 m3) 

Άρδευση 
(106 m3) 

Ύδρευση 
(106 m3) 

Ποσοτική 
Κατάσταση 

ΥΥΣ 

EL0800030 Πεδιάδα νοτιοδυτικής Θεσσαλίας 140 145.21 141.74 3.47 Κακή 

EL0800180 Ναρθακίου - Βρυσίων 24 6.61 6.03 0.58 Κακή 

 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

Όπως προαναφέρθηκε, στην υδρολογική λεκάνη Πηνειού έχουν οριοθετηθεί 27 υπόγεια υδατικά συστήματα, η 
κατάσταση των οποίων δίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

Από τα υπόγεια υδατικά συστήματα της ΛΑΠ τα 18 είναι σε καλή ποσοτική κατάσταση και τα 9 σε κακή 
ποσοτική κατάσταση, τα 24 είναι σε καλή ποιοτική κατάσταση και τα 3 σε κακή ποιοτική κατάσταση. 

Πίνακας 5.5: Ποιοτική και ποσοτική κατάσταση μελετώμενων υπόγειων υδατικών συστημάτων στη ΛΑΠ Πηνειού 
(EL0816) 

Α/Α Κωδικός Ονομασία 
Ποσοτική 

κατάσταση 

Τάση 
πτώσης 
στάθμης 

Χημική 
κατάσταση 

Ποιοτικά 
προβλήματα 

Τάση 
ρύπων 

3 EL0800030 
Πεδιάδα 

ΝοτιοδυτικήςΘεσσαλίας 
Κακή Ναι Κακή 

Αυξημένες 
συγκεντρώσεις 
ΝΟ3,SO4, Cl 
κύρια από την 

αγροτική 
δραστηριότητα και 

αστικοποίηση. 
Τοπικές 

υπερβάσεις 
ιχνοστοιχείων Fe, 

Mn, Al 

Τοπική 

14 EL0800180 Ναρθακίου – Βρυσίων Κακή Ναι Καλή 

Τοπικές 
επιβαρύνσεις ΝΟ3 
λόγω αγροτικών 
δραστηριοτήτων. 
Τοπικές 
υπερβάσεις 
ιχνοστοιχείων Fe, 
Mn 

Τοπική 

Όπως προαναφέρθηκε, το σύνολο του έργου σύμφωνα με το Αναθεωρημένο Σχέδιο Διαχείρισης Θεσσαλίας, 
βρίσκεται εντός των Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων: 

- Σύστημα Πεδιάδας Νοτιοδυτικής Θεσσαλίας με κωδικό EL0800030 και 

- Σύστημα Ναρθακίου – Βρυσιών με κωδικό EL 0800180 
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Το υπόγειο υδατικό σύστημα EL0800030 πεδιάδας Νοτιοδυτικής Θεσσαλίας ανήκει στην υδρολογική λεκάνη 
Πηνειού. Είναι κοκκώδη τύπου. Διαρρέεται από τα ποτάμια υδατικά συστήματα, Καλέντζης, Σοφαδίτης, 
Μακρύρεμμα, Φαρσαλιώτης και Ενιπέας. 

Το εν λόγω υδατικό σύστημα χαρακτηρίζεται ως κακής χημικής και κακής ποσοτικής κατάστασης. 

 
Το καρστικό υπόγειο υδατικό σύστημα EL0800180 ανήκει στην υδρολογική λεκάνη Πηνειού. Διαρρέεται από 
το ποτάμιο σύστημα του Φαρσαλιώτη. 

Το εν λόγω υδατικό σύστημα χαρακτηρίζεται ως καλής χημικής και κακής ποσοτικής κατάστασης. 

 

5.5 Φράγμα Αναστόμωσης Πηγών Βρυσιών 

Όπως προαναφέρθηκε, πλησίον των νέων γεωτρήσεων πρόκειται να κατασκευαστεί το φράγμα αναστόμωσης 
των πηγών Βρυσιών (αρ.πρωτ. ΑΕΠΟ: 645/33507/16-5-2014, ΑΔΑ: ΒΙΦ8ΟΡ10-ΖΡ7).  
Σύμφωνα με την προαναφερόμενη ΑΕΠΟ: 
Το έργο αφορά στην κατασκευή φράγματος για την αναστόμωση των πηγών Βρυσιών και δημιουργία 
ταμιευτήρα για την συγκράτηση του νερού, προκειμένου να γίνεται τεχνητός εμπλουτισμός του υδροφόρου 
ορίζοντα. 
Σκοπός της κατασκευής του φράγματος αναστόμωσης των πηγών είναι η συγκέντρωση και συγκράτηση του 
νερού στην περιοχή βόρεια του οικισμού Βρυσιά όπου αναβλύζουν οι πηγές, ώστε να αυξηθούν τα ενεργά 
αποθέματα των πηγών, να παρατείνεται όσο το δυνατόν περισσότερο το χρονικό διάστημα που η παροχή 
τους είναι σημαντική και να αποφεύγονται φαινόμενα μηδενικής παροχής τους. 
Συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει τα εξής: 

- Κατασκευή χωμάτινου φράγματος τραπεζοειδούς διατομής μόνο στο δυτικό τμήμα της μελλοντικής 
λεκάνης κατάκλυσης με πλάτος στέψης 4m και κλίση εσωτερικών και εξωτερικών πρανών 1:3. Το 
συνολικό μήκος στέψης του χωμάτινου φράγματος υπολογίζεται σε 385m. Το ύψος του χωμάτινου 
φράγματος κυμαίνεται από 0,64m έως 3,82m 

- Κατασκευή φράγματος από σκυρόδεμα στο υπόλοιπο τμήμα περιμετρικά, πλάτους 0,35m. Το 
συνολικό μήκος στέψης του φράγματος από σκυρόδεμα υπολογίζεται σε 1.120m. Το ύψος του 
κυμαίνεται από 0,54m έως 4,46m. Από την εξωτερική πλευρά του φράγματος δημιουργούνται 
χωμάτινα πρανή με κλίση εξωτερικών πρανών 1:1,5 έως 1:2. 

- Κατασκευή υπερχειλιστή με υψόμετρο στέψης +116,50m. Ο υπερχειλιστής θα διαθέτει και εκχειλιστή 
για την ομαλή απορροή των υδάτων. 

- Κατασκευή συστήματος συλλογής του νερού πηγών ανάντι του φράγματος (των πηγών που τυχόν θα 
αναβλύζουν εντός του γηπέδου του εργοστασίου Λαδά) και των ομβρίων υδάτων. Πρόκειται για τάφρο 
από συρματοκιβώτια που καταλήγει σε κλειστό αγωγό ορθογωνικής διατομής από σκυρόδεμα, 
παροχετεύοντας μόνιμα στην έξοδο του φράγματος την αναγκαία οικολογική παροχή για το κατάντη 
οικοσύστημα 

- Διαμόρφωση της λεκάνης κατάκλυσης με εκσκαφή ώστε να ενοποιηθεί το επίπεδο του πυθμένα στο 
υψόμετρο των +113,00μ. 

- Κατασκευή χωμάτινης νησίδας εντός της λεκάνης κατάκλυσης, για να εξασφαλίζεται χώρος 
ξεκούρασης, στάσης ή και φωλεοποίησης της ορνιθοπανίδας που εμφανίζεται στην περιοχή 

- Κατασκευή περίφραξης ασφαλείας σε όλη την περίμετρο του φράγματος (χωμάτινου φράγματος και 
φράγματος από σκυρόδεμα). 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του φράγματος, είναι: 

- Εμβαδόν επιφάνειας φράγματος (αξονικό περίγραμμα) : 129.784,00m2 
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- Συνολικός όγκος ύδατος : 362.106,00m3 

- Ανώτατη στάθμη ύδατος : +116,50m 

- Υψόμετρο στέψης : +117,50m 

O προσδοκώμενος όγκος αύξησης ενεργών αποθεμάτων είναι της τάξης των 5.000.000m3/έτος όπως 
εκτιμάται από την υδρογεωλογική μελέτη. 
Το μεγαλύτερο μέρος της λεκάνης κατάκλυσης του φράγματος βρίσκεται εντός της προστατευόμενης 
περιοχής του δικτύου Natura 2000 «Περιοχή Φαρσάλων - GR1420012». 
Οι συντεταγμένες του υπερχειλιστή του φράγματος είναι: 

- Αρχή: Χ= 354937,90 Υ=4347423,53 

- Τέλος: Χ= 354939,75 Υ=4347436,01 

Στο ακόλουθο σχήμα απεικονίζεται η θέση των υπό ανόρυξη γεωτρήσεων σε σχέση με το φράγμα 
αναστόμωσης.  
 
Επιπλέον: 

- Υγροβιότοποι εντός της περιοχής ενδιαφέροντος: Δεν υπάρχουν. 

- Εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής και κοινής ωφέλειας εντός της περιοχής μελέτης δεν υπάρχουν. 

- Θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Στην περιοχή μελέτης δεν υπάρχουν.  

- Ισχύουσες χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις στην περιοχή του έργου εκτός των ΦΕΚ που αναφέρθηκαν στην 
αρχή του κεφαλαίου, δεν υπάρχουν. 
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Σχήμα 5.7: Υπόγεια Υδατικά Συστήματα περιοχής μελέτης  
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6. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο «ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ», αποτελείται από υφιστάμενα και νέα τμήματα εξωτερικού και 
εσωτερικού δικτύου που συνδέονται με τις υφιστάμενες δεξαμενές. 

Πιο αναλυτικά η όδευση των αγωγών ακολουθεί την παρακάτω πορεία (βλέπε Γενική Οριζοντιογραφία 
Έργου): 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ: 

- από την υφιστάμενη υδρευτική γεώτρηση «Φάρσαλα 1» (σημείο Α17 - συντεταγμένες ΕΓΣΑ ’87 Χ: 
362015,71 & Υ: 4352898,53) με γενική κατεύθυνση δυτική μέσω υφιστάμενου αγωγού Φ315 
τροφοδοτείται η υφιστάμενη δεξαμενή στη θέση Σταθμός (σημείο Α15 - Χ: 360693,06 & Υ: 
4352892,24) χωρητικότητας 1000m3 

- από τις υφιστάμενες υδρευτικές γεωτρήσεις «Σταθμός 1» (συντεταγμένες ΕΓΣΑ ’87 Χ: 360742 & Υ: 
4352916) που πλέον λειτουργεί ως εφεδρική, «Σταθμός 2» (Χ: 360759 & Υ: 4352894), «Σταθμός 3» 
(Χ: 360708 & Υ: 4352893) και «Σταθμός 4» (Χ: 360805 & Υ: 4352908) μέσω υφιστάμενου αγωγού 
Φ315 τροφοδοτείται και πάλι η προαναφερόμενη υφιστάμενη δεξαμενή στη θέση Σταθμός (σημείο 
Α15 - Χ: 360693,06 & Υ: 4352892,24) χωρητικότητας 1000m3 

- στη συνέχεια, από την προαναφερόμενη δεξαμενή το νερό οδηγείται με γενική κατεύθυνση Ν-ΝΔ, 
μέσω υφιστάμενου αγωγού Φ315, έως την περιφερειακή οδό της πόλης των Φαρσάλων (σημείο Α12 - 
συντεταγμένες ΕΓΣΑ ’87 Χ: 360325,43 & Υ: 4351305,31) όπου ακολουθώντας αρχικά δυτική και στη 
συνέχεια ΝΔ κατεύθυνση φτάνει μέχρι την Ε. Ο. Καρδίτσας - Βόλου (σημείο Α11 - Χ: 359015,75 & Υ: 
4350441,46). 

- τέλος, ο αγωγός κατευθυνόμενος ανατολικά εισέρχεται εντός της πόλης των Φαρσάλων (σημείο Α10 - 
Χ: 359050,05 & Υ: 4350414,56) καταλήγοντας, μέσω υφιστάμενου αγωγού Φ315, αρχικά στις 
υφιστάμενες δίδυμες κυκλικές δεξαμενές χωρητικότητας 800m3 (ενδιάμεσες δεξαμενές) (σημείο Α6 - 
Χ: 360031,59 & Υ: 4350218,12) και στη συνέχεια στις υφιστάμενες δίδυμες κυκλικές δεξαμενές 
χωρητικότητας 1000m3 εκτός ορίων οικισμού στο ύψωμα «Προφήτη Ηλία» (σημείο Α8 - Χ: 360110,72 
& Υ: 4349983,32) 

ΝΕΟΣ ΑΓΩΓΟΣ: 

- από τις δύο νέες υδρευτικές γεωτρήσεις που θα ανορυχθούν βόρεια του οικισμού Βρυσιά και 
συγκεκριμένα πλησίον του αντλιοστασίου της υφιστάμενης υδρευτικής γεώτρησης Βρυσιάς (σημείο 
Α1 - συντεταγμένες ΕΓΣΑ ’87 Χ: 355325,12 & Υ: 4347147,66) («Βρυσιά 1» - Χ: 355309 & Υ: 4347159) 
και («Βρυσιά 2» - Χ: 355322 & Υ: 4347149) μέσω του νέου αγωγού Φ315 με γενική κατεύθυνση 
αρχικά βόρεια και στη συνέχεια ΒΑ, επί του ερείσματος της Ε.Ο. Καρδίτσας – Βόλου, το νερό 
εισέρχεται εντός της πόλης των Φαρσάλων (σημείο Α4 - Χ: 359049,38 & Υ: 4350418,34) 
καταλήγοντας και πάλι, αρχικά στις υφιστάμενες δίδυμες κυκλικές δεξαμενές χωρητικότητας 800m3 
(ενδιάμεσες δεξαμενές) (σημείο Α6 - Χ: 360031,59 & Υ: 4350218,12) και στη συνέχεια στις 
υφιστάμενες δίδυμες κυκλικές δεξαμενές χωρητικότητας 1000m3 εκτός ορίων οικισμού στο ύψωμα 
«Προφήτη Ηλία» (σημείο Α8 - Χ: 360110,72 & Υ: 4349983,32) 

 

Μια γενική εικόνα των προαναφερθέντων (οικισμοί, όδευση υφιστάμενου και νέου δικτύου, υφιστάμενες και 
νέες γεωτρήσεις, υφιστάμενες δεξαμενές) παρατίθεται στο απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη του κτηματολογίου 
που ακολουθεί (Σχήμα 1.1) καθώς και στη Γενική Οριζοντιογραφία του έργου, κλίμακας 1:5.000 του 
παραρτήματος. 

 

Πιο συγκεκριμένα, στόχος του παρόντος έργου είναι:  
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- Η ανόρυξη δύο νέων γεωτρήσεων στην Τ.Κ. Βρυσιών και συγκεκριμένα κοντά στο βόρειο όριο του 
οικισμού Βρυσιών, σε απόσταση 10m μεταξύ τους.  

- Η αξιοποίηση των υφιστάμενων γεωτρήσεων και ο προσδιορισμός κατά προσέγγιση της 
εκμεταλλεύσιμης παροχής τους. Ήδη η υφιστάμενη γεώτρηση στη θέση «ΣΤΑΘΜΟΣ 1» κατέστη 
εφεδρική και έχει αντικατασταθεί από την γεώτρηση στη θέση «ΣΤΑΘΜΟΣ 2», ενώ μετά την 
κατασκευή του νέου αγωγού ύδρευσης και η υφιστάμενη γεώτρηση στη θέση «Φάρσαλα 1» θα 
καταστεί εφεδρική.  

- Η κατασκευή νέου αγωγού ύδρευσης D315 κλάσης 16 Atm (SDR 11) που θα ακολουθεί το έρεισμα 
του υφιστάμενου ασφαλτοστρωμένου οδικού τμήματος Βρυσιά – Φάρσαλα. Η αρχή της χάραξης 
βρίσκεται σε θέση κοντά στο βόρειο όριο του οικισμού Βρυσιών και θα τροφοδοτεί απευθείας τις 
κύριες δεξαμενές νότια της πόλης των Φαρσάλων στο ύψωμα Προφήτη Ηλία χωρητικότητας 1000m3.  

- Η αξιοποίηση των υφιστάμενων δίδυμων κυκλικών δεξαμενών χωρητικότητας 800m3 νότια της πόλης 
των Φαρσάλων, οι οποίες λειτουργούν ως ενδιάμεσες δεξαμενές στην τροφοδότηση των κυρίων 
δεξαμενών από τις υφιστάμενες γεωτρήσεις.  

 

Σκοπός του έργου, πέραν του γενικότερου εκσυγχρονισμού του δικτύου ύδρευσης, είναι: 

- Η αποδοτικότερη διαχείριση και αναβάθμιση της ποιότητας του νερού από τις νέες γεωτρήσεις στα 
Βρυσιά (μειωμένη συγκέντρωση νιτρικών – βλέπε χημικές αναλύσεις παραρτήματος). 

- Η σταδιακή μείωση της χρήσης του υφιστάμενου υδρευτικού αγωγού και των υφιστάμενων 
γεωτρήσεων. Σημειώνεται ότι οι νέες γεωτρήσεις σε συνδυασμό με το νέο υδρευτικό δίκτυο θα 
καλύπτουν περίπου το 75% των συνολικών αναγκών ενώ ο υφιστάμενος αγωγός ύδρευσης θα 
λειτουργεί συμπληρωματικά (25%).  

 

6.1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Έργου 

Το έργο αφορά στην ανόρυξη δύο νέων γεωτρήσεων βόρεια του οικισμού Βρυσιά και στην κατασκευή νέου 
αγωγού ύδρευσης προς την πόλη των Φαρσάλων. Με την κατασκευή του νέου έργου το οποίο θα 
λειτουργήσει ως η κύρια υδροληψία της πόλης των Φαρσάλων θα επιτευχθεί αναβάθμιση της ποιότητας του 
νερού, ενώ ο υφιστάμενος αγωγός ύδρευσης θα λειτουργεί συμπληρωματικά.  

 

Υφιστάμενο Δίκτυο Μεταφοράς 

Υπάρχει ήδη κατασκευασμένος αγωγός μεταφοράς μήκους 7.007,04m ο οποίος υδροδοτεί την πόλη των 
Φαρσάλων. Ο αγωγός είναι σχετικά πρόσφατης κατασκευής από πολυαιθυλένιο και διατομή D315. 

Η παροχετευτικότητα του παραπάνω αγωγού είναι σχετικά ικανή, ωστόσο η κατασκευή του νέου έργου είναι 
επιβεβλημένη καθώς οι υφιστάμενες υδροληψίες του οικισμού των Φαρσάλων παρέχουν νερό ακατάλληλης 
ποιότητας, λόγω υψηλής περιεκτικότητας νιτρικών ιόντων.  

 

Υφιστάμενες Δεξαμενές Εξισορρόπησης  

Η πόλη των Φαρσάλων υδρεύεται από δίδυμες κυκλικές δεξαμενές χωρητικότητας 1000m3 στο ύψωμα 

Προφήτη Ηλία που εφάπτεται του πολεοδομικού ιστού στα νότια του. Το υψόμετρο εδάφους στην θέση της 

δεξαμενής είναι 231,70m. Σε απόσταση 395m από τις παραπάνω δεξαμενές και σε υψόμετρο εδάφους 

195,0m υπάρχουν επίσης δίδυμες κυκλικές δεξαμενές χωρητικότητας 800m3. Οι δεξαμενές αυτές αποτελούν 

ενδιάμεσες δεξαμενές στην τροφοδότηση των κυρίων δεξαμενών από τις υφιστάμενες γεωτρήσεις. Καθώς 
όμως συνδέονται με τις κύριες, μέσω αντλιοστασίου, η χωρητικότητα τους μπορεί χρησιμοποιηθεί σαν 
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πρόσθετος όγκος αποθήκευσης ύδατος, ακόμα και μετά την απενεργοποίηση των υφιστάμενων υδροληψιών.  

Η χωρητικότητα των παραπάνω δεξαμενών κρίνεται ικανοποιητική και μπορούν να εξυπηρετήσουν τα 
Φάρσαλα για αρκετά χρόνια ακόμη. 

Πέρα από τις δεξαμενές, δεν είναι δυνατή η αξιοποίηση κάποιας άλλης υποδομής στο νέο έργο. 

 

Υφιστάμενες Γεωτρήσεις  

Όπως έχει αναφερθεί, οι υφιστάμενες γεωτρήσεις, πέντε συνολικά στον αριθμό, τροφοδοτούν τις κύριες 
δεξαμενές που υδρεύουν την πόλη των Φαρσάλων.  

 

Προτεινόμενος Σχεδιασμός 

Ο προτεινόμενος σχεδιασμός βασίζεται στην αξιοποίηση των υφιστάμενων δεξαμενών εξισορρόπησης καθώς 
και του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης όπως και των υφιστάμενων γεωτρήσεων.  

 

6.1.1 Νέος Αγωγός Βρυσιά – Φάρσαλα  

Ο αγωγός μεταφοράς έχει συνολικό μήκος 7.730,84m και θα τροφοδοτεί απ’ ευθείας τις δεξαμενές της πόλης 
των Φαρσάλων και του προφήτη Ηλία, καθώς οποιαδήποτε άλλη διαμόρφωση οδηγεί σε απώλεια ενέργειας 
και απαιτεί την κατασκευή πρόσθετου αντλιοστασίου. 

 

Κατασκευή Αγωγού  

Ο αγωγός θα είναι διατομής D315 και κλάσης 16 atm (SDR 11) σε όλο του το μήκος. Το τυπικό βάθος 
επικάλυψης είναι 1,20 μ. Θα κατασκευαστεί με σωλήνες από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, τρίτης 
γενιάς, MRS10 (Minimum Required Strength = Eλάχιστη Απαιτούμενη Αντοχή = 10 MPa), τυποποιημένοι κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2:2003. Οι συνδέσεις μεταξύ των σωλήνων θα γίνουν με εξαρτήματα θα γίνει με εξαρτήματα 
ηλεκτροσύντηξης (electrofusion) PE100 SDR 11. 

Το συνολικό πλάτος του σκάμματος θα είναι 0,90 μ ώστε να είναι δυνατή η χρήση αντιστηρίξεων. Το τυπικό 
βάθος εκσκαφής είναι 1,65 μ. Τα πρανή του σκάμματος θα είναι κατακόρυφα. 

Οι εκσκαφές θα γίνουν με συνήθη μηχανικά μέσα. Λόγω του βραχώδους υποβάθρου υπολογίζεται ότι  το 50% 
των εκσκαφών θα γίνει σε βραχώδες έδαφος. Οι εκσκαφές αυτές θα γίνουν επίσης με μηχανικά μέσα χωρίς 
την χρήση εκρηκτικών.  

Οι αντιστηρίξεις θα είναι κυρίως τύπου ξυλοζεύματος (place and adjust method), καθώς στο μεγαλύτερο 
μήκος της χάραξης δεν είναι δυνατή η χρήση krigs λόγω του βραχώδους υπεδάφους. Κατά μήκος του 
ερείσματος και λόγω των επιφορτίσεων από την παράπλευρη κυκλοφορία, η αντοχή του τοιχώματος της 
αντιστήριξης θα είναι τουλάχιστον 32 KN/m2.  

Η ζώνη του αγωγού θα επιχωθεί με άμμο με πάχος στρώσης πυθμένα 0,15m και πάχος στρώσης 0,30m. Το 
υπόλοιπο σκάμμα θα επιχωθεί με υλικό εκσκαφής στο μήκος που ο αγωγός οδεύει στο έρεισμα ή σε 
χωματόδρομο και με θραυστό υλικό λατομείου επί ασφαλτόδρομων. Σε όλο το μήκος της όδευσης, η στέψη 
της ζώνης αγωγού θα επισημανθεί με ταινία σήμανσης αγωγού πόσιμου νερού. 

 

Οριζοντιογραφία 
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Η όδευση του αγωγού θα ακολουθεί το έρεισμα του υφιστάμενου ασφαλτοστρωμένου οδικού τμήματος 
Βρυσιά-Φάρσαλα. Η όδευση επί του ερείσματος εξασφαλίζει ιδανική αστυνόμευση του αγωγού, και 
ικανοποιητικές συνθήκες πρόσβασης στα φρεάτια χειρισμού.   

Εξαίρεση από τον παραπάνω κανόνα αποτελούν τα τμήματα όπου ο αγωγός διέρχεται μέσα από τον οικισμό 
των Φαρσάλων όπου για την κατασκευή του αγωγού θα απαιτηθεί τομή του ασφαλτικού. Το συνολικό μήκος 
που αγωγός διασχίζει τον οικισμό είναι 1.495m. 

 

Μηκοτομή 

Ο αγωγός κατά κανόνα ακολουθεί το έδαφος μηκοτομικά, με τυπική υπερκάλυψη 1,20m. Στα μήκη όπου το 
έδαφος έχει μηδενική κλίση ή παρουσιάζει κυματισμό το βάθος τοποθέτησης μεταβάλλεται τοπικά ώστε: 

α)  Να αποφευχθεί η κατασκευή υπέρμετρου αριθμού φρεατίων εκκένωσης και εξαερισμού 

β)  Να υπάρχει ικανή κλίση ώστε να είναι δυνατή η εκκένωση του αγωγού. 

γ)  Να είναι δυνατός ο εγκλωβισμός του αέρα στις θέσεις των φρεατίων εξαερισμού, χωρίς αυτός να 
παρασύρεται σε θέσεις που δεν υπάρχουν βαλβίδες εξαέρωσης.  

 

Συνοδά Τεχνικά Έργα 

Για την λειτουργία του αγωγού μεταφοράς είναι απαραίτητη η κατασκευή των συνοδών φρεατίων εξαερισμού 
και εκκένωσης. Τα φρεάτια εξαερισμού τοποθετούνται κυρίως στα υψηλά σημεία της χάραξης του αγωγού, 
αλλά και σε ενδιάμεσα σημεία ανά αποστάσεις της τάξης των 700m. Οι βαλβίδες εξαερισμού θα είναι τριπλής 
ενέργειας και αντιπληγματικές, προστατεύοντας έτσι τον αγωγό και από τα φαινόμενα του πλήγματος. 
Κατασκευάζονται συνολικά 11 φρεάτια εξαέρωσης.  

Για την εκκένωση του αγωγού τοποθετούνται συνολικά 7 φρεάτια εκκένωσης στα χαμηλά σημεία της χάραξης 
αλλά και σε ενδιάμεσες θέσεις ώστε να διατηρείται η πίεση στα στόμια εκκένωσης σε χαμηλά επίπεδα. Τα 
ύδατα της εκκένωσης θα οδηγούνται στους παρακείμενους οχετούς και ρέματα. 

Όλα τα φρεάτια  θα κατασκευαστούν από επί τόπου σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30. Ο χάλυβας οπλισμών θα 
είναι κατηγορίας S500. Πριν την κατασκευή του φρεατίου θα διαστρωθεί στρώση εξομάλυνσης από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 ελάχιστου πάχους 10cm. Ο πυθμένας όλων των φρεατίων θα διαστρωθεί με 
άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας > C16/20 με κλίση που θα οδηγεί τα όποια στραγγίσματα στον αγωγό 
αποστράγγισης.  

Εξωτερικά οι επιφάνειες των φρεατίων που έρχονται σε επαφή με το έδαφος θα προστατευτούν με διπλή 
ασφαλτική επάλειψη. 

Το κάλυμμα των φρεατίων θα είναι ορθογωνικό και από ελατό χυτοσίδηρο κατηγορίας  αντοχής D400 για τις 
βατές από βαρέα οχήματα επιφάνειες και C250 για τις υπόλοιπες. Τονίζεται ότι το έρεισμα οδού θεωρείται 
βατή επιφάνεια. Η πρόσβαση μέσα στο φρεάτιο θα είναι δυνατή με την τοποθέτηση στο τοίχωμα χυτοσιδηρών 
βαθμίδων. 

Τα ειδικά τεμάχια εντός των φρεατίων θα είναι από πολυαιθυλένιο και όλες οι συνδέσεις μεταξύ τους και με 
τον αγωγό, θα γίνουν με ηλεκτρομούφες. Η σύνδεση με τις δικλείδες, βαλβίδες και τα λοιπά εξαρτήματα θα 
γίνεται φλαντζωτά. Στα φρεάτια εκκένωσης, μεταξύ της δικλείδας και του πολυαιθυλενίου, θα παρεμβάλλεται  
εξαρμωτικό. Επίσης στα φρεάτια  εξαερισμού, θα παρεμβάλλεται  δικλείδα απομόνωσης μεταξύ  της βαλβίδας  
και του αγωγού. Η δικλείδα αυτή μπορεί να είναι και τύπου πεταλούδας. Στα φρεάτια εξαερισμού επίσης, 
πρέπει να εξασφαλιστεί η είσοδος και έξοδος αέρα κυρίως κατά την πλήρωση του αγωγού και εκκένωση του 
αγωγού. Για τον σκοπό αυτό είτε θα εγκατασταθεί σωλήνας αερισμού είτε θα τοποθετηθεί κατάλληλο 
κάλυμμα.  
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Διαβάσεις Τεχνικών 

Θα γίνουν δύο διελεύσεις τεχνικών μέσω αναρτήσεων στην ανωδομή τους συνολικού μήκους 46,0m. Η 
διάταξη αυτή πλεονεκτεί στο ότι δεν κινδυνεύει ο αγωγός από αποκάλυψη λόγω διάβρωσης της κοίτης ή από 
εργασίες καθαρισμού των ρεμάτων. 

 

Σωληνώσεις - εξαρτήματα 

Οι σωληνώσεις των γραμμών του πόσιμου νερού θα κατασκευαστούν  από ανοξείδωτους σωλήνες 316L s 1 
ενώ οι γραμμές υπερχείλισης και αποστράγγισης, θα κατασκευαστούν από χαλύβδινους γαλβανισμένους 
σωλήνες.   

Οι δικλείδες και οι βαλβίδες θα εγκατασταθούν φλαντζωτά στις σωληνογραμμές και θα είναι ονομαστικής 
πίεσης 16 bar. Οι αντλίες καταθλίβουν σε κοινό συλλέκτη με φλαντζωτά άκρα. Μετά από κάθε αντλία, θα 
τοποθετηθούν με την σειρά  αντικραδασμικός σύνδεσμος, βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου μπίλιας, δικλείδα και 
εξαρμωτικό. Πριν την  έξοδο του καταθλιπτικού από το βανοστάσιο θα τοποθετηθεί βαλβίδα εξαερισμού DN50 
με την παρεμβολή δεικλίδας απομόνωσης.  

 

Αντλίες 

Η λειτουργία των αντλιών θα είναι κυκλική ώστε η φθορά να είναι ομοιόμορφη. Η έναρξη και το τέλος της 
λειτουργίας κάθε αντλίας θα καθορίζεται από την στάθμη του νερού στις δεξαμενές του Προφήτη Ηλία με 
συμπληρωματικό έλεγχο της στάθμης στον θάλαμο αναρρόφησης. Η μέτρηση της στάθμης θα γίνεται με 
υδροστατικό ηλεκτρόδιο και κατάλληλο PLC προγραμματισμού ώστε να είναι ευχερής η αλλαγή των σταθμών 
λειτουργίας  για την βέλτιστη λειτουργία του συστήματος. Στον κεντρικό αγωγό προβλέπεται η εγκατάσταση 
μετρητού παροχής παλμικού τύπου. Για την προστασία της ποιότητος του νερού η πτερωτή και ο άξονας της 
αντλίας θα είναι ανοξείδωτα.  Η εκκίνηση των αντλιών θα γίνεται με ομαλό εκκινητή (softstart). Η όλη διάταξη 
θα λειτουργεί αυτόματα με την χρήση κατάλληλου PLC.  

 

Ηλεκτρική εγκατάσταση 

Η ηλεκτρική τροφοδότηση γίνεται από το δίκτυο ΔΕΗ. Από τον γενικό πίνακα τροφοδοτείται ο κινητήρας της 
αντλίας, ο τριφασικός ρευματοδότης και ο υποπίνακας φωτισμού. Από τον υποπίνακα φωτισμού θα 
τροφοδοτηθούν τα κυκλώματα φωτισμού, ο μονοφασικός ρευματοδότης και τα κυκλώματα αυτοματισμού.   

Θα κατασκευασθεί θεμελειακή γείωση. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προβεί σε μετρήσεις αντίστασης του 
εδάφους για να προσδιοριστεί η διάταξη της γείωσης. Η όλη εγκατάσταση θα πρέπει να είναι συμφωνεί με το 
Πρότυπο ΕΛΟΤ HD384. 

 

6.1.2 Ανόρυξη Γεωτρήσεων  

Θα διανοιχθούν δύο νέες γεωτρήσεις κοντά στο αντλιοστάσιο μεταφοράς και σε απόσταση 10m μεταξύ τους. 
Σε κάθε γεώτρηση θα τοποθετηθούν υποβρύχια αντλητικά συγκροτήματα που θα τροφοδοτούν τον υγρό 
θάλαμο του αντλιοστασίου μεταφοράς. Κάθε αντλητικό συγκρότημα θα έχει σημείο λειτουργίας 
Q=132,50m3/sec με μανομετρικό 70,0m για την 20ετία και Q=147,50m3/sec με μανομετρικό 75,0m για την 
40ετία.  

Τα δύο συγκροτήματα θα λειτουργούν εναλλάξ. και θα ελέγχονται από την στάθμη του νερού στον θάλαμο 
αναρρόφησης με ηλεκτροστατικό ηλεκτρόδιο. Οι εκτονώσεις των καταθλιπτικών αγωγών των συγκροτημάτων 
στο θάλαμο αναρρόφησης του Α/Σ μεταφοράς θα γίνεται ελεύθερα σε ύψος πάνω από την ανώτατη στάθμη 
νερού. Οι αγωγοί θα είναι υπόγειοι, διατομής D200 από πολυαιθυλένιο MRS10 SDR17. Τα υπέργεια τμήματα 
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θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα 316L. Ο πίνακας των συγκροτημάτων θα τοποθετηθεί στο μηχανοστάσιο του 
αντλιοστασίου μεταφοράς.  

Οι γεωτρήσεις θα έχει συνολικό βάθος 80m και θα πραγματοποιηθούν με περιστροφικό υδρογεωτρύπανο. Τα 
βασικά χαρακτηριστικά τους είναι: 

Προβλεπόμενο βάθος:       80m 

Διάμετρος αρχικής διάτρησης:      9 7/8’’in.  

Διάμετρος διεύρυνσης:       15 1/2’’ in.  

Διάμετρο διεύρυνσης για τοποθέτηση περιφραγματικού σωλήνα:  20’’in.  

Τοποθέτηση περιφραγματικού σωλήνα διαμέτρου 18’’in και πάχους 5 χλστ.  

Τοποθέτηση χαλύβδινων γαλβανισμένων σωλήνων διαμέτρου 8 3/4’’in και πάχους 5mm.  

Τοποθέτηση πιεζομετρικού σωλήνα διαμέτρου 1 1/2’’in.   

Ανάπτυξη με AIR LIFT.  

Δοκιμαστική άντληση μίας ώρας 

 

6.2 Φάση Κατασκευής του Έργου 

Η φάση κατασκευής του έργου περιλαμβάνει το σύνολο των προγραμματισμένων εργασιών για την εκσκαφή 
και τοποθέτηση του αγωγού και την ανόρυξη των γεωτρήσεων.  

 

6.2.1 Προγραμματισμός – Χρονοδιάγραμμα Επιμέρους Εργασιών 

Το έργο θα κατασκευαστεί σε μία φάση και σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του ενός έτους. 

 

6.2.2 Εκροές Υγρών Αποβλήτων 

Κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου, δεν αναμένονται εκροές υγρών αποβλήτων. Το έργο περιλαμβάνει 
την εκσκαφή του εδάφους για την τοποθέτηση του αγωγού και την ανόρυξη των γεωτρήσεων. Αμελητέες 
ποσότητες υγρών αποβλήτων ενδεχομένως να προέλθουν από τα μηχανήματα εκσκαφής η διαχείριση των 
οποίων θα γίνει σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τη νομοθεσία: Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ Α΄64), την ΚΥΑ 
24944/2006 (ΦΕΚ Β΄791) και την ΚΥΑ 13588/2006 (ΦΕΚ Β΄383), όπως εκάστοτε ισχύει.  

Επιπλέον κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών, απαγορεύονται οι επί τόπου στον χώρο του 
έργου εργασίες συντήρησης / επιδιόρθωσης του μηχανολογικού εξοπλισμού (εργοταξιακά οχήματα και 
μηχανήματα) που χρησιμοποιείται κατά την κατασκευή του έργου και η οποία σχετίζεται με δραστηριότητες 
συντήρησης / επιδιόρθωσης που μπορούν να προκαλέσουν ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Οι 
προαναφερόμενες εργασίες θα πρέπει να πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις κατάλληλα αδειοδοτημένων 
επιχειρήσεων. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου θα πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως ο 
προσωρινός εργοταξιακός χώρος, να απομακρυνθεί το σύνολο των τυχόν πλεοναζόντων υλικών και να 
αποκατασταθεί πλήρως ο περιβάλλων χώρος. 

 

6.2.3 Πλεονάζοντα Υλικά – Διαχείριση 

Πέρα από τις εκσκαφές και την προμήθεια των σωλήνων τα υπόλοιπα υλικά κατασκευής αφορούν συνήθεις 
εργασίες δικτύου και ανόρυξης γεωτρήσεων. 

Οι συνολικές εκσκαφές θα έχουν όγκο 11.762m3 και αναλύονται ως εξής: 
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- Εκσκαφή ορυγμάτων υπόγειων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες με την πλευρική απόθεση 
των προϊόντων εκσκαφής: 533,93m3 

- Εκσκαφή ορυγμάτων υπόγειων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες με την μεταφορά των 
προϊόντων εκσκαφής: 931,69m3 

- Εκσκαφή ορυγμάτων υπόγειων δικτύων σε έδαφος βραχώδες με την μεταφορά των προϊόντων 
εκσκαφής: 931,69m3 

- Εκσκαφή και επαναπλήρωση χάνδακος υπογείου δικτύου σωληνώσεων σε έδαφος γαιώδες 
ημιβραχώδες: 4.649,35m3 

- Εκσκαφή και επαναπλήρωση χάνδακος υπογείου δικτύου σωληνώσεων σε έδαφος βραχώδες: 
4.614,15m3 

- Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γεώδες ημιβραχώδες: 63,71m3 

- Εκσκαφές  θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος βραχώδες: 37,75m3 

Τα υλικά της εκσκαφής που θα προκύψουν από την τοποθέτηση των αγωγών θα επαναχρησιμοποιηθούν για 
την πλήρωση των σκαμμάτων. Έτσι από τον παραπάνω όγκο θα χρησιμοποιηθούν για επιχώσεις τα 
533,93+4.649,35+4.614,15 = 9.797,43m3 

Άρα η περίσσεια υλικών εκσκαφής θα είναι 11.762-9.797,43 = 1.964,57m3 και αποτελείται από αδρανή υλικά. 

Τα εν λόγω υλικά της εκσκαφής, προτείνεται να διαστρωθούν σε δημοτική έκταση. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι 
σε γήπεδο έκτασης 20.000m2 το μέσο ύψος διάστρωσης εκτιμάται σε 9,8cm. 

 

Σημειώνεται ότι απόβλητα υλικά από την κατασκευή των νέων γεωτρήσεων δεν θα υπάρξουν. 

 

6.2.4 Εκπομπές Αέριων Ρύπων 

Οι εκπομπές αέριων ρύπων από την κατασκευή του έργου είναι επίσης αμελητέες. Οι αέριοι ρύποι που θα 
προκύψουν θα προέλθουν από την δραστηριότητα των μηχανημάτων για την κατασκευή του έργου και από τα 
προϊόντα της εκσκαφής. Για τους αέριους ρύπους από την λειτουργία των μηχανημάτων δεν δύναται να 
ληφθούν επιπλέον μέτρα για την αποτροπή τους. Για τους αέριους ρύπους από την εκσκαφή για την 
τοποθέτηση των αγωγών (σκόνη), η μόνη λύση για τον περιορισμό τους στο ελάχιστο είναι η διαβροχή του 
χώρου ώστε να μην προκαλείται υπερβολική σκόνη. 

 

6.2.5 Εκπομπές Θορύβου και Δονήσεων 

Οι εκπομπές θορύβου και δονήσεων κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου θα προέρχονται από τα 
μηχανήματα εκσκαφών.  

- Οι εκπομπές θορύβου που παράγονται κατά τις φάσεις κατασκευής και λειτουργίας του δικτύου δεν 
θα υπερβαίνουν τις ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου, όπως ορίζονται στο Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 
Α΄293), όπως εκάστοτε ισχύει.  

- Η στάθμη θορύβου από την λειτουργία των μηχανημάτων κατά τη φάση κατασκευής, δεν θα 
υπερβαίνει τα όσα ορίζονται στις ΚΥΑ 56206/1613/1986 (ΦΕΚ Β΄570), ΥΑ Α5/2375/1978 (ΦΕΚ 
Β΄689), ΚΥΑ 765/1991 (ΦΕΚ Β΄81) και ΚΥΑ 11481/523/1997 (ΦΕΚ Β΄295), όπως εκάστοτε ισχύουν.  

- Δεν επιτρέπεται η χρήση μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίων χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης 
τύπου ΕΟΚ όπως προβλέπεται στις ΚΥΑ 69001/1921/1988 (ΦΕΚ Β΄751) και ΚΥΑ 
10399/Φ5.3/361/1988 (ΦΕΚ Β΄359), όπως εκάστοτε ισχύουν ή το πιστοποιητικό συμμόρφωσης 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 37393/2028/2003 (ΦΕΚ Β΄1418), όπως εκάστοτε ισχύει.  
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6.2.6 Εκπομπές Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας 

Από την κατασκευή και λειτουργία του συγκεκριμένου έργου εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας δεν 
θα υπάρξουν. 

 

6.3 Φάση Λειτουργίας του Έργου 

Στη φάση λειτουργίας του έργου εντάσσεται και το κομμάτι της λειτουργίας των δύο γεωτρήσεων καθώς και 
των υφιστάμενων. Όπως προαναφέρθηκε, οι γεωτρήσεις που θα τροφοδοτήσουν το δίκτυο, θα είναι: 

Οι γεωτρήσεις που θα κατασκευαστούν στο νέο υδρευτικό δίκτυο, παρατίθενται στον κάτωθι πίνακα: 

Πίνακας 6.1: Νέες Γεωτρήσεις που συμμετέχουν στο υπό εξέταση έργο 

A/A ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ X Y 

1 ΓΕΩΤΡΗΣΗ «ΒΡΥΣΙΑ 1» 355309 4347158 
2 ΓΕΩΤΡΗΣΗ «ΒΡΥΣΙΑ 2» 355322 4347149 

 

Επιπλέον σημειώνεται ότι το εν λόγω έργο περιλαμβάνει και τις παρακάτω υφιστάμενες γεωτρήσεις.  

Πίνακας 6.2: Υφιστάμενες Υδρευτικές Γεωτρήσεις που συμμετέχουν στο υπό εξέταση έργο 

A/A ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ X Y 

1 ΓΕΩΤΡΗΣΗ «ΦΑΡΣΑΛΑ 1» 362015,71 4352898,53 

2 
ΓΕΩΤΡΗΣΗ «ΣΤΑΘΜΟΣ 1» 

(πλέον λειτουργεί ως εφεδρική) 
360742 4352916 

3 ΓΕΩΤΡΗΣΗ «ΣΤΑΘΜΟΣ 2» 360759 4352894 

4 ΓΕΩΤΡΗΣΗ «ΣΤΑΘΜΟΣ 3» 360708 4352893 

5 
ΓΕΩΤΡΗΣΗ «ΣΤΑΘΜΟΣ 4» 

(αντικατάσταση της γεώτρησης ΣΤΑΘΜΟΣ 1) 
360805 4352908 

 

Για τον υπολογισμό της αντλούμενης ποσότητας νερού πρέπει να γίνει υπολογισμός του εξυπηρετούμενου 
πληθυσμού. Για το σκοπό αυτό λήφθηκαν υπόψη τα αποτελέσματα της απογραφής του 2011: 

Πίνακας 6.3: Αποτελέσματα απογραφής 2011 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2011 
Φάρσαλα 9.117 

 

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Δ11/Φ.16/8500/91 (ΦΕΚ Β' 174): "Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων 
των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην ύδρευση" και σύμφωνα με την οριζόμενη 
από τη νομοθεσία ημερήσια κατανάλωση νερού (Κ.Υ.Α. Δ11/Φ.16/8500/91 – ΦΕΚ Β’ 174.), οι απαιτούμενες 
ποσότητες (υφιστάμενη κατάσταση) για την πλήρη κάλυψη του παραπάνω οικισμού (σημειώνεται ότι σε 
αγροτικές περιοχές είναι εύλογο να αναμένεται μία ελαφρώς μεγαλύτερη μέση κατανάλωση νερού λόγω των 
πρόσθετων χρήσεων σε σχέση με μία αστική κατοικία πότισμα κήπων, οικόσιτα ζώα κλπ) υπολογίζονται ως 
250 lt/κάτοικο/ημέρα): 

9.117 (κάτοικοι) Χ 0,25 (m3/ημέρα/κάτοικο) Χ 365 (ημέρες) = 831.926,25m 

Οι συνολικές απώλειες δικτύου σε ελληνικές πόλεις είναι κατά κανόνα αρκετά υψηλές και κυμαίνονται μεταξύ 
40 – 50%. Διεθνώς, απώλειες μέχρι 15% χαρακτηρίζουν δίκτυα σε καλή κατάσταση. (Οδηγός Επίβλεψης 
Μελετών και Κατασκευών της ΓΓΔΕ - Πρότυπα Τεύχη για Περιφερειακά Έργα). 

Έτσι προκύπτει ότι οι απαιτούμενες ποσότητες που καλύπτουν τις υδρευτικές ανάγκες των παραπάνω 
οικισμών ανέρχονται σε (εκτιμώνται απώλειες 40%): 
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831.926,25m3/ 0,6 = 1.386.543,75m3 

Πρόβλεψη πληθυσμιακής εξέλιξης 
Για τις ανάγκες του έργου είναι απαραίτητο να έχουμε μια εκτίμηση της πληθυσμιακής κατάστασης μέχρι και 
40 χρόνια μετά την υλοποίηση του. Έτσι σύμφωνα με την εγκύκλιο ΕΣ/17405/1970 του Υπουργείου 
Εσωτερικών, προβαίνουμε στην παραδοχή ότι ο πληθυσμός της πόλης των Φαρσάλων θα αυξάνεται με 
ρυθμό 0,5% ετησίως για τα επόμενα 40 χρόνια. Αυτό γιατί η συγκεκριμένη εγκύκλιος προβλέπει αύξηση του 
πληθυσμού της τάξης 0,5% έως 2% ακόμα και σε περιπτώσεις όπου υπάρχει πραγματική μείωση 
πληθυσμού. 

Έτσι, βάσει του τύπου: 

En = Ε0 (1 + ρ / 100)n 

όπου: En = πληθυσμός μετά (n) έτη 

 E0 = πληθυσμός κατά το έτος σύγκρισης (έτος μελέτης) 

 ρ =μέση ετήσια αύξηση του πληθυσμού (%) 

 n =η περίοδος πρόβλεψης 

και για έτη σχεδιασμού 40 από το έτος ολοκλήρωσης (41 δηλαδή από το 2019 και άρα 49 συνολικά από το 
έτος απογραφής 2011) προκύπτει ο κάτωθι πίνακας: 

Πίνακας 6.4: Πρόβλεψη πληθυσμιακής εξέλιξης 

Οικισμός 
Πληθυσμός Υπολογισμού 

(κάτοικοι) 

Φάρσαλα 11.641 

 

Στην παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων θεωρούμε μία μέση ετήσια κατανάλωση 250 
λ/κάτοικο/ημέρα (θεωρείται ότι οι επιπλέον καταναλώσεις όπως το πότισμα των κήπων και τα οικόσιτα ζώα 
είναι χρονικά σταθερές). 

Επιπλέον, όπως προαναφέρθηκε για το μελλοντικό δίκτυο των οικισμών, μπορούμε να θεωρήσουμε απώλειες 
20%. 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω στοιχεία, προκύπτει η ποσότητα του νερού που απαιτείται για την 
ύδρευση 11.641 ατόμων:  

11.641 (άτομα) Χ 365 (ημέρες) Χ 0,25m3/ άτομο Χ 20% απώλειες = 1.770.396,75m3/έτος 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι γεωτρήσεις που συμμετέχουν στο υπό μελέτη έργο (συμπεριλαμβανομένου 
των νέων καθώς και των εφεδρικών) βάσει των χαρακτηριστικών τους (Πίνακας 6.5), είναι ικανές να αντλούν 
μια ποσότητα ίση με την προαναφερθείσα και με σχετική άνεση αναφορικά με τις ώρες λειτουργίας τους. 

Πίνακας 6.5: Γεωτρήσεις και παροχές αυτών 

A/A ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 
ΠΑΡΟΧΗ 

(m3/h) 
1 ΓΕΩΤΡΗΣΗ «ΒΡΥΣΙΑ 1» 90 

2 ΓΕΩΤΡΗΣΗ «ΒΡΥΣΙΑ 2» 90 

3 
ΓΕΩΤΡΗΣΗ «ΦΑΡΣΑΛΑ 1» (μετά την 

κατασκευή του νέου αγωγού ύδρευσης θα 
καταστεί εφεδρική) 

0 

4 
ΓΕΩΤΡΗΣΗ «ΣΤΑΘΜΟΣ 1»(πλέον 

αντικαταστάθηκε και λειτουργεί ως εφεδρική) 
0 
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A/A ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 
ΠΑΡΟΧΗ 

(m3/h) 
5 ΓΕΩΤΡΗΣΗ «ΣΤΑΘΜΟΣ 2» 20 

6 ΓΕΩΤΡΗΣΗ «ΣΤΑΘΜΟΣ 3» 20 

7 
ΓΕΩΤΡΗΣΗ «ΣΤΑΘΜΟΣ 4» 

(αντικατάσταση της γεώτρησης ΣΤΑΘΜΟΣ 1) 
20 

Ως εκ τούτου, συμπεραίνεται πως το έργο δεν έχει καμία πιθανότητα αποτυχίας ως προς το σκοπό της 
λειτουργίας του.  

Σημειώνεται, ότι θα πρέπει να επικαιροποιηθούν οι αιτήσεις για έκδοση άδειας χρήσης νερού των εν λόγω 
γεωτρήσεων.  

 

6.3.1 Ετήσιο Ισοζύγιο Προσφοράς και Ζήτησης ΥΥΣ της ΛΑΠ Πηνειού 

Στο Αναθεωρημένο Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας, δίδονται τα αναλυτικά στοιχεία των αντλήσεων 
ανά υπόγειο υδατικό σύστημα. Από τα υπόγεια υδατικά συστήματα της υδρολογικής λεκάνης του Πηνειού, στα 
9 πραγματοποιούνται υπεραντλήσεις που έχουν ως αποτέλεσμα τη σταδιακή μείωση των μονίμων υπογείων 
αποθεμάτων. Τα κύρια και εντονότερα προβλήματα, ως προς τις ποσότητες υπερεκμετάλλευσης, εντοπίζονται 
στα κοκκώδη υπόγεια υδατικά συστήματα της Νοτιοδυτικής Θεσσαλίας (EL0800030), Λάρισας-Κάρλας (EL 
0800110), Ταουσάνης-Καλού Νερού (EL 0800130) και Μακρυχωρίου - Συκουρίου (EL0800260). Οι έντονες 
υπεραντλήσεις συνδέονται και με τη δυσκολία επαναπλήρωσης των αντλούμενων ποσοτήτων λόγω 
γεωλογικών αιτίων. Στο υπόγειο υδατικό σύστημα του κώνου Τιταρήσιου (EL0800220) τα τελευταία χρόνια 
έχει επέλθει διατάραξη του ισοζυγίου και παρατηρείται μόνιμη διαχρονική πτώση στάθμης. Στο σύστημα αυτό 
τοποθετούνται και οι κύριες απολήψεις για την ύδρευση της Λάρισας. Τοπικές υπεραντλήσεις παρατηρούνται 
επίσης και στο / σύστημα της Ξυνιάδος (EL0800200). Μια ιδιαίτερη ιδιομορφία των υπεραντλήσεων στα 
κοκκώδη υπόγεια υδατικά συστήματα της πεδιάδας της Θεσσαλίας είναι ότι σε κάποια από αυτά αντλούνται, 
σε απόλυτο αριθμό, μεγαλύτερες ποσότητες από την εκτιμώμενη ετήσια τροφοδοσία τους. Πέραν των 
κοκκωδών υπογείων υδατικών συστημάτων, υπεραντλήσεις πραγματοποιούνται και στα μικρά καρστικά 
υδροφόρα συστήματα στην περίμετρο της κύριας πεδινής έκτασης. Στα καρστικά αυτά συστήματα Φυλλήιου-
Ορφανών (EL0800080), Εκκάρας-Βελεσιωτών (EL0800100) και Ναρθακίου-Βρυσιών (EL0800180), εξαιτίας 
της ευκολίας κατά το παρελθόν άντλησης μεγάλων παροχών από τις γεωτρήσεις, άρχισαν να αντλούν από τα 
μόνιμα αποθέματα με την πλήρη στείρευση των που πηγών που εκφορτίζαν και στη συνέχεια τη μεγάλη 
πτώση στάθμης. Εκτιμάται ότι από τα υπόγεια υδατικά συστήματα της λεκάνης του Πηνειού, αντλούνται 
ετησίως περί τα120-150x106 m3 από τα μόνιμα αποθέματα. Η συνεχιζόμενη αυτή υπερεκμετάλλευση σταδιακά 
θα οδηγήσει σε εξάντληση των υπογείων αποθεμάτων. 

Όπως προαναφέρθηκε, το σύνολο του έργου σύμφωνα με το Αναθεωρημένο Σχέδιο Διαχείρισης Θεσσαλίας, 
βρίσκεται εντός των Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων: 

- Σύστημα Πεδιάδας Νοτιοδυτικής Θεσσαλίας με κωδικό EL0800030 και 

- Σύστημα Ναρθακίου – Βρυσιών με κωδικό EL 0800180 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται η ετήσια τροφοδοσία και οι απολήψεις από τα ΥΥΣ της περιοχής 
μελέτης: 

Πίνακας 6.6: Ετήσια τροφοδοσία και οι απολήψεις από τα ΥΥΣ της περιοχής μελέτης 

Κωδικός Ονομασία 
Είδος 

Υδροφορέα 

Μέση 
Ετήσια 

Τροφοδοσία 
(106m3) 

Μέσες 
Ετήσιες 

Απολήψεις 
(106m3) 

Άρδευση 
(106m3) 

Ύδρευση 
(106m3) 

Ποσοτική 
Κατάσταση 
Υπόγειου 
Υδατικού 

Συστήματος 

EL0800030 
Πεδιάδα 

Νοτιοδυτικής 
Θεσσαλίας 

Κοκκώδης 140 145.21 141.74 3.47 Κακή 
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EL0800180 
Ναρθακίου – 

Βρυσιών 
Καρστικός 24 6.61 6.03 0.58 Κακή 

 

6.3.2 Εισροές Υλικών, Ενέργειας και Νερού κατά τη Λειτουργία του Έργου 

Εισροές υλικών, ενέργειας κατά τη λειτουργία του έργου δεν θα παρατηρηθούν. Πρόκειται για έργο ύδρευσης 
και άντλησης ύδατος για την εξυπηρέτηση οικισμών και συνεπώς είναι αυτονόητη η εισροή νερού στο δίκτυο. 
Εξάλλου αυτός είναι και ο λόγος της κατασκευής του. Οι ποσότητες αυτού υπολογίστηκαν αναλυτικά σε 
προγενέστερο κεφάλαιο και οι ετήσιες ποσότητές του θα είναι έως 1.770.396,75m3 (σύμφωνα με τον 
πληθυσμό σχεδιασμού). 

 

6.3.3 Εκροές Υγρών Αποβλήτων 

Στη φάση της λειτουργίας του έργου δεν αναμένονται εκροές υγρών αποβλήτων. Οι μόνες ενδεχόμενες εκροές 
που θα μπορούσαν να παρουσιαστούν, θα ήταν σε περίπτωση βλάβης, δηλαδή κάποιου σπασίματος του 
δικτύου με αποτέλεσμα την εκροή ύδατος από αυτό. Αυτό όμως δεν αποτελεί υγρό απόβλητο. Επιπλέον σε 
περίπτωση βλάβης του δικτύου η επιδιόρθωση αυτού θα πρέπει να είναι άμεση για την σωστή εξυπηρέτηση 
των οικισμών και την υδροδότησή τους. 

 

6.3.4 Εκροές Στερεών Αποβλήτων 

Εκροές στερεών αποβλήτων δεν θα προκύψουν κατά τη φάση λειτουργίας του έργου. 

 

6.3.5 Εκπομπές Ρύπων και Αερίων του Θερμοκηπίου στον Αέρα 

Κατά τη λειτουργία  του έργου δεν υπάρχουν εκπομπές ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου. Η λειτουργία των 
μηχανοκίνητων τμημάτων του έργου γίνεται με ηλεκτρικό ρεύμα. 

 

6.3.6 Εκπομπές Θορύβου και Δονήσεων 

Κατά τη λειτουργία του έργου οι εκπομπές θορύβου και δονήσεων είναι αμελητέες, και προέρχονται από την 
λειτουργία των αντλιών των γεωτρήσεων και των δεξαμενών. 

 

6.3.7 Εκπομπές Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας 

Κατά τη λειτουργία του έργου εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας δεν θα υπάρχουν. 

 

6.4 Παύση Λειτουργίας - Αποκατάσταση 

Η λειτουργία του συγκεκριμένου έργου είναι σημαντική και απαραίτητη, καθώς αποτελεί ένα κοινωφελές έργο 
που θα λύσει το μακροχρόνιο πρόβλημα της ύδρευσης της πόλης των Φαρσάλων. Η ενδεχόμενη παύση στη 
λειτουργία του εάν δεν ήταν προσωρινή λόγω βλάβης στο δίκτυο ή στις γεωτρήσεις, λογικά θα προέρχονταν 
είτε από ανεπανόρθωτη βλάβη ή από αδυναμία των γεωτρήσεων να παρέχουν νερό καλής ποιότητας και 
ποσότητας. Στην περίπτωση της αναγκαστικής παύσης λειτουργίας του έργου, η λύση για την υδροδότηση 
των οικισμών θα πρέπει να είναι άμεση.  

Αρχικά θα εξεταστεί ποια από τα τμήματα του έργου θα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.  

Σε διαφορετική περίπτωση όπου είναι απαραίτητη η κατάργηση του δικτύου δεν χρειάζεται κάποια 
αποκατάσταση αυτού. Είναι υπόγειο και η ύπαρξή του δεν δύναται να δημιουργεί προβλήματα. Σε ότι αφορά 
στις δεξαμενές, αυτές θα αντικατασταθούν μόνο αν λόγω φθοράς ή παλαιότητας δεν είναι ικανές να 
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υδροδοτούν τους οικισμούς. Τέλος ενδεχόμενη κατάργηση των γεωτρήσεων θα συνεπάγονταν τη σφράγιση 
αυτών. Επιπλέον αποκατάσταση δεν κρίνεται απαραίτητη.  

 

6.5 Έκτακτες Συνθήκες και Κίνδυνοι για το Περιβάλλον 

Έκτακτες συνθήκες και επικίνδυνες καταστάσεις για το περιβάλλον, από την κατασκευή και λειτουργία του 
έργου δεν δύναται να προκληθούν.  

Οι διαδικασίες της κατασκευής του δεν απαιτούν την χρήση επικίνδυνων υλικών και μηχανημάτων. Εφόσον 
τηρούνται όλες οι συνθήκες για την ασφάλεια των χειριστών των μηχανημάτων και των εργαζόμενων δεν 
υπάρχουν άλλοι κίνδυνοι για το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. 

 

6.6 Επίδραση του Έργου σε Κοίτες Ρεμάτων 

Η κατασκευή του έργου θα αφήσει αναλλοίωτες τις υφιστάμενες κοίτες των υδατορεμάτων. Οι κάθετες 
διελεύσεις των αγωγών στα ρέματα θα γίνουν με ανάρτηση στις παρειές των καταστρωμάτων των τεχνικών 
που τα γεφυρώνουν. 
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7. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

Κατά το σχεδιασμό του συγκεκριμένου έργου εξετάστηκαν και εναλλακτικές λύσεις προκειμένου να υλοποιηθεί 
η καλύτερη αυτών. Οι βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις που εξετάστηκαν είναι οι εξής:  

- Αρχικά εξετάστηκε αν η ύδρευση των εν λόγω οικισμού θα μπορούσε να συνεχιστεί ως έχει, δηλαδή 
με τον υφιστάμενο αγωγό ύδρευσης και τις υφιστάμενες γεωτρήσεις. Η κατασκευή του έργου όμως 
είναι επιβεβλημένη καθώς οι υφιστάμενες υδροληψίες του οικισμού των Φαρσάλων παρέχουν νερό 
κακής ποιότητας, λόγω υψηλής περιεκτικότητας νιτρικών ιόντων.  

- Η δεύτερη βιώσιμη λύση που εξετάστηκε είναι η επιλογή άλλης όδευσης των νέων τμημάτων του 
δικτύου. Μεταξύ της υδροληψίας (νέες γεωτρήσεις) και της πόλης των Φαρσάλων η συντομότερη 
χάραξη είναι κατά μήκος της υφιστάμενης ασφαλτοστρωμένης οδού. Οι δυνατότητες για 
διαφοροποίησης της χάραξης είναι περιορισμένες γιατί εναλλακτικές διαμορφωμένες διαδρομές είναι 
ανύπαρκτες καθώς το ανάγλυφο είναι έντονο και βραχώδες. Παραλλαγές της όδευσης με 
αποσπασματική χρήση τμημάτων του παράπλευρου αγροτικού δικτύου, αξιολογούνται ως μη 
αποδοτικές καθώς αυξάνουν το συνολικό μήκος του αγωγού και συνεπώς τις δαπάνες ενέργειας κατά 
την λειτουργία του έργου. Η όποια όχληση στην οδική κυκλοφορία από τις εργασίες κατασκευής του 
αγωγού θεωρείται ότι  είναι αποδεκτή σε σχέση με τον σκοπό του σχεδιασμού για όσο το δυνατόν 

αποδοτικότερο έργο. 
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8. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Στη συνέχεια, ακολουθεί μια περιγραφή της υφιστάμενη κατάστασης του φυσικού και ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος της περιοχής μελέτης. 

 

8.1 Περιοχή Μελέτης 

Καθώς το έργο είναι υποκατηγορίας Α2 και γραμμικό (πρόκειται για κατασκευή δικτύου ύδρευσης), ως 
περιοχή μελέτης ορίζεται η με ακτίνα 500m για τα τμήματα του έργου. Για τα συνοδά υφιστάμενα έργα, τις 
γεωτρήσεις, περιοχή μελέτης ορίζεται η περιοχή ακτίνας 1Κm με κέντρο την κάθε γεώτρηση. 

Οι επιπτώσεις στη χλωρίδα της περιοχής από την κατασκευή και λειτουργία του έργου είναι αμελητέες, καθώς 
το δίκτυο θα τοποθετηθεί στο έρεισμα δρόμων σχεδόν σε όλο το μήκος του. 

Σε σχέση με τα όρια περιοχών του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών του Ν. 3937/2011(Α΄60), 
η όδευση του υδρευτικού δικτύου διέρχεται εντός της προστατευόμενη περιοχής του δικτύου Natura 2000: 

- ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Κωδικός: GR1420012 - Τύπος: SPA 

Εντός της περιοχής μελέτης όπως έχει οριστεί από το δίκτυο Νatura 2000, δεν υπάρχει καμία υγροτοπική 
προστατευόμενη περιοχή. 

 

8.2 Κλιματικά Χαρακτηριστικά 

Η Θεσσαλική πεδιάδα περικλείεται από τους υψηλούς ορεινούς όγκους της Πίνδου, του Ολύμπου, της Όσσας, 
του Μαυροβουνίου του Πηλίου και των Αγράφων που την απομονώνουν από την ευεργετική επίδραση του 
Αιγαίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η ευρύτερη περιοχή να χαρακτηρίζεται από ηπειρωτικό κλίμα και 
μεταβατικό από το μεσογειακό προς το μεσοευρωπαϊκό. Τα ειδικότερα χαρακτηριστικά της ευρύτερης 
περιοχής της Λάρισας σε ότι αφορά στο κλίμα προκύπτουν από τα δεδομένα της Ε.Μ.Υ. (Διεύθυνση 
Κλιματολογίας – Μετεωρολογικός Σταθμός Λάρισας, θέση 648 - Γ. Πλάτος Β 39°39΄, Γ. Μήκος 22° 27΄ Α, 
Ύψος βαρομέτρου 73,6m). 

Αναλυτικότερα παρατίθενται πίνακες και διαγράμματα βασισμένα σε στοιχεία του Μετεωρολογικού σταθμού 
Λάρισας ως ο πλέον εγγύτερος στην περιοχή μελέτης και ως ο σταθμός εκείνος που διαθέτει συνεχή και 
αξιόπιστα δεδομένα για σειρά ετών και για όλα τα μετεωρολογικά μεγέθη που είναι αναγκαία για τους 
υπολογισμούς του υδατικού ισοζυγίου της περιοχής μελέτης, ήτοι: θερμοκρασία, σχετική υγρασία, ηλιοφάνεια 
και ταχύτητα ανέμου.  

Οι μέσες τιμές των μεγεθών αυτών δίνονται στο Πίνακα 8.1, που ακολουθεί, ενώ οι χρονοσειρές παρατίθενται 
στους πίνακες 8.2 έως 8.4. Τέλος, χαρακτηριστικά διαγράμματα βάση των κλιματικών δεδομένων, δίνονται 
στα σχήματα 8.1 έως 8.5.  

 

Πίνακας 8.1: Μετεωρολογικά Δεδομένα Μετεωρολογικού Σταθμού Λάρισα 

Α/Α Μέγεθος Περίοδος Δεδομένων Μονάδα Μέτρησης Μέση Τιμή 

1 Μέση Θερμοκρασία 1955 – 1997 °C 15,73 
2 Σχετική Υγρασία 1955 – 1997 % 66,23 
3 Διεύθυνση Ανέμου 1955 – 1997 - Α 
4 Ένταση Ανέμου 1955 – 1997 m/sec 3,03 
5 Ηλιοφάνεια 1977 – 1999 h 2.445,50/έτος 
6 Εξάτμιση 1977 – 1999 mm 1.550,00/έτος 
7 Διαδρομή Ανέμου 1977 – 1999 εκατόμετρα 13.366,29/έτος
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Πίνακας 8.2: Δεδομένα Μετεωρολογικού Σταθμού Λάρισας περιόδου 1955-1997 
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Πίνακας 8.3: Δεδομένα Μετεωρολογικού Σταθμού Λάρισας περιόδου 1955-1997 
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Πίνακας 8.4: Ετήσια (%) Συχνότητα Κατεύθυνσης Ανέμου και Έντασης στην κλίμακα Beaufort 

BEAUFORT B BA A NA N NΔ Δ ΒΔ ΗΡΕΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

0         55,536 55,536 

1 0,340 0,252 1,030 0,559 0,263 0,405 0,416 0,384  3,649 

2 1,951 2,104 6,97 2,795 1,019 1,414 1,764 1,775  19,792 

3 1,260 1,721 6,016 1,414 0,241 0,712 1,074 0,855  13,293 

4 0,833 1,085 2,290 0,405 0,077 0,307 0,438 0,384  5,819 

5 0,307 0,340 0,362 0,044 0,022 0,055 0,088 0,077  1,295 

6 0,099 0,121 0,110 0,011 0,011 0,022 0,022 0,022  0,418 

7 0,022 0,033 0,033 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011  0,143 

8 0,011 0,011 0,011 0,000 0,000 0,011 0,000 0,011  0,055 

9 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  0,000 

10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  0,000 

>11 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  0,000 

ΣΥΝΟΛΟ 4,823 5,667 16,822 5,239 1,644 2,937 3,813 3,519 55,536 100,000 

 

Σύμφωνα με τους παραπάνω πίνακες 8.1 και 8.2 για τη χρονική περίοδο 1955 – 1997 μπορούν να 
παρατηρηθούν τα εξής: 

- Η μέση θερμοκρασία κυμαίνεται από 5,2οC έως 27,2οC με ακραίες τιμές κατά τους μήνες Ιανουάριο 
και Ιούλιο. 

- Η σχετική υγρασία κυμαίνεται από 46,6% έως 82,2% με ακραίες τιμές κατά τους μήνες Ιούλιο και 
Δεκέμβριο. 

- Το συνολικό μηνιαίο ύψος βροχοπτώσεων κυμαίνεται από 16,4 έως 56,9mm με ακραίες τιμές κατά 
τους μήνες Αύγουστο και Νοέμβριο. 

Άνεμοι 

Σύμφωνα με τα μετεωρολογικά στοιχεία του μετεωρολογικού σταθμού της Λάρισας προκύπτει ότι οι 
επικρατέστεροι άνεμοι είναι οι ανατολικοί (16,82%), ενώ ακολουθούν οι βορειοανατολικοί (5,67%), οι 
νοτιοανατολικοί (5,24%), οι βόρειοι (4,82%), οι δυτικοί (3,81%), οι βορειοδυτικοί (3,52%), οι νοτιοδυτικοί 
(2,94%) και τέλος οι νότιοι (1,64%). Οι βόρειοι, βορειοανατολικοί και βορειοδυτικοί άνεμοι προκαλούν 
σημαντική πτώση της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι οι 
άνεμοι είναι κυρίως χαμηλής έντασης 1-4 Beaufort, ενώ το ποσοστό της νηνεμίας ανέρχεται σε διάρκεια 
55,54% του χρόνου.  
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Ποσοστιαία (%) κατανομή κατευθύνσεων ανέμων και επικρατούσα 
κατεύθυνση 

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

(%) Κατανομή κατευθύνσεων ανέμων
 Επ ικρατούσα κατεύθυνση ανέμων
 Ποσοστό Νηνεμίας 55,536%

 

Σχήμα 8.1: Ποσοστιαία (%) κατανομή κατευθύνσεων ανέμων και επικρατούσα κατεύθυνση  
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Σχήμα 8.2: Διάγραμμα μεταβολής Μέσης , Μέσης Μέγιστης και Μέσης Ελάχιστης Θερμοκρασίας 

Θερμοκρασία – Υγρασία  

Η μέση θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή μελέτης είναι 15,7οC. Ο θερμότερος μήνας είναι ο Ιούλιος με 
μέση θερμοκρασία 27,2οC ενώ ψυχρότερος είναι ο Ιανουάριος με μέση θερμοκρασία 5,2οC. Η διαφορά αυτή 
των 22οC στη θερμοκρασία προσδίδει στο κλίμα ηπειρωτικό χαρακτήρα. Η μέγιστη ετησίως θερμοκρασία που 
έχει παρατηρηθεί την περίοδο 1955-1991 είναι 21,3οC και η μέση ελάχιστη ετησίως είναι 8,6οC. 
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Σχήμα 8.3: Διάγραμμα Μέσου Μηνιαίου και Μέγιστου σε 24 ώρες, ύψους κατακρημνισμάτων (mm) 
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Σχήμα 8.4: Διάγραμμα Μέσης Μηνιαίας σχετικής υγρασίας (%) κατά τη διάρκεια του έτους 

Σχετική Υγρασία - Εξάτμιση 

Η σχετική υγρασία έχει τη μέγιστη τιμή της τον Δεκέμβριο με τιμή 84% και την ελάχιστη τον Ιούλιο με τιμή 
52%. Η μέση ετήσια σχετική υγρασία του αέρα είναι 68,5%. Η μέση ετήσια εξάτμιση ανέρχεται σε 948,7 mm 
νερού, με μέγιστη τα 188,7 mm νερού τον Αύγουστο και ελάχιστη τα 18,6 mm νερού το μήνα Δεκέμβριο. 

Χιόνι 

Πτώση χιονιού παρατηρείται κατά τους χειμερινούς μήνες, κυρίως τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο και 
σπανιότερα το Δεκέμβριο, Μάρτιο και το Νοέμβριο. Ο μέσος αριθμός ημερών χιονοπτώσεων / έτος ανέρχεται 
στις 0,47 ημέρες ετησίως. 
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Χαλάζι 

Πτώση χαλαζιού παρατηρείται πολύ σπάνια σχεδόν μια έως δύο ημέρες τον χρόνο, κυρίως τους μήνες Μάιο 
έως Ιούλιο και πιθανόν τον Σεπτέμβριο. Ανάλογα με την ένταση και το μέγεθος του χαλαζιού προκαλούνται 
μικρές ή μεγάλες ζημιές στις καλλιέργειες. 

Παγετός 

Ολικοί παγετοί παρατηρούνται σπάνια στην ευρύτερη περιοχή μελέτης, αντίθετα υπάρχει συχνή εμφάνιση 
μερικών παγετών, συνήθως όψιμων, με μέσο όρο 2 ημέρες το έτος, σύμφωνα με τα μετεωρολογικά δεδομένα 
στην περιοχή του σταθμού της Λάρισας. Οι παγετοί εμφανίζονται συνήθως μετά τα μέσα Νοεμβρίου και 
σπάνια πέραν του Μαρτίου. Συνηθέστερα εμφανίζονται κατά τη διάρκεια των μηνών Δεκεμβρίου, Ιανουαρίου, 
Φεβρουαρίου λόγω των ψυχρών μαζών αέρα. 

Ομίχλη 

Ο μέσος αριθμός ημερών ομίχλης ανέρχεται σε 4 ετησίως. Ομίχλες σημειώνονται καθ’ όλη την διάρκεια του 
έτους κυρίως της νυκτερινές και πρωινές ώρες, ενώ έντονο παρουσιάζεται το φαινόμενο τους μήνες από 
Νοέμβριο έως και Μάρτιο. 
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Σχήμα 8.5: Διάγραμμα ημερών Βροχής, Χιονιού, Καταιγίδων και ομίχλης ανά Μήνα 

 

8.3 Βιοκλιματικά Χαρακτηριστικά – Ομβροθερμικό Διάγραμμα 

Πολλοί ερευνητές προσπάθησαν να εκφράσουν την συνολική επίδραση του κλίματος με αριθμοδείκτες. Όμως 
από το ένα μέρος είναι πολύ δύσκολη η έκφραση του κλίματος σαν σύνολο με αριθμούς και από το άλλο 
μέρος πολλοί από τους κλιματικούς παράγοντες μπορούν να αντικατασταθούν ή να συμπληρωθούν από 
άλλους παράγοντες του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα από παράγοντες του εδάφους. 

Τέτοιες μαθηματικές εκφράσεις ή αριθμοί ονομάζονται κλιματικοί ή βιοκλιματικοί δείκτες αντίστοιχα, ανάλογα 
με το αντικείμενο που επηρεάζουν. 

Για την περιοχή μελέτης το ενδεικτικό ομβροθερμικό διάγραμμα παρουσιάζεται στο σχήμα 8.6, 
χρησιμοποιώντας τα δεδομένα από τον μετεωρολογικό σταθμό Λάρισας. 
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Σχήμα 8.6: Ομβροθερμικό Διάγραμμα ευρύτερης περιοχής μελέτης κατά Bagnouls & Gaussen (1957) 

 

Τα σημαντικότερα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση των βροχομετρικών στοιχείων της 
Θεσσαλίας σχετικά με το γεωγραφικό καθεστώς των βροχοπτώσεων, είναι τα ακόλουθα: 

- Η Θεσσαλία συνιστά την Ομβροσκιά της Πίνδου. 

- Στο ανατολικό τμήμα της Θεσσαλίας αναπτύσσεται μία δευτερεύουσα ζώνη μέγιστης βροχόπτωσης. 

- Μεταξύ των δύο προηγούμενων ζωνών αναπτύσσεται μία ζώνη ελάχιστης υετόπτωσης με διεύθυνση 
βορρά-νότου στην οποία η μέση ετήσια βροχόπτωση δεν ξεπερνά τα 600 mm, ενώ η μικρότερη μέση 
ετήσια βροχόπτωση σημειώνεται στην Κεντρική Θεσσαλία και συγκεκριμένα στον ευρύτερο χώρο της 
Λάρισας, δηλαδή στο κεντρικό τμήμα της ζώνης ελάχιστης υετόπτωσης που είναι πεδινή και οι 
βροχοπτώσεις δεν υπερβαίνουν τα 420 mm το έτος. 

- Πιο υετοφόρος μήνας είναι ο Δεκέμβριος στην Δυτική Θεσσαλία. 

- Οι ξηρότεροι μήνες είναι οι θερινοί και ως επί το πλείστον ο Αύγουστος. 

- Κάθε μήνα και σε όλους τους μήνες του έτους συνολικά, τα μεγαλύτερα ποσά υετού δέχονται οι 
δυτικές ορεινές περιοχές, ακολουθούν οι ανατολικές ορεινές και τέλος η ζώνη ελάχιστης υετόπτωσης. 

- Τα υψηλότερα μέγιστα ύψη υετού 24ώρου σημειώνονται κατά κανόνα κατά τους φθινοπωρινούς 
μήνες και περισσότερο το Σεπτέμβριο και κατά δεύτερο λόγο τους χειμερινούς και περισσότερο το 
Δεκέμβριο. 

- Αύξηση του μέσου ετήσιου ύψους υετού με το υψόμετρο παρατηρείται σε όλη την έκταση της 
Θεσσαλίας. 

- Η ετήσια πορεία του αριθμού των ημερών υετού είναι απλή με μέγιστο κατά τον Ιανουάριο ή 
Δεκέμβριο και ελάχιστο κατά τον Αύγουστο ή Ιούλιο. 

- Η μείωση των βροχοπτώσεων, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους σταθμούς είναι της τάξης του 10-11% 
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8.4 Μορφολογικά και Τοπιολογικά Χαρακτηριστικά 

8.4.1 Μορφολογία Εδάφους 

Η Θεσσαλία αποτελεί τμήμα του ονομαζόμενου κεντρικού βυθίσματος του «Πελαγονικού τεμάχους». Έχει 
μορφή παραλληλογράμμου, με τις μεγάλες πλευρές του να ξεκινούν από τα Ελληνογιουγκοσλαβικά σύνορα 
και με κατεύθυνση ΒΒΔ - ΝΝΑ να φθάνουν μέχρι τους διαύλους Ωρεών - Τρικερίου. Το «Πελαγονικό τέμαχος» 
μπορεί να χωρισθεί σε τρία τμήματα: 

- την Ανατολική οροσειρά 

- τα κεντρικά βυθίσματα 

- τη Δυτική οροσειρά 

Τα τρία αυτά τμήματα έχουν μια ζωνώδη διάταξη, σύμφωνη με τον προσανατολισμό του «Πελαγονικού 
τεμάχους» και εκφράζουν μορφολογικά τις μεγάλης κλίμακας τεκτονικές γραμμές του Ελληνικού χώρου, 
δηλαδή τις γραμμές γεωτεκτονικών ζωνών. 

Η Θεσσαλική πεδιάδα αποτελεί για τον ελληνικό χώρο μια εσωτερική λεκάνη, που για πολλές χιλιάδες χρόνια 
αποτελούσε ένα κλειστό υδρολογικό και φυσικο-γεωγραφικό σύστημα. Στο κέντρο της πεδινής Θεσσαλίας 
δημιουργείται μια επιμήκης ράχη από τα όρη Ζάρκου, Τίτανου, Φυλλήϊου και Χαλκοδόνιου, η οποία την διαιρεί 
στην ανατολική και δυτική λεκάνη. Αυτές έχουν συνολικά έκταση 4.520Km2 ή 35% της συνολικής έκτασης της 
περιφέρειας με υψόμετρο κυμαινόμενο από 40 έως 200m.  

Η δυτική λεκάνη είναι η αρχαιότερη εκ των δύο (περίοδος δημιουργίας της το Τριτογενές), και εκείνη στην 
οποία το υπόβαθρο βρίσκεται σε μεγαλύτερο βάθος. Το πάχος της προσχωματικής κάλυψης είναι πολύ 
μεταβλητό εξαιτίας του διαχωρισμού του υποβάθρου από ρήγματα. Το εκτιμώμενο πάχος των προσχώσεων 
φθάνει τα 900m. Η δυτική λεκάνη προσχώθηκε με μια θαλάσσια φάση μεταξύ Ηωκαίνου - Ολιγοκαίνου που 
ακολουθήθηκε από μια μεικτή λιμνοθαλάσσια φάση κατά το Πλειόκαινο. Σήμερα, η δυτική λεκάνη 
αποστραγγίζεται από τον Πηνειό ποταμό, στον οποίο καταλήγουν μικρότεροι παραπόταμοι, ενώ η ανατολική 
λεκάνη αποτελεί κλειστό σύστημα και δεν επικοινωνεί με τη θάλασσα. 

Η Ανατολική οροσειρά του «Πελαγονικού τεμάχους» έχει διεύθυνση ΒΒΔ-ΝΝΑ (σύμφωνα με αυτή του 
«Πελαγονικού τεμάχους») και αποτελείται από οκτώ ορεινούς όγκους (Βόρας, Βέρμιο, Πιέρεια, Όλυμπος, 
Κάτω Όλυμπος, Όσσα, Μαυροβούνιο και Πήλιο) και έξι βαθιές κοιλάδες (Βέδα, Αλιάκμονα, Μαυρονερίου, 
Ζηλιάνας, Πηνειού και Αγιάς) που χωρίζουν μεταξύ τους, τους ορεινούς όγκους. Άρχισε να διαμορφώνεται 
κατά το Πλειόκαινο με θαλάσσια φάση και στη συνέχεια σε λιμναίο περιβάλλον.  

Κατά το Τεταρτογενές η πρόσχωση εναπόθεσε αλλούβια ποταμολιμναίας προέλευσης, που είναι πλέον 
αδρόκοκκα προς τα δυτικά μέρη των λεκανών και πλέον λεπτόκοκκα στα ανατολικά τμήματά τους. Λόγω της 
απουσίας ροής προς τη θάλασσα, η κοιλάδα των Τεμπών δεν είχε ακόμη διανοιχθεί, με αποτέλεσμα τη 
δημιουργία λεκάνης. Η ανύψωση της λεκάνης αυτής στο Τεταρτογενές με αντίστοιχη κάθοδο της ανατολικής 
περιοχής είχε ως αποτέλεσμα το σχηματισμό της λίμνης Κάρλας. 

Από πλευράς χρήσης γης, παραδοσιακά ο Θεσσαλικός κάμπος παρουσιάζει πολύ έντονη γεωργική 
δραστηριότητα στην οποία συμβάλλει εκτός των μεγάλων πεδινών εκτάσεων, τα λεπτόκοκκα αλλουβιακά 
εδάφη και ο πλούτος επιφανειακών και υπόγειων υδατικών πόρων. Επίσης αξιοσημείωτη είναι και η παρουσία 
βιομηχανικών μονάδων και μονάδων χονδρεμπορίου, ενώ αυξημένη είναι και η οικιστική ανάπτυξη. 

Το κλίμα της Θεσσαλίας είναι ηπειρωτικού τύπου καθόσον η περιοχή περικλείεται από ορεινούς όγκους οι 
οποίοι παρεμποδίζουν την επίδραση της θάλασσας. Παρουσιάζει δύο κύριες περιόδους, μια θερμή και ξηρά 
περίοδο από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο και μια ψυχρή και υγρή περίοδο από τον Οκτώβριο έως τον 
Απρίλιο. 

Στο υδρογραφικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής κυριαρχεί ο Πηνειός, ο οποίος συγκεντρώνει σχεδόν το 
σύνολο της επιφανειακής απορροής των Θεσσαλικών πεδιάδων και έχει ένα συνολικό μήκος περίπου 205km. 
Μέσω μιας διόδου στο βόρειο τμήμα της κεντρικής λοφοσειράς μεταξύ των δύο πεδιάδων εισέρχεται από τη 
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δυτική στην ανατολική πεδιάδα όπου και αναπτύσσει έντονους μαιανδρισμούς. Στις αεροφωτογραφίες κα σε 
φυσιογεωγραφικούς χάρτες της περιοχής διακρίνονται οι μεταναστεύσεις των μαιανδρικών μορφών του στο 
βόρειο τμήμα της πεδιάδας η οποία αποτελεί και το κυρίως αλλουβιακό πεδίο. 

Η γεωμορφολογική ανάπτυξη της περιοχής μελέτης χαρακτηρίζεται από σχετικά ήπιο ανάγλυφο. Ουσιαστικά 
αποτελεί πεδινή ζώνη. Οι κλίσεις που συναντώνται στην περιοχή είναι της τάξης 0,3% - 0,5%.στην πεδινή 
ζώνη ενώ αυξάνονται προοδευτικά προς τα βόρεια σε τιμές μεταξύ 10% - 30%. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω είναι εμφανής η συντριπτική εμφάνιση περιοχών με μικρό υψόμετρο γεγονός που 
καθορίζει το γεωμορφολογικό ανάγλυφο καθώς και τις γεωμορφολογικές διεργασίες της περιοχής μελέτης. 

Με βάση αυτό το γεωμορφολογικό πρίσμα, είναι σαφές ότι η περιοχή βρίσκεται σε στάδιο ωρίμανσης. Παρόλα 
αυτά υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις, τοπικής γεωμορφολογικής σημασίας, οι οποίες δείχνουν σαφείς τάσεις 
αναγέννησης του ανάγλυφου όπως η έντονη υποσκαπτική δράση (χαραδρωτή διάβρωση) των υδατορεμάτων, 
γεγονός που υποδεικνύει την τάση για πολυκυκλική εξέλιξη του γεωανάγλυφου στην περιοχή. Η τάση για 
αναγέννηση μπορεί να είναι το αποτέλεσμα δυναμικών, ευστατικών ή στατικών αιτιών. 

 

8.4.2 Τοπιολογικά Χαρακτηριστικά 

Το ανάγλυφο της περιοχής μελέτης που είναι πεδινό με υψόμετρα που δεν παρουσιάζουν μεγάλη 
διακύμανση, δεν δίνει τη δυνατότητα θέσεων θέας των αγροτικών εκτάσεων που εκτείνονται στα χαμηλά 
υψόμετρα και τις όμορφες εναλλαγές για κάθε εποχή του έτους. 

Ως εκ τούτου στην περιοχή μελέτης δεν υπάρχουν εκτάσεις οι οποίες να σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση του Τοπίου, σύμφωνα με το ν.3827/2010 (Α΄30),και να σχετίζονται με το έργο. 

 

8.5 Γεωλογικά, Τεκτονικά και Εδαφολογικά Χαρακτηριστικά 

Η γεωλογία της περιοχής έρευνας αποτέλεσε μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους που εξετάστηκαν για 
την ολοκλήρωση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Η ακριβής γνώση της γεωλογικής δομής είναι 
απαραίτητη και καθοριστική σε ανάλογες έρευνες για τους παρακάτω λόγους: 

- Η επιφανειακή κατανομή των σχηματισμών επηρεάζει άμεσα το υδρολογικό ισοζύγιο της περιοχής 
(κατείσδυση Ι, επιφανειακή απορροή R, εξατμισιοδιαπνοή Ε). 

- Η φύση των σχηματισμών και η ανάπτυξη τους στο χώρο καθορίζει το είδος και τα χαρακτηριστικά του 
υδροφορέα που αναπτύσσεται σε μια περιοχή. 

- Η τεκτονική καταπόνηση, που έχει υποστεί μια περιοχή και η έκτασή της, αποτελεί σημαντικό στοιχείο 
για την ανάπτυξη υδροφόρων και των παραμέτρων που τους χαρακτηρίζουν. Ιδιαίτερα σημαντικό 
ρόλο παίζει η τεκτονική δομή στα πετρώματα από τα οποία δομείται κυρίως η περιοχή έρευνας.  

Γεωτεκτονικά οι νεογενείς λεκάνες της Θεσσαλίας αποτελούν τμήμα του ονομαζόμενου κεντρικού βυθίσματος 
του «Πελαγονικού τεμάχους» (Σχήμα 8.7). Γεωλογικές, μορφολογικές και τεκτονικές παρατηρήσεις κατά μήκος 
της ευρύτερης Πελαγονικής ζώνης δείχνουν το υδρογραφικό δίκτυο που αναπτύχθηκε ασύμφωνα προς το 
ανάγλυφο (κάθετα) κατά το Τεταρτογενές, έχει άμεση σχέση με την γεωλογική δομή και την τεκτονική δράση 
της περιοχής (παλαιότερη και νέα). Το μορφολογικό ανάγλυφο του «Πελαγονικού τεμάχους» ελέγχεται σήμερα 
από ρήγματα Α-Δ και ΑΒΑ-ΔΝΔ διεύθυνσης. Τα ρήγματα αυτά χώρισαν σε επιμέρους τεμάχη το «Πελαγονικό 
τέμαχος» που τα τοποθέτησαν κλιμακωτά από ΒΒΔ (Φλώρινα>800m) προς ΝΝΔ (Παγασητικός κάτω από το 
επίπεδο της θάλασσας). Στις λεκάνες αυτές φιλοξενούνται τεράστια αποθέματα λιγνίτη. 

Όπως προαναφέρθηκε, η ευρύτερη περιοχή μελέτης εντάσσεται γεωλογικά στην επιμήκη ενδοορεινή 
τεκτονική λεκάνη της ανατολικής Θεσσαλικής πεδιάδας η οποία έχει σχηματιστεί παράλληλα με τη ΒΔ - ΝΑ 
διεύθυνση των Εσωτερικών Ελληνίδων. Το υπόβαθρο και τα ορεινά που την περιβάλλουν από ΒΔ, ΒΑ και ΝΑ 
αποτελούνται κυρίως από κρυσταλλοσχιστώδη πετρώματα και οφιόλιθους με τα συνοδά τους ιζήματα, της 
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Πελαγονικής και Υποπελαγονικής Ζώνης, αντίστοιχα. Η λοφώδης ράχη που περιορίζει τη ΝΔ πλευρά της 
λεκάνης και τη διαχωρίζει από τη δυτική Θεσσαλική πεδιάδα, αποτελείται κυρίως από τεκτονικά ανυψωμένα 
ιζήματα της ίδιας της λεκάνης τα οποία επικάθονται επί μιας αντικλινικής δομής του υποβάθρου (Doutsos, 
1980). Η λεκάνη αυτή δημιουργήθηκε κατά το Πλειόκαινο (ή ανώτερο Μειόκαινο) σαν αποτέλεσμα της 
διαστολής που ακολούθησε την τελευταία αλπική ορογενετική φάση (Αλπιδική) που διαμόρφωσε οριστικά το 
ορογενές και επηρέασε την περιοχή από το Ηώκαινο έως το Μέσο Μειόκαινο. Η διαστολή έλαβε χώρα σε δύο 
κύριες φάσεις. 

 

Σχήμα 8.7: Γεωτεκτονικό σχήμα των Ελληνίδων Ζωνών. Rh: Μάζα της Ροδόπης, Sm: Σερβομακεδονική μάζα, CR: 
Περιροδοπική Ζώνη, (Pe: Ζώνη Παιονίας, Pa: Ζώνη Πάικου, Al: Ζώνη Αλμωπίας) = Ζώνη Αξιού, Pl: Πελαγονική Ζώνη, Ac: 

Αττικο-Κυκλαδική Ζώνη, Sp: Υποπελαγονική Ζώνη, Pk: Ζώνη Παρνασσού-Γκιώνας, P: Ζώνη Πίνδου, G: Ζώνη 
Γαββρόβου-Τρίπολης, I: Ιόνιος Ζώνη, Px: Ζώνη Παξών ή Προαπούλια, Au: Ενότητα «Ταλέα Όροι – Πλακώδεις 

Ασβεστόλιθοι» πιθανόν της Ιονίου Ζώνης (Mountrakis et al., 1983) 

Η πρώτη φάση διήρκησε από το Πλειόκαινο έως το Μέσο Πλειστόκαινο, είχε διεύθυνση ΒΑ-ΝΔ και 
δημιούργησε τα μεγάλα ΒΔ-ΝΑ διευθυνόμενα ρήγματα τα οποία καθορίζουν έως σήμερα τη μορφολογική 
διάταξη και το μέγεθος της λεκάνης. 

Η δεύτερη φάση διαστολής διαρκεί από το Μέσο Πλειστόκαινο έως σύγχρονα, έχει διεύθυνση Β-Ν έως ΒΒΑ-
ΝΝΔ και δημιούργησε τα Α-Δ έως ΔΒΔ-ΑΝΑ διευθυνόμενα ρήγματα τα οποία καθόρισαν στη συνέχεια την 
εσωτερική μορφολογία της λεκάνης. 
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Στα πλαίσια αυτών των ρηγξιγενών δομών δημιουργήθηκε ένα σύνθετο ποταμολιμναίο - ποταμοχερσαίο 
περιβάλλον απόθεσης, εντός του οποίου αποτέθηκαν ιζήματα με μέγιστο πάχος περίπου 500m (Doutsos, 
1980). Το περιβάλλον αυτό καθορίστηκε από την αρχική ανάπτυξη μιας μεγάλης λίμνης με μεταβλητό βάθος 
που είχε μέγιστο μερικές δεκάδες μέτρα και με τα νερά της κάλυπτε και τις δύο Θεσσαλικές πεδιάδες ενώ κατά 
το Μέσο Πλειόκαινο απομονώθηκαν μεταξύ τους. 

Η λίμνη τροφοδοτούνταν με μεγάλο ποσοστό ιζημάτων από την αποσάθρωση των γύρω ορεινών και 
δημιουργούσαν δελταϊκές αποθέσεις, προελαύνουσες στο εσωτερικό της λίμνης, όπως το δέλτα της Ροδιάς. 
Περίπου σε αυτήν την εποχή ο Πηνειός άρχισε να σχηματίζει το δέλτα του στο Αιγαίο και το γεγονός αυτό 
συνδέεται με τη διαμόρφωση της κοιλάδας των Τεμπών η οποία επέτρεψε την σταδιακή εκκένωση της 
θεσσαλικής λίμνης από τα νερά της και στη θέση της αναπτύχθηκε ένα σύστημα απορροής. Οι μεταβολές 
αυτές είχαν ως αποτέλεσμα τις διαφοροποιήσεις στο περιβάλλον απόθεσης, ανάλογο με την έκταση της 
λίμνης, τα σημεία τροφοδοσίας με κλαστικά υλικά στη λεκάνη και τη διάταξη του υδρογραφικού δικτύου. 

Η αλλαγή του τεκτονικού καθεστώτος από το Μέσο Πλειστόκαινο και η ανάπτυξη μιας δεύτερης γενιάς 
ρηγμάτων διεύθυνσης Α-Δ έως ΔΒΔ-ΑΝ δημιούργησε μεταβολές στην τοπογραφία της λεκάνης και στη 
συνέχεια το αλλουβιακό πεδίο του Πηνειού και του Τιταρήσιου ποταμού, ένα τοπογραφικό υψηλό που την 
οριοθετεί - της Χασάμπαλης - και μια λεκάνη στο ΝΑ τμήμα της πεδιάδας -της Κάρλας- η οποία μέχρι 
πρόσφατα αποτελούσε το υπόλειμμα της πλειο-πλειστοκαινικής λίμνης, αλλά σήμερα έχει αποξηρανθεί και 
επανασυστήνεται. Κατά το διάστημα αυτό η λεκάνη του Τυρνάβου αποτελεί πλέον το κυρίως αποθετικό 
κέντρο στη θεσσαλική πεδιάδα λόγω της καταβύθισης της από τα ρήγματα που την οριοθετούν και 
περιλαμβάνει μια σημαντική πλειστοκαινική - ολοκαινική ποταμολιμναία και ποταμοχερσαία ιζηματογένεση. Η 
στρωματογραφική στήλη των παραπάνω έχει της εξής διάρθρωση: 

Πλειόκαινο (Ανώτερο Μειόκαινο) - Μέσο Πλειστόκαινο: Οι πλειοκαινικές αποθέσεις εμφανίζονται ευρύτατα 
στην κεντρική λοφοσειρά της Θεσσαλίας καθώς και σε τοπογραφικά ανυψωμένες θέσεις στη λεκάνη της 
Λάρισας. Επίσης έχουν διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια γεωτρητικών ερευνών κάτω από τα νεότερα ιζήματα της 
λεκάνης. Στο μεγαλύτερο τμήμα της λεκάνης, φαίνεται ότι υπέρκεινται ασύμφωνα απευθείας στο 
κρυσταλλοσχιστώδες υπόβαθρο και όχι σε παλαιότερα μολασσικά ιζήματα (όπως συμβαίνει στη λεκάνη της 
Καρδίτσας).  

Σε κάποιες περιοχές διαπιστώθηκε ένας ορίζοντας βάσης, αποτελούμενος από λατυποπαγή, στα οποία 
εντοπίστηκε Πικερμική πανίδα που συνάγει έναρξη της ιζηματογενέσης κατά το Ανώτερο Μειόκαινο. 
Υπερκείμενα αυτής συναντώνται ποτάμια και λιμναία ιζήματα αποτελούμενα από αργιλοαμμώδη υλικά, 
πηλούς με διάσπαρτες κροκάλες και παρεμβολές χαλαρών / ημιχαλαρών κροκαλολατυποπαγών (ποτάμια), 
καθώς και μάργες, μαργαϊκούς ψαμμίτες και κροκαλοπαγή (λιμναία). Η ακριβής στρωματογραφική τους σχέση 
και πλευρική συνέχεια είναι δύσκολο να διευκρινιστεί, λόγω απουσίας σημαντικών τομών. Το πάχος αυτών 
των σχηματισμών παρουσιάζει μεγάλη διακύμανση από λίγα μέτρα έως λίγες εκατοντάδες μέτρα. 

Μέσο Πλειστόκαινο - Ολόκαινο: Οι πρόσφατες και σύγχρονες αποθέσεις καλύπτουν το σχεδόν επίπεδο 
αλλουβιακό πεδίο της λεκάνης της Λάρισας και φαίνεται ότι βρίσκεται σε στρωματογραφική συμφωνία με τα 
υποκείμενα πλειοκαινικά ιζήματα. Αντιπροσωπεύονται επίσης από ποταμοχερσαίες και ποταμολιμναίες 
αποθέσεις, η διευθέτηση των οποίων στον χώρο και η πλευρική τους συνέχεια είναι δύσκολο να διευκρινιστεί. 
Στο ΒΔ τμήμα της λεκάνης του Τυρνάβου διακρίνονται πλειστοκαινικές ποταμολιμναίες αποθέσεις οι οποίες 
αποτελούνται από αργίλους και άμμους με παρεμβολές κροκαλοπαγών. Οι αποθέσεις αυτές διατέμνονται από 
τον Πηνειό και Τιταρήσιο ποταμό και καλύπτονται κατά μήκος τους από πρόσφατες αποθέσεις των ποταμών. 
Η υπόλοιπη λεκάνη καλύπτεται από αλλουβιακές αποθέσεις ή ποταμολιμναίες αποθέσεις στην περιοχή της 
αποξηραμένης λίμνης Κάρλας και άλλα μικρότερα τοπογραφικά χαμηλά, αποτελούμενες από χαλαρές 
αργίλους, άμμους και κροκαλολατύπες με ενδιαστρώσεις από τύρφη - σαπροπηλούς και τεφρές - 
τεφρομέλανες αργίλους. 

Σε γενικές γραμμές το σύνολο του νέου δικτύου θα κατασκευαστεί αρχικά σε ασβεστολιθικά πετρώματα (Ks), 
στη σχιστοκερατολιθική διάπλαση – Tj – κερατόλιθοι και αργιλικοί σχιστόλιθοι), και σε αλλουβιακές και 
πλειοπλειστοκαινικές αποθέσεις αργιλοαμμώδους σύστασης (σχήμα 8.9). Η παρέμβαση που θα γίνει εντός 
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αυτών των σχηματισμών θεωρείται πολύ μικρής έκτασης καθώς το πλάτος του σκάμματος για την 
τοποθέτηση των αγωγών είναι 0,60m. Το μέσο βάθος τοποθέτησης των αγωγών είναι 1,20m. Μετά την 
τοποθέτηση των αγωγών θα γίνει άμεση αποκατάσταση, καθώς θα εγκιβωτιστούν με τα υλικά της εκσκαφής. 

 

Σχήμα 8.8:  Γενικός υδρολιθολογικός χάρτης της ευρύτερης περιοχής μελέτης 
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Σχήμα 8.9: Απόσπασμα Γεωλογικού Χάρτη με την περιοχή μελέτης 
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8.6 Φυσικό Περιβάλλον 

Όπως προαναφέρθηκε, το έργο εκτείνεται εντός περιοχής που εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο 
NATURA 2000: 

“ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ” με κωδ. GR 1420012, που έχει χαρακτηριστεί ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ-
SPA) για την Ορνιθοπανίδα. Επιγραμματικά αναφέρεται ότι η εν λόγω προστατευόμενη περιοχή καταλαμβάνει 
έκταση 4.928,54ha και έχει περίμετρο 35237,31ha. 

 

Σχήμα 8.10: Όρια ζώνης Ειδικής Προστασίας (Natura 2000) της περιοχής μελέτης
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8.6.1 Χλωρίδα 

Η περιοχή παρουσιάζει χαμηλά ποσοστά βλάστησης. Δεν παρατηρείται η ύπαρξη σπάνιων ή υπό εξαφάνιση 
ή προστατευθέντων ειδών χλωρίδας. Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν κυρίως αροτριαίες καλλιέργειες 
(σιτηρά, βαμβάκι, κρεμμύδια, καλαμπόκι και αμπέλια). Η αγροτική δραστηριότητα χαρακτηρίζεται ως υψηλής 
παραγωγικότητας. Η αυτοφυής βλάστηση που παρατηρείται αποτελείται από ετήσια αγριόχορτα και μικρούς 
θάμνους στα όρια των ιδιοκτησιών και τα πρανή των ρεμάτων. 

 

8.6.2 Πανίδα 

Στην περιοχή εντοπίζεται η χαρακτηριστική πανίδα των πεδιάδων και των καλλιεργούμενων χωραφιών που 
σε γενικές γραμμές είναι τα αρπακτικά, τα ερπετά, τα εντομοφάγα πτηνά, τα έντομα, τα τρωκτικά και τα 
θηλαστικά (λαγοί, αλεπούδες, ασβοί). 

Το σημαντικότερο προστατευόμενο είδος της περιοχής είναι το Κιρκινέζι (Falconaumanni). Το κιρκινέζι είναι 
ένα παγκοσμίως απειλούμενο είδος μικρού αρπακτικού πουλιού, που τρέφεται κυρίως με ακρίδες και άλλα 
μεγάλα έντομα. Το Κιρκινέζι περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ "Περί διατηρήσεως 
των αγρίων πτηνών". 

Άλλα είδη πτηνών που ζουν και αναπαράγονται στην περιοχή, επίσης σημαντικά, είναι το νυκτόβιο αρπακτικό 
Τυτώ (Tyto alba), ο Γκιώνης (Otus scops), η Κουκουβάγια (Αthene noctua), το Σαΐνι (Accipiter brevipes), ο 
Πελαργός (Ciconia ciconia), ο Γαϊδουροκεφαλάς (Lanius minor), η Ωχροστριτσίδα (Hippola ispallida), ο 
Αμπελουργός (Emberiza melanocephala) κ.α.  

Επίσης, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Φαρσάλων, αναμένεται να συναντήσει κανείς διάφορα ερπετά, 
τρωκτικά, εντομοφάγα είδη σαυρών (Hemidacty lusturcicus, Cyrtodacty luskotschyi: σαμιαμίδα), ποντίκια, 
χειρόπτερα (νυχτερίδες) στα κτίσματα και γύρω από αυτά, καθώς και είδη αμφιβίων ή νεροχελώνες σε 
δεξαμενές και ξεροπήγαδα. 

Τα σαρκοφάγα θηλαστικά αντιπροσωπεύονται, κυρίως, από τη νυφίτσα (Mustelanivalis), τον ασβό 
(Melesmeles) και την αλεπού (Vulpusvulpus). 

Η πανίδα, της περιοχής κρίνεται ως σημαντική, όχι μόνο ως προς την ποικιλότητα και την αφθονία της, όσο 
και ως προς την παρουσία της αυτή καθ' αυτή, με τη μορφή απομονωμένων πληθυσμών μέσα σε ευρύτερες 
περιοχές. 

 

8.6.3 Δάση και Δασικές Εκτάσεις 

Όπως προαναφέρθηκε, πλησίον της περιοχής μελέτης παρατηρούνται κυρίως χαμηλά ποσοστά βλάστησης 
με εξαίρεση την όδευση του αγωγού μεταξύ των λόφων Πλάκα και Συκιές όπου παρατηρούνται εκτάσεις 
χαρακτηρισμένες ως: 

- ΧΑ (Χορτολιβαδικές εκτάσεις στις Α/Φ παλαιότερης λήψης – Άλλης Μορφής / Κάλυψης εκτάσεις στις 
Α/Φ πρόσφατης λήψης και στις αυτοψίες ή στους Κτηματικούς Χάρτες του Ν. 248/1976), 

- ΔΔ, (Δάση και Δασικές εκτάσεις στις Α/Φ παλαιότερης λήψης ή προϋφιστάμενα στοιχεία– Δάση και 
Δασικές Εκτάσεις στις Α/Φ πρόσφατης λήψης και στις αυτοψίες ή στους Κτηματικούς Χάρτες του Ν. 
248/1976) 

- ΧΧ, (Χορτολιβαδικές εκτάσεις στις Α/Φ παλαιότερης λήψης – Χορτολιβαδικές εκτάσεις στις Α/Φ 
πρόσφατης λήψης και στις αυτοψίες ή στους Κτηματικούς Χάρτες του Ν. 248/1976) 
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8.7 Ανθρωπογενές Περιβάλλον 

8.7.1 Χωροταξικός Σχεδιασμός – Χρήσεις Γης 

Γενικά 

Σύμφωνα με τις χρήσεις γης κατά CORINE, το ΥΔ της Θεσσαλίας καλύπτεται κατά 50% από δάση και 
θαμνώδη βλάστηση, κατά 47% από γεωργική γη (αρόσιμη γη, μόνιμες καλλιέργειες, ετερογενείς γεωργικές 
περιοχές), ενώ το υπόλοιπο 3% μοιράζεται σε αστικές περιοχές και χερσαία ύδατα. Ειδικά δε στην περιοχή 
της ευρύτερης λεκάνης απορροής του Πηνειού (συμπεριλαμβανομένων και των παραποτάμων του) η κύρια 
χρήση είναι η γεωργική η οποία καταλαμβάνει το 51% της έκτασης. 

 

Σχήμα 8.11: Χρήσεις γης κατά CORINE 
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Αγροτική Παραγωγή 

Στο υδατικό διαμέρισμα της Θεσσαλίας οι κυριότερες υδατικές ανάγκες αναφέρονται στη γεωργία, η οποία 
συμμετέχει στην κατανάλωση σε ποσοστό 96%, την κτηνοτροφία και την ύδρευση. 

Σε ετήσια βάση οι υδατικές ανάγκες της Θεσσαλίας εκτιμώνται σε 1.836 hm3, ποσότητα που αναλύεται σε 
1.600 hm3 για άρδευση, 136 hm3 για ύδρευση και 100 hm3 για περιβαλλοντική διατήρηση (ΕΥΔΕ Αχελώου και 
ENVECO, 1995). 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ (1995), η συνολική αρδευόμενη έκταση εκτιμάται σε 2.360.917 στρέμματα 
ενώ για το έτος 1991 σε 1.935.291 στρέμματα. 

Εκτός αυτών των εκτιμήσεων το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΥΠΓΕ έχουν δώσει 1.894.000 και 1.640.275 στρέμματα 
αντίστοιχα.  

Οι αρδευτικές ανάγκες έχουν υπολογιστεί σε 1.463,2 hm3 κατ' έτος με βάση το σύνολο των δυνάμενων να 
αρδευτούν εκτάσεων (ΥΒΕΤ, 1996).  

Η θέση του έργου υπάγεται εντός των ορίων των Δ.Ε. Φαρσάλων, του Δ. Φαρσάλων, της Π.Ε. Λάρισας, της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας. Τα πληθυσμιακά στοιχεία των οικισμών που εξυπηρετούνται από το έργο έχουν 
αναλυθεί σχολαστικά στο κεφ. 6.5, όπου έχει γίνει και πρόβλεψη πληθυσμιακής κατάστασης, ώστε να 
προσδιοριστεί το μέγιστο του εξυπηρετούμενου πληθυσμού σε βάθος 40ετίας.  

 

Χρήσεις γης:  

Ο Δήμος Φαρσάλων χαρακτηρίζεται ως ημιορεινός με υψόμετρα που φθάνουν στην περιοχή μελέτης τα 
238m. Η έκταση του ανέρχεται σε 639,6Κm2 εκ των οποίων τα 330,8Κm2 (ποσοστό 51,72% της ολικής 
έκτασης) αποτελούν καλλιεργούμενες εκτάσεις ενώ οι βοσκότοποι καλύπτουν 2,44Κm2 δηλαδή το 0,38% του 
συνόλου των εκτάσεων του Δήμου. 

Αντίστοιχα η Δ.Ε. Φαρσάλων καταλαμβάνει έκταση που ανέρχεται σε 121,4Κm2 εκ των οποίων τα 74,9Κm2 
(ποσοστό 61,69% της ολικής έκτασης) αποτελούν καλλιεργούμενες εκτάσεις ενώ οι βοσκότοποι καλύπτουν 
0,31Κm2 δηλαδή το 0,25% του συνόλου των εκτάσεων του Δήμου 

Πίνακας 8.5: Κατανομή έκτασης σε κατηγορίες χρήσεις γης (ΠΗΓΗ ΕΣΥΕ 2000) 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΕΚΤΑΣΗ 
(Κm2) 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 
ΕΚΤΑΣΕΙΣ 

ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ 

ΕΝΙΠΠΕΑ 161,2 94,5 0,13 

ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ 164,1 32,4 0,0 

ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ 292,9 129 2,0 

ΦΑΡΣΑΛΩΝ 121,4 74,9 0,31 

ΔΗΜΟΣ 
ΦΑΡΣΑΛΩΝ 

639,6 330,8 2,44 

 

Σημαντικότεροι φυσικοί πόροι (ποταμοί, δάση, βιότοποι, ακτές κλπ) που εντοπίζονται στους οικισμούς της 
περιοχής μελέτης: 

Ποταμοί: Το υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής μελέτης είναι ασήμαντο αφού πρακτικά συναντάται μόνο ο 
Φαρσαλιώτης ποταμός στην όδευση του νέου αγωγού 900m περίπου ΔΝΔ της πόλης των Φαρσάλων. 
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Σχήμα 8.12: Υδρογραφικό δίκτυο ευρύτερης περιοχής μελέτης 
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Δάση: Ο Δήμος Φαρσάλων παρουσιάζει στο βόρειο τμήμα του χαμηλά ποσοστά βλάστησης ενώ στο νότιο 
παρατηρούνται σχετικά μικρές δασικές εκτάσεις και άλση. Όπως προαναφέρθηκε, πλησίον της περιοχής 
μελέτης παρατηρούνται κυρίως χαμηλά ποσοστά βλάστησης με εξαίρεση την όδευση του αγωγού μεταξύ των 
λόφων Πλάκα και Συκιές όπου παρατηρούνται εκτάσεις χαρακτηρισμένες ως: 

 

Στην περιοχή μελέτης η κύρια ενασχόληση των κατοίκων είναι η γεωργία και η κτηνοτροφία. Άλλες 
δραστηριότητες όπως βιομηχανίες, βιοτεχνίες κ.α. εντός της περιοχής μελέτης δεν υπάρχουν.  

 

8.7.2 Πολιτιστική Κληρονομιά 

Εντός της περιοχής μελέτης δεν υπάρχουν κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι και ιστορικά μνημεία. 

 

8.8 Κοινωνικό-οικονομικό Περιβάλλον 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογράφης του 2001 και 2011, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο κεφάλαιο 6.5, 
παρατηρείται τάση αυξομείωσης του πληθυσμού της πόλης των Φαρσάλων που θα εξυπηρετηθεί από το 
έργο. Αναμενόμενο, αν αναλογιστεί κανείς το πρόβλημα της ποιότητας του νερού στην περιοχής. Βέβαια για 
τον υπολογισμό του εξυπηρετούμενου πληθυσμού, στην πληθυσμιακή πρόβλεψη, σύμφωνα με την εγκύκλιο 
ΕΣ/17405/1970 του Υπουργείου Εσωτερικών, προβαίνουμε στην παραδοχή ότι ο πληθυσμός των οικισμών 
θα αυξάνεται με ρυθμό 0,5% ετησίως για τα επόμενα 40 χρόνια. Αυτό γιατί η συγκεκριμένη εγκύκλιος 
προβλέπει αύξηση του πληθυσμού της τάξης 1% έως 2% ακόμα και σε περιπτώσεις όπου υπάρχει 
πραγματική μείωση πληθυσμού. 

Οι κάτοικοι της περιοχής έχουν ως βασική ασχολία τους τη γεωργία και σε αυτή στηρίζουν τα εισοδήματά 
τους.  

 

8.9 Τεχνικές Υποδομές 

Ο Δήμος Φαρσάλων συνδέεται με τους γειτονικούς του Δήμους με οργανωμένο οδικό δίκτυο. Υπεραστικά 
λεωφορεία και ταξί εκτελούν συχνά δρομολόγια προς τους όμορους Δήμους. 

Στον Δήμο Φαρσάλων υπάρχουν συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών όπως εγκαταστάσεις στερεών 
αποβλήτων, επεξεργασίας λυμάτων κ.α. 

Τα μόνα οργανωμένα δίκτυα στην περιοχή είναι τα δίκτυα ύδρευσης. Εκτός του παρόντος έργου ύδρευσης 
του οποίου η κατασκευή δρομολογείται, υπάρχουν και υφιστάμενα. Όπως προαναφέρθηκε λόγω του ότι το 
υφιστάμενο υδρευτικό δίκτυο δεν είναι περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο κατατάσσεται στην παρούσα μελέτη και 
αποτυπώνεται και αυτό. 

 

8.10 Ανθρωπογενείς Πιέσεις στο Περιβάλλον 

Το φυσικό περιβάλλον στο οποίο θα πραγματοποιηθεί το έργο, δεν παρουσιάζει καμία μόλυνση ή ρύπανση, 
από παράγοντες που σχετίζονται με δραστηριότητες του δευτερογενούς τομέα στην περιοχή, διότι δεν 
υπάρχουν σημαντικές βιοτεχνικές – βιομηχανικές μονάδες.  

Σαν μια μικρή παρέμβαση στο έδαφος και κατά συνέπεια στους επιφανειακούς υδροφόρους, μπορεί να 
θεωρηθεί η αλόγιστη λίπανση των αγροτικών εκτάσεων, για την άνοδο της στρεμματικής τους απόδοσης 
καθώς και η χρήση φυτοφαρμάκων, με συνέπεια την επιβάρυνση των υπόγειων νερών με επικίνδυνα χημικά 
στοιχεία ή χημικές ενώσεις (νιτρική ρίζα, αμμωνιακή ρίζα, φωσφορικές και οργανικές ενώσεις). Η μακρόχρονη, 
αλόγιστη χρήση των φυτοφαρμάκων αποτελεί και μια από τις αιτίες μόλυνσης των υπόγειων υδροφόρων 
συστημάτων. Το πρόβλημα αυτό, θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί εν μέρει, με την πραγματοποίηση εδαφικών 
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αναλύσεων, για την ορθολογική χρήση των λιπασμάτων, τη σωστή εφαρμογή των οδηγιών χρήσεων των 
φυτοφαρμάκων και τη συλλογή των επικίνδυνων και τοξικών συσκευασιών αυτών σε ειδικά σημεία 
συγκέντρωσης, από όπου θα μπορούσαν να απομακρυνθούν με ασφάλεια. 

Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις όπου η μόλυνση των υπόγειων υδάτων δεν προέρχεται από 
ανθρωπογενείς πιέσεις, αλλά από χημικές διεργασίες που συμβαίνουν στους γεωλογικούς σχηματισμούς 
κάτω από ειδικές συνθήκες πιέσεων, θερμοκρασίας κ.α. 

Η κατασκευή και λειτουργία του συγκεκριμένου έργου δεν θα προκαλέσει καμία επιπλέον πίεση στο 
περιβάλλον. 

 

8.11 Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον – Ποιότητα Αέρα 

Στην περιοχή μελέτης πηγές εκπομπής αέριων ρύπων δεν υπάρχουν, καθώς οι μόνες δραστηριότητες είναι 
κατά κύριο λόγο γεωργικές και κτηνοτροφικές. Στις γεωργικές δραστηριότητες εκπομπές αέριων ρύπων 
μπορεί να προκληθούν κατά την άροση της γης και από τη χρήση των γεωργικών μηχανημάτων. Θεωρούνται 
όμως αμελητέες. 

 

8.12 Ακουστικό Περιβάλλον και Δονήσεις 

Στην περιοχή μελέτης δεν έχουν εντοπιστεί δραστηριότητες που να προκαλούν θόρυβο και δονήσεις. 

 

8.13 Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία 

Στην περιοχή μελέτης δεν υπάρχουν πηγές ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών 

 

8.14 Ύδατα – Σχέδια Διαχείρισης 

Με την απόφαση 706/16-7-2010 (ΦΕΚ 1383Β/2-9-2010 & ΦΕΚ 1572Β/28-9-2010), της Εθνικής Επιτροπής 
Υδάτων «περί καθορισμού των Λεκανών Απορροής Ποταμών της χώρας και ορισμού των αρμόδιων 
Περιφερειών για τη διαχείριση και προστασία τους» και τις αποφάσεις έγκρισης της Εθνικής Επιτροπής 
Υδάτων των 1ων ΣΔΛΑΠ καθορίστηκαν οι σαράντα έξι (46) Λεκάνες Απορροής Ποταμών, οι οποίες υπάγονται 
σε δεκατέσσερις (14) Περιοχές Λεκανών Απορροής Ποταμών (που αντιστοιχούν στον όρο Υδατικά 
Διαμερίσματα του Άρθρου 3 του ΠΔ51/2007 (σχήμα 8.13). Η καταγραφή των λεκανών απορροής ποταμού 
(ΛΑΠ) στο ΥΔ Θεσσαλίας παρουσιάζεται στον πίνακα 8.6 και η οριοθέτηση των λεκανών απορροής ποταμού 
στο ΥΔ Θεσσαλίας (EL08) παρουσιάζεται στο σχήμα 8.14. 

Πίνακας 8.6: Λεκάνες Απορροής Ποταμού στο ΥΔ Θεσσαλίας (EL08) 

Υδατικό Διαμέρισμα Κωδικός Λεκάνης Ονομασία Λεκάνης Απορροής (ΛΑΠ) Έκταση (Km2) 

Θεσσαλία (EL08) 
EL0816 Πηνειού 11.062 

EL0817 Ρεμάτων Αλμυρού - Πηλίου 2.078 

 

Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης, η οποία βρίσκεται στο υδατικό διαμέρισμα Θεσσαλίας (EL08) και στην 
υδρολογική λεκάνη Πηνειού (EL 0816), έχει εγκριθεί το Σχέδιο Διαχείρισης Θεσσαλίας. Σύμφωνα με αυτό η 
ευρύτερη περιοχή χωρίζεται σε υπόγεια υδατικά συστήματα, για τα οποία προκύπτουν στοιχεία που αφορούν 
στην ποιότητα και ποσότητα των υδάτων τους, όπως και στοιχεία που σχετίζονται με τις ανθρωπογενείς 
πιέσεις από τις διάφορες δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε καθένα από αυτά.  

Πιο συγκεκριμένα: 
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8.14.1 Υπόγεια Ύδατα 

Το σύνολο του έργου σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης Θεσσαλίας, βρίσκεται εντός των Υπόγειων Υδατικών 
Συστημάτων: 

- Σύστημα Πεδιάδας Νοτιοδυτικής Θεσσαλίας με κωδικό EL0800030 και 

- Σύστημα Ναρθακίου – Βρυσιών με κωδικό EL0800180 

 

Σχήμα 8.13: Υδατικά Διαμερίσματα (ΥΔ) της Ελλάδας 
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  

Το υπόγειο υδατικό σύστημα EL0800030 πεδιάδας Νοτιοδυτικής Θεσσαλίας ανήκει στην υδρολογική λεκάνη 
Πηνειού. Είναι κοκκώδη τύπου. Διαρρέεται από τα ποτάμια υδατικά συστήματα, Καλέντζης, Σοφαδίτης, 
Μακρύρεμμα, Φαρσαλιώτης και Ενιπέας. 

Τα σημεία παρακολούθησης καλύπτουν επαρκώς την έκταση του συστήματος και πρόκειται για 138 
γεωτρήσεις. Οι δειγματοληψίες και οι χημικές αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν από το ΥΠΕΧΩΔΕ (Υγρή 

υδρολογική περίοδος 2003‐2004 και ξηρή υδρολογική περίοδος 2004‐2005), το ΥΠΑΑΤ και το ΙΓΜΕ. 

 

 

Σχήμα 8.14: Λεκάνες Απορροής Ποταμού στο ΥΔ Θεσσαλίας (EL08) και κύριοι ποταμοί και λίμνες 

Πιο αναλυτικά: 

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Α) Προσδιορισμός περιόδου αναφοράς: Οι πρώτες γνωστές δειγματοληψίες ύδατος είναι για τον Ιούνιο του 
1985 από ημερήσια σχεδόν δειγματοληψία στη γεώτρηση SR6 και αφορούν την παρακολούθηση των 
νιτρικών (NO3). Οι επόμενες δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν το 1993 και πρόκειται για μία μέτρηση ανά 
σημείο. Το 1996 με 2000 παρατηρείται η πρώτη χρονοσειρά δεδομένων για τη γεώτρηση 0810.0FD. Η 
διακύμανση των παραμέτρων δεν επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων. Στο υπόγειο υδατικό σύστημα δεν 
είναι δυνατόν να ορισθεί έτος αναφοράς . 

Β) Προσδιορισμός συγκέντρωσης αναφοράς: Δεν υπάρχει η δυνατότητα υπολογισμού τιμής αναφοράς, με 
βάση τις διαθέσιμες μετρήσεις παραμέτρων. 

Γ) Διάγνωση τάσης: Από την παραπάνω επεξεργασία, για το υπόγειο υδατικό σύστημα GR0800030 δεν 
δύναται να διαγνωσθεί τάση ρύπανσης. Συγκρίνοντας, όμως τη μέση τιμή συγκέντρωσης των νιτρικών (NO3) 
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για την πενταετία 1996‐2000 με την διετία 2004‐2005 αποδεικνύεται η τάση ρύπανσης των υδάτων 

οφειλόμενη στην αγροτική δραστηριότητα. 

 

Σχήμα 8.15: Χημική Κατάσταση ΥΥΣ του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (EL 08) 

 

Σχήμα 8.16: Ποσοτική Κατάσταση ΥΥΣ του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (EL 08) 
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Σχήμα 8.17: Χάρτης υπόγειου υδατικού συστήματος EL0800030 με τα σημεία δειγματοληψίας 

Δ) Υπολογισμός μέσης τιμής συγκέντρωσης ανά θέση: Σε 50 σημεία παρακολούθησης του υπόγειου υδατικού 
συστήματος EL0800030 υπάρχει τουλάχιστον μία μέτρηση ανά έτος για τουλάχιστον δύο έτη μετρήσεων. Τα 
έτη μετρήσεων δεν είναι απόλυτα κοινά για όλα τα σημεία. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιούνται 

υπολογισμοί μέσης τιμής συγκέντρωσης ανά θέση για τα χρονικά διαστήματα 2004‐2005, 2004‐2007, 

2005‐2007 και 2005‐2006. 

Δίδεται στη συνέχεια η επεξεργασία των αναλύσεων για τα σημεία παρακολούθησης. 

Πίνακας 8.7: Πίνακας μέσης τιμής συγκεντρώσεων γεωτρήσεων του υπόγειου υδατικού συστήματος EL0800030 

 

 



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 

 

81 
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Ε) Ανάλυση πιέσεων: Στο υπόγειο υδατικό σύστημα EL0800030 εντοπίζονται κυρίως αγροτικές περιοχές 
αρόσιμων καλλιεργειών. Δευτερευόντως υπάρχουν τεχνητές επιφάνειες – οικισμοί και δασικές 

περιοχές‐φυσική βλάστηση. Επιπλέον έχουν καταγραφεί θέσεις ΧΑΔΑ και βιομηχανικές μονάδες. Από 

προηγούμενες μελέτες η περιοχή του υδατικού συστήματος έχει χαρακτηρισθεί μέσης τρωτότητας ευαίσθητη 
στη νιτρορύπανση. 

 

Σχήμα 8.18: Χάρτης μέσης τιμής συγκέντρωσης αγωγιμότητας ανά θέση στο υπόγειο υδατικό σύστημα πεδιάδας 
νοτιοδυτικής Θεσσαλίας EL0800030 
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Σχήμα 8.19: Χάρτης μέσης τιμής συγκέντρωσης χλωριόντων (Cl-) ανά θέση στο υπόγειο υδατικό σύστημα πεδιάδας 
νοτιοδυτικής Θεσσαλίας EL0800030 (2+2 θέσεις) 

 

 

Σχήμα 8.20: Χάρτης μέσης τιμής συγκέντρωσης θειϊκών (SO4-) ανά θέση στο υπόγειο υδατικό σύστημα πεδιάδας 
νοτιοδυτικής Θεσσαλίας EL0800030 (3+2 θέσεις) 
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Σχήμα 8.21: Χάρτης μέσης τιμής συγκέντρωσης νιτρικών (NO3) ανά θέση στο υπόγειο υδατικό σύστημα πεδιάδας 
νοτιοδυτικής Θεσσαλίας EL0800030 (9+8 θέσεις) 

Στο υπόγειο υδατικό σύστημα EL0800030 υπάρχουν διαθέσιμες μετρήσεις ιχνοστοιχείων στα υδροσημεία 
Δ560, Δ561, Δ562, Δ563, Δ617, Δ618, Δ619, Δ620, Δ621, Δ622, Κ623, Κ624, Κ625, Κ625, Κ626, Κ627, 
Κ629, Κ632, Λ564, Λ565, Λ566, Λ568, Λ569, Λ573, Λ574, Λ575, Λ577, Λ578, Λ579, Λ580, Λ581, Λ582, Π2, 
Σ537, Σ538, Σ539, Σ540, Σ541, Σ542, Σ544, Σ545, Σ546, Σ547, Σ548, Σ549, Σ550, Σ551, Σ552, Σ554, Σ555, 
Σ556, Σ557, Σ558, Σ559, Σ583, Σ584, Σ585, Σ586, Σ587, Σ588, Σ589, Σ590, Σ591, Σ592, Σ594, Σ595, Σ596, 
Σ598, Σ600, Σ601, Σ602, Σ603, Σ605, Σ606, Σ607, Σ609, Σ611, Σ612, Σ613, Σ614, Σ701, Σ702, ΦΑ511, 
ΦΑ512, ΦΑ513, ΦΑ515, ΦΑ516, ΦΑ517, ΦΑ518, ΦΑ519, ΦΑ520, ΦΑ521, ΦΑ522, ΦΑ523, ΦΑ524, ΦΑ526, 
ΦΑ527, ΦΑ528, ΦΑ529, ΦΑ530, ΦΑ531, ΦΑ533, ΦΑ534, ΦΑ535, ΦΑ536, ΦΚ689, ΦΚ690, LB246, LB257, 
LB259, LB275, SR112, SR114 και ΛΠ40.  
Στα σημεία παρακολούθησης ΛΠ40 παρατηρούνται υπερβάσεις για τα ιχνοστοιχεία Ni=30μg/l, Pb=30μg/l, 
Cd=5μg/l και As=10μg/l. 
 
Στ) Αξιολόγηση της χημικής κατάστασης του υπόγειου υδατικού συστήματος: Στο υπόγειο υδατικό σύστημα 
EL0800030 έχει διαγνωσθεί τάση ρύπανσης. Από τον υπολογισμό της μέσης συγκέντρωσης της 
αγωγιμότητας, των χλωριόντων (Cl-) και των θειϊκών (SO4-) υπερβαίνουν την ανώτερη αποδεκτή τιμή κυρίως 
οι γεωτρήσεις Σ607, 0821.1FI και το 75% αυτής οι γεωτρήσεις Σ595 και 0826.2FI. Για τα Αμμωνιακά (NH4) δεν 
υπάρχει καμία υπέρβαση του ορίου. Για τα Νιτρικά (NO3) 9 σημεία από τα 50 υπερβαίνουν την ανώτερη 
αποδεκτή τιμή και άλλα 8 το 75% της ανώτερης αποδεκτής τιμής. Συνολικά σε 12 σημεία από τα 50 που 
υπολογίσθηκε η ανώτερη αποδεκτή τιμή βρέθηκε υπέρβαση της ανώτερης αποδεκτής τιμής και σε άλλα 7 
υπέρβαση του 75% της ανώτερης αποδεκτής τιμής σε μία από τις εξεταζόμενες παραμέτρους. 
Η υπέρβαση των νιτρικών (NO3) προέρχεται από ανθρωπογενή – αγροτική δραστηριότητα και φανερώνει τη 
χρήση αζωτούχων λιπασμάτων. Οι υπερβάσεις της αγωγιμότητας, των χλωριόντων (Cl-) και των θειικών (SO4-

) στο υπόγειο υδατικό σύστημα EL0800030 εκδηλώνονται σε μεμονωμένες περιοχές και σε αβαθείς 
υδροφορίες. Οφείλονται σε αστικά απόβλητα και ρύπανση από περιοχές ΧΑΔΑ των οικισμών. Οπότε σε 12 
(+7 σημεία) από τα 50 σημεία, στα οποία υπολογίσθηκε η μέση τιμή συγκέντρωσης των παραμέτρων υπάρχει 



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 

 

85 

υπέρβαση της ανώτερης αποδεκτής τιμής – ποιοτικό όριο, η οποία πρέπει να αξιολογηθεί για τον 
προσδιορισμό της χημικής κατάστασης του συστήματος. Πρόκειται λοιπόν για το 24% των σημείων. 
 
Ζ) Τελικό στάδιο της μεθοδολογίας: Το υπόγειο υδατικό σύστημα EL0800030 έχει κακή χημική κατάσταση. 
Οπότε το πολύγωνο του υδατικού συστήματος θα χρωματισθεί με κόκκινο χρώμα. Από τα σημεία 
δειγματοληψίας συμβολίζονται με πράσινη κουκίδα, όσα δεν είχαν υπέρβαση της ανώτερης αποδεκτής τιμής 
και τα υπόλοιπα χρωματίζονται με κόκκινη. 

 

Σχήμα 8.22: Χάρτης χημικής κατάστασης υπόγειου υδατικού συστήματος EL0800030 

 

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Τα δεδομένα παρακολούθησης στάθμης των γεωτρήσεων για το υδατικό σύστημα πεδιάδας Νοτιοδυτικής 
Θεσσαλίας προέρχονται από προγράμματα παρακολούθησης υπηρεσιών του ΥΠΕΧΩΔΕ και του ΥΠΑΑΤ. Για 
το υπόγειο υδατικό σύστημα υπάρχουν δεδομένα στάθμης για 20 γεωτρήσεις παρακολούθησης. Δεν 
υπάρχουν δεδομένα παροχών πηγών. 
 

A) Διακύμανση παροχής πηγών και στάθμης γεωτρήσεων ανά σημείο ‐ Καθεστώς στάθμης ανά σύστημα: Για 

το υπόγειο υδατικό σύστημα πεδιάδας Νοτιοδυτικής Θεσσαλίας υπάρχουν μόνο δεδομένα στάθμης. Η 
αναπαράσταση της κύμανσης των στάθμης των σημείων παρακολούθησης για το χρονικό διάστημα 1972 με 
2011 αποδεικνύει σταδιακή πτωτική τάση. Η αιτία της πτώσης του επιπέδου της στάθμης είναι η υπεράντληση 
υδάτων, λόγω των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων και καταναλώσεων. 
 
Β) Προσδιορισμός περιόδου αναφοράς: Από το παραπάνω διάγραμμα, πιθανή περίοδος αναφοράς για το 
σύστημα φαίνεται να ορίζεται στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Δίδονται στη συνέχεια χαρακτηριστικά 

διαγράμματα των γεωτρήσεων του υπόγειου υδατικού συστήματος. 
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Σχήμα 8.23: Διάγραμμα διακύμανσης βάθους στάθμης Γεωτρήσεων 

Γ) Εντοπισμός υπερετήσιων τάσεων πτώσης στάθμης και μείωσης παροχής των πηγών: Οι αντλήσεις 
επηρεάζουν τα ετησίως ανανεώσιμα υδατικά αποθέματα, όπως επίσης και τα συνδεόμενα επιφανειακά 
συστήματα ή οικοσυστήματα. Από την επεξεργασία των μετρήσεων στάθμης προκύπτουν ενδείξεις 
υπεράντλησης του ΥΥΣ. Επομένως, οι διακυμάνσεις της στάθμης δεν ακολουθούν τους ρυθμούς φυσικής 
εκφόρτισης και τροφοδοσίας του Υ.Υ.Σ. Εκτιμάται μέση ετήσια τροφοδοσία του συστήματος περί τα 
140x106m3/έτος. Οι ποσότητες των αντλήσεων εκτιμώνται περί τα 147x106m3/έτος εκ των οποίων τα 
44,1x106m3 ετησίως από τα μόνιμα αποθέματα. 
 
Δ) Αξιολόγηση ποσοτικής κατάστασης του υπόγειου υδατικού συστήματος: Παρατηρείται πτώση της στάθμης 
για χρονικό διάστημα πάνω από πέντε συνεχή έτη, στα περισσότερα σημεία του συστήματος. Αυτό 
αποδεικνύει την κακή ποσοτική κατάσταση του υπόγειου υδατικού συστήματος πεδιάδας νοτιοδυτικής 
Θεσσαλίας. Επιπλέον έχει διαγνωσθεί τάση συνέχισης της πτώσης της στάθμης και επιβάρυνσης των υδάτων 
του συστήματος. 
 
Ε) Τελικό στάδιο της μεθοδολογίας: Πάνω από το 20% των σημείων παρουσιάζουν πτώση στάθμης. Με βάση 
τα ανωτέρω το ΥΥΣ EL0800030 βρίσκεται σε κακή ποσοτική κατάσταση και συμβολίζεται με κόκκινο χρώμα. 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ - ΒΡΥΣΙΩΝ  

Το καρστικό υπόγειο υδατικό σύστημα EL0800180 ανήκει στην υδρολογική λεκάνη Πηνειού. Διαρρέεται από 
το ποτάμιο σύστημα του Φαρσαλιώτη. 
Στην έκταση του συστήματος υπάρχουν δύο σημεία παρακολούθησης, όπου μόνο για το ένα υπάρχει 
χρονοσειρά δεδομένων. 

 

Πιο αναλυτικά: 
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Σχήμα 8.24: Χάρτης ποσοτικής κατάστασης υπόγειου υδατικού συστήματος EL0800030 

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Α) Προσδιορισμός περιόδου αναφοράς: Οι δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν τη διετία 2005-2006. Τα 
διαθέσιμα δεδομένα μετρήσεων δεν επαρκούν για τον προσδιορισμό του έτους αναφοράς στο υπόγειο 
υδατικό σύστημα με βάση το εύρος της χρονοσειράς. 
 
Β) Προσδιορισμός συγκέντρωσης αναφοράς: Ως συνέχεια της παραπάνω ανάλυσης, δεν υπάρχει η 
δυνατότητα υπολογισμού τιμής αναφοράς. Εκτιμάται ότι οι χαμηλές αυτές συγκεντρώσεις θα μπορούσαν να 
ληφθούν ως συγκεντρώσεις αναφοράς (χαμηλές τιμές, έντονο ανάγλυφο, μικρής έκτασης ανθρώπινες 
δραστηριότητες) 
 
Γ) Διάγνωση τάσης: Από την παραπάνω ανάλυση δεν δύναται να διαγνωσθεί τάση ρύπανσης. 

 

Δ) Υπολογισμός μέσης τιμής συγκέντρωσης ανά θέση: Υπολογισμός της μέσης τιμής συγκέντρωσης 
πραγματοποιείται μόνο για τη γεώτρηση ΦΑ532, όπου υπάρχει τουλάχιστον μία μέτρηση ανά έτος για 
τουλάχιστον δύο συνεχή έτη μετρήσεων. 
Δεν παρατηρείται υπέρβαση της ανώτερης αποδεκτής τιμής, ούτε του 75% αυτής. Είναι σαφές, ότι υπάρχει 
έλλειψη σημείων παρακολούθησης, ώστε να κατανέμονται ίσα στην έκταση του συστήματος. 
Στο υπόγειο υδατικό σύστημα EL0800180 υπάρχουν διαθέσιμες μετρήσεις ιχνοστοιχείων για τα σημεία ΦΑ61 
και ΦΑ532. 
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Σχήμα 8.25: Χάρτης υπόγειου υδατικού συστήματος EL0800180 με τα σημεία δειγματοληψίας 

 

Πίνακας 8.8: Πίνακας μέσης τιμής συγκεντρώσεων ανά παράμετρο ανά θέση δειγματοληψίας για το υπόγειο υδατικό 
σύστημα EL0800180 

 

Στο σημείο παρακολούθησης ΦΑ61 παρατηρούνται υπερβάσεις για τα ιχνοστοιχεία Fe=1200μg/l, Ni=30μg/l, 
Pb=30μg/l, Cd=5μg/l, Al=920μg/l και As=10μg/l. Το υδατικό σώμα χρησιμοποιείται για άντληση ύδατος για 
ανθρώπινη κατανάλωση και εντάσσεται στο μητρώο προστατευόμενων περιοχών. 
 
Ε) Ανάλυση πιέσεων: Στο υπόγειο υδατικό σύστημα GR0800160 εντοπίζονται κυρίως δασικές περιοχές 
φυσικής βλάστησης και ημιδασικές περιοχές. Οι αγροτικές περιοχές είναι πολύ μικρής έκτασης και πρόκειται 
για αρόσιμες και για ετερογενείς καλλιέργειες. Στο βόρειο τμήμα του συστήματος καταγράφεται μικρός αριθμός 
βιομηχανικών μονάδων και δύο θέσεις ΧΑΔΑ. Δεν υπάρχουν τόποι κοινοτικής σημασίας (προστατευόμενες 
περιοχές του δικτύου ΦΥΣΗ 2000-Natura). 
 
Στ) Αξιολόγηση της χημικής κατάστασης του υπόγειου υδατικού συστήματος: Στο υπόγειο υδατικό σύστημα 
EL0800180 δεν έχει διαγνωσθεί τάση ρύπανσης. Αν και τα σημεία παρακολούθησης δεν καλύπτουν επαρκώς 
την έκταση του συστήματος, η χημική κατάσταση του συστήματος δεν αποδεικνύεται προβληματική. 
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Ζ) Τελικό στάδιο της μεθοδολογίας: Με βάση την παραπάνω ανάλυση το υπόγειο υδατικό σύστημα 
EL0800180 χαρακτηρίζεται καλής χημικής κατάστασης. Οπότε το πολύγωνο του υδατικού συστήματος θα 
χρωματισθεί με πράσινο χρώμα και τα σημεία παρακολούθησης με πράσινη κουκίδα. 

 

Σχήμα 8.26: Χάρτης χημικής κατάστασης υπόγειου υδατικού συστήματος EL0800180 

 

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Τα δεδομένα παρακολούθησης στάθμης και παροχών για το υδατικό σύστημα Ναρθακίου - Βρυσίων 
προέρχονται από προγράμματα παρακολούθησης του ΙΓΜΕ και του ΥΠΑΑΤ. Για το υπόγειο υδατικό σύστημα 
υπάρχουν δεδομένα στάθμης για 6 γεωτρήσεις και 2 πηγές παρακολούθησης. 
A) Διακύμανση παροχής πηγών και στάθμης γεωτρήσεων ανά σημείο - Καθεστώς στάθμης ανά σύστημα: 
Από το διάγραμμα διακύμανσης της στάθμης προσδιορίζεται σταδιακή πτώση του επιπέδου στα περισσότερα 
σημεία γεωτρήσεων. Η αιτία της πτώσης του επιπέδου της στάθμης είναι η υπεράντληση υδάτων, λόγω των 
ανθρωπογενών δραστηριοτήτων και καταναλώσεων. Οι παροχές των δύο πηγών παρουσιάζουν σχεδόν 
σταθερή κύμανση. 
 
B) Προσδιορισμός περιόδου αναφοράς: Η περίοδος αναφοράς για το υδατικό σύστημα Ναρθακίου - Βρυσίων 
φαίνεται να ορίζεται στα τέλη της δεκαετίας του 1970, αρχές δεκαετίας του 1980. 
 
Γ) Εντοπισμός υπερετήσιων τάσεων πτώσης στάθμης και μείωσης παροχής των πηγών: 
Από την επεξεργασία των μετρήσεων στάθμης και του μηδενισμού της παροχής των πηγών από τις αρχές της 
δεκαετίας του 90 προκύπτουν ενδείξεις υπεράντλησης του ΥΥΣ. Δίδονται τα χαρακτηριστικά διαγράμματα των 
γεωτρήσεις του υπόγειου υδατικού συστήματος καθώς και των πηγών. 
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Σχήμα 8.27: Διάγραμμα διακύμανσης παροχής πηγών 

 

 

Σχήμα 8.28: Διάγραμμα διακύμανσης βάθους στάθμης Γεωτρήσεων 

 

Δ) Αξιολόγηση ποσοτικής κατάστασης του υπόγειου υδατικού συστήματος: Παρατηρείται πτώση της στάθμης 
στο χρονικό διάστημα παρακολούθησης, για πάνω από πέντε συνεχή έτη σε ποσοστό πάνω από το 20% των 
σημείων του συστήματος. Αυτό αποδεικνύει την κακή ποσοτική κατάσταση του υπόγειου υδατικού 
συστήματος. Επιπλέον έχει διαγνωσθεί τάση συνέχισης της πτώσης της στάθμης σε αυτά τα σημεία και 
επιβάρυνσης των υδάτων του συστήματος. Εκτιμάται ότι από το Υ.Υ.Σ. αντλούνται σήμερα περί τα 6,5x106 
m3/έτος με μέση τροφοδοσία περί τα 24x106 m3 ετησίως. Λόγω της ευκολίας απόληψης μεγάλων ποσοτήτων 
υπόγειων υδάτων κατά το παρελθόν από τις γεωτρήσεις, το σύστημα βρισκόταν συνεχώς σε καθεστώς 
υπερεκμετάλλευσης με αφαίρεση ποσοτήτων από τα μόνιμα αποθέματα. Ως αποτέλεσμα του γεγονότος της 
υπερεκμετάλλευσης του συστήματος έχει πραγματοποιηθεί μελέτη τεχνητού εμπλουτισμού για την σταδιακή 
επάνοδο του στη παλιά φυσική του κατάσταση. 
Ε) Τελικό στάδιο της μεθοδολογίας: Με βάση τα ανωτέρω το ΥΥΣ EL0800180 βρίσκεται σε κακή ποσοτική 
κατάσταση και συμβολίζεται με κόκκινο χρώμα. 
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Σχήμα 8.29: Χάρτης ποσοτικής κατάστασης υπόγειου υδατικού συστήματος EL0800180 

Τέλος, για την γενικότερη επισκόπηση της περιοχής μελέτης δίνονται οι χάρτες Βιομηχανιών και 
Εσταυλισμένων Κτηνοτροφικών μονάδων βάσει του Εγκεκριμένου Σχεδίου Διαχείρισης, 

 

Σχήμα 8.30: Χάρτης Βιομηχανιών (Σχέδια Διαχείρισης Θεσσαλίας, Παράρτημα 2 Πιέσεις και Επιπτώσεις, 4.2.2.3) 
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Σχήμα 8.31: Χάρτης Εσταυλισμένων Κτηνοτροφικών μονάδων (Σχέδια Διαχείρισης Θεσσαλίας, Παράρτημα 2 Πιέσεις και 
Επιπτώσεις, 4.2.3.3) 

8.14.2 Επιφανειακά Ύδατα 

Γενικά για το Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας 

Στο ΥΔ της Θεσσαλίας ο διαχωρισμός των υδατικών πόρων σε επιφανειακούς και υπόγειους δεν είναι τόσο 
σαφής όσο φαίνεται αρχικά. Γενικά, το δυτικό τμήμα της Θεσσαλίας (ανάντη του υδρομετρικού σταθμού της 
Αμυγδαλέας) είναι το σημαντικότερο από πλευράς διαθέσιμων πόρων αλλά και το τμήμα με τις μεγαλύτερες 
καταναλώσεις. Ο κύριος κλάδος του Πηνειού και το σύνολο των σημαντικών παραποτάμων (εκτός του 
Τιταρήσιου) διατρέχουν τη δυτική θεσσαλική πεδιάδα και συμβάλλουν ανάντη της Αμυγδαλέας. Η ύπαρξη 
αυτού του πλούσιου δικτύου ποταμών ευνοεί τον εμπλουτισμό των υπόγειων υδροφόρων του δυτικού 
τμήματος από διηθήσεις κατά μήκος των κοιτών με τις σημαντικότερες να σημειώνονται στους κώνους 
αποθέσεων από πιο αδρομερή υλικά που έχουν δημιουργηθεί στις περιοχές όπου οι ορεινές κοίτες συναντούν 
την πεδιάδα. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις κώνων αποθέσεων αποτελούν τα υπόγεια συστήματα «Σύστημα 
κώνου Πηνειού-Πορταϊκού-Παμίσου (EL0800230)» και «Σύστημα κώνου Τιταρήσιου (EL0800220)». Με βάση 
τα παραπάνω μπορεί να υποθέσει κανείς ότι η επιφανειακή απορροή στη Θεσσαλία προέρχεται είτε από 
καθαρά επιφανειακές απορροές είτε από εκφορτίσεις των υπόγειων υδροφορέων και συγχρόνως η απορροή 
αυτή είναι μειωμένη κατά τον όγκο των καταναλώσεων κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. Επειδή οι 
καταναλώσεις είναι σε ποσοστό μεγαλύτερο του 90% για την κάλυψη αρδευτικών αναγκών, σχεδόν στο 
σύνολό τους πραγματοποιούνται κατά τους θερινούς μήνες όταν η πραγματική επιφανειακή απορροή στον 
Πηνειό είναι μικρή. Επομένως, για να εκτιμηθούν οι πραγματικές απορροές του φυσικού συστήματος της 
Θεσσαλίας θα έπρεπε εκτός από τις μετρήσεις παροχών σε κρίσιμες θέσεις, να είναι διαθέσιμες και οι 
πραγματικές καταναλώσεις, και ιδιαίτερα αυτές από τις αντλήσεις των υπογείων υδάτων οι οποίες είναι και οι 
σημαντικότερες. Επομένως για την εκτίμηση του συνολικού όγκου απόληψης στα ποτάμια σώματα της 
Θεσσαλίας κρίθηκε απαραίτητη η συσχέτιση τους με υπόγεια συστήματα με τον τρόπο που περιγράφεται 
ακολούθως. Για τις ανάγκες της συσχέτισης διακρίνουμε το ΥΔ της Θεσσαλίας σε τέσσερις περιοχές: 
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- α) τη Νοτιοδυτική περιοχή που αντιστοιχεί στο υπόγειο σύστημα «Σύστημα πεδιάδας Νοτιοδυτικής 
Θεσσαλίας (EL800030)», 

- β) τη Νοτιοανατολική περιοχή που αντιστοιχεί στα υπόγεια συστήματα «Σύστημα Λάρισας- Κάρλας 
(EL0800110)» και «Σύστημα Ταουσάνης -Καλού Νερού (EL0800130)», 

- γ) τη Βορειοδυτική περιοχή που αντιστοιχεί στο υπόγειο σύστημα «Σύστημα κώνου Πηνειού-
Πορταικού-Παμίσου (EL0800230)» και 

- δ) τη Βορειοανατολική περιοχή που αντιστοιχεί στο υπόγειο σύστημα «Σύστημα κώνου Τιταρήσιου 
(EL0800220)». 

Τα προαναφερθέντα υπόγεια συστήματα απεικονίζονται στο κάτωθι σχήμα 8.32. 

Η Βορειοδυτική και Βορειοανατολική περιοχή θεωρούνται από υδρογεωλογικής άποψης κλειστές λεκάνες 
δηλαδή δεν υπάρχουν αξιόλογες υπόγειες διαφυγές. Επομένως σε αυτές τις περιοχές θεωρείται ότι η 
ποσότητα κατά την οποία οι υδροφόροι εμπλουτίζονται από επιφανειακές απορροές στα ανάντη της κάθε 
περιοχής είναι σχεδόν ίση με την ποσότητα εκφόρτισης των υπόγειων νερών στα κατάντη, η οποία ενισχύει 
την επιφανειακή απορροή. Γι αυτόν ακριβώς τον λόγο τα ποσοστά όγκου ανανεώσιμων υπόγειων νερών, τα 
οποία προσμετρούνται στην επιφανειακή απορροή, προσεγγίζουν το 100%. 

Αντίθετα, στη Νοτιοδυτική και Νοτιοανατολική περιοχή, η άντληση από τα μόνιμα αποθέματα των 
υδροφορέων θεωρείται σημαντική και κατά συνέπεια τα αντίστοιχα ποσοστά ανανεώσιμων υπόγειων νερών, 
που προσμετρούνται στην επιφανειακή απορροή, είναι της τάξης του 70%. Η προοδευτική ταπείνωση του 
υδροφόρου ορίζοντα δεν λαμβάνεται υπόψη. Ο κάτωθι πίνακας 8.9 δείχνει την αντιστοίχιση των 
προαναφερθέντων ποσοστών με τα υπόγεια σώματα. 

 

Σχήμα 8.32:.Υπόγεια συστήματα του ΥΔ 08 που συσχετίστηκαν με επιφανειακά σώματα(Σχέδια Διαχείρισης Θεσσαλίας, 
Παράρτημα 2 Πιέσεις και Επιπτώσεις) 
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Με βάση τα παραπάνω ποσοστά υπολογίζονται οι όγκοι άντλησης από τα ανανεώσιμα αποθέματα των 
υπόγειων νερών οι οποίοι αθροίζονται με τις απευθείας απολήψεις από επιφανειακά σώματα, που 
πραγματοποιούνται για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών συγκεκριμένων συλλογικών αρδευτικών 
δικτύων (π.χ. ΤΟΕΒ Πηνειού). Έτσι προκύπτουν οι συνολικές απολήψεις από επιφανειακά σώματα που 
αντιστοιχούν στα 5 υπόγεια συστήματα που συσχετίζονται με τα επιφανειακά.  

Πίνακας 8.9: Ποσοστά ανανεώσιμων υπόγειων νερών που προσμετρούνται στον υπολογισμό του συνολικού όγκου 
απόληψης από τα επιφανειακά σώματα 

Ονομασία Κωδικός 
Απολήψεις 

Ανανεώσιμων 
Πόρων 

Σύστημα 
Πεδιάδας Νοτιοδυτικής Θεσσαλίας 

EL0800030 70% 

Σύστημα 
Λάρισας - Κάρλας 

EL0800110 70% 

Σύστημα 
Ταουσάνης-Καλού Νερού 

EL0800130 75% 

Σύστημα 
Κώνου Τιταρήσιου 

EL0800220 90% 

Σύστημα 
Κώνου Πηνειού-Πορταϊκού-Παμίσου 

EL0800230 100% 

Η «παροχή επιστροφής» στο Υδατικό Διαμέρισμα της Θεσσαλίας θεωρείται ίση με το 10% του συνολικού 
όγκου απόληψης από επιφανειακά σώματα. Επομένως, το 90% του συνολικού όγκου απόληψης από 
επιφανειακά σώματα λαμβάνεται υπόψη στους υπολογισμούς για την κατανομή του στα ποτάμια σώματα του 
ΥΔ 08. Η κατανομή αυτή βασίζεται στο λόγο της έκτασης της λεκάνης απορροής του εκάστοτε ΥΣ προς την 
έκταση του υπόγειου σώματος, στο οποίο αντιστοιχεί ο συνολικός όγκος απόληψης από επιφανειακά σώματα. 

Η παραπάνω διαδικασία υπολογισμών υλοποιείται σε δύο χρονικές βάσεις: σε ετήσια και σε μηνιαία βάση 
(μέση τιμή θερινής περιόδου) και αφορά τις καταναλώσεις για την κάλυψη των υδρευτικών και αρδευτικών 
αναγκών. Τα αποτελέσματα των όγκων της ετήσιας και θερινής απόληψης (hm3) παρουσιάζονται αναλυτικά 
στους κάτωθι πίνακες (Σχέδια Διαχείρισης Θεσσαλίας, υποκεφάλαιο 4.4 «Προσδιορισμός Πιέσεων από 
Απολήψεις Ύδατος στα Επιφανειακά Σώματα») όπου διακρίνονται χωριστά οι απευθείας απολήψεις από 
επιφανειακά σώματα και οι απολήψεις μέσω των ανανεώσιμων αποθεμάτων των υπόγειων συστημάτων. 

Πίνακας 8.10: Ετήσιο Ισοζύγιο Προσφοράς και Ζήτησης στη Λεκάνη Πηνειού (GR16) 

Συνολική Απόληψη ανά Έτος (hm3) 

Ανανεώσιμοι Πόροι 857 

Μη Ανανεώσιμοι Πόροι 130-150 
     

Χρήση Ετήσια ζήτηση (hm3) 

Άρδευση για το σύνολο των αρδεύσιμων εκτάσεων 1743 

Άρδευση για τις εκτάσεις που αρδεύτηκαν το 2007* 1114 

Πόσιμο νερό (ύδρευση και τουρισμός)* 70 

* Εκτιμάται ότι δεν καλύφθηκαν πλήρως οι ανάγκες των εκτάσεων που αρδεύτηκαν το 2007, δηλαδή στο σύνολο των εκτάσεων για το 2007 
υπήρχαν εκτάσεις που αρδεύτηκαν ελλειμματικά. 

 

Επιφανειακή Απορροή – Ανάπτυξη Υδρογραφικού Δικτύου Εντός της Περιοχής Μελέτης 

Η επιφανειακή απορροή εντός της περιοχή μελέτης χαρακτηρίζεται από τον Φαρσαλιώτη ποταμό και από 
ρέματα μικρής και εποχιακής ροής. Στην περιοχή επικρατούν κυρίως Πλειο-πλειστοκαινικά ιζήματα που 
συμβάλουν στην ανάπτυξη του δικτύου. 
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Η σύσταση των παραπάνω ιζηματογενών σχηματισμών που επικρατούν σε συνδυασμό με τις μικρές κλίσεις 
της μορφολογίας του ανάγλυφου έχουν σαν συνέπεια τη μικρή διαβρωτική ικανότητα των εποχιακών ρεμάτων 
της περιοχής, αλλά και τη μικρή αποθετική τους ικανότητα. 

Από τους γεωλογικούς σχηματισμούς που αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 8.5 της παρούσας, εξετάζοντας την 
υδρογεωλογική και υδραυλική τους συμπεριφορά, διαπιστώνεται, ότι όλοι οι σχηματισμοί παρουσιάζουν 
υδρογεωλογικό ενδιαφέρον. Αυτό όμως εξαρτάται από την περατότητα του κάθε σχηματισμού. 

Η περατότητα ή υδροπερατότητα είναι η ικανότητα των πετρωμάτων να επιτρέπουν την κίνηση του υπόγειου 
νερού δια μέσω αυτών. Εκφράζεται από τον συντελεστή περατότητας ή υδροπερατότητας Κ, ο οποίος 
αντιπροσωπεύει το μέτρο της ικανότητας των σχηματισμών να επιτρέπουν την κίνηση του υπόγειου ή 
επιφανειακού νερού μέσα από τον όγκο τους. Μονάδα μέτρησης του συντελεστή υδροπερατότητας είναι το 
m/sec ή cm/sec. 

Στη συνέχεια, στον πίνακα 8.11 δίνεται ενδεικτικά ο συντελεστής περατότητας σχηματισμών που συναντώνται 
στην περιοχή μελέτης. 

Πίνακας 8.11: Συντελεστές περατότητας σχηματισμών 

Είδος Πετρώματος 
Συντελεστής Περατότητας 

Κ (m/sec) 
Άργιλος, Άργιλος πλαστική Από 10 -8ως 10 -10 

Αμμάργιλλοι Από 10-4έως 10-6 

Άμμοι λεπτόκοκκοι Από 10-3 έως 10-4 

Άμμοι μεσόκοκκοι Από 10 -2έως 10-3 

Άμμοι χονδρόκοκκοι Από 10 -1 έως 10-2 

Άμμοι - Χαλίκια Από 10 -2 έως 10 -3 
Άμμοι – Χαλίκια - Πηλοί Από 10 -3 έως 10 -4 

Κροκαλοπαγή Από 10-4έως 10 -5 

Ασβεστόλιθοι, Μάρμαρα Από 10-2 έως 10-5 

 

Συμπεραίνεται πως η ύπαρξη χαλαρών επιφανειακών ιζημάτων (αλλουβιακές αποθέσεις σχεδόν σε όλη την 
περιοχή μελέτης), το ομαλό ανάγλυφο και η μικρή επιφανειακή συγκράτηση νερού, συντελεί σημαντικά στην 
κατείσδυση ποσοστού κατακρημνισμάτων, η οποία βοηθά την κατακόρυφη τροφοδοσία του υπόγειου 
υδροφόρου ορίζοντα. 

 

8.14.3 Προσδιορισμός Υδροφόρων Σχηματισμών Υδροληψιών – Προσεγγιστικό Υδατικό Ισοζύγιο 

Ως σχηματισμοί υδροληψίας μπορούν να θεωρηθούν τα αλλουβιακά και Πλειο-πλειστοκαινικά ιζήματα (για τις 
υφιστάμενες γεωτρήσεις Σταθμός 1 έως Σταθμός 4) καθώς και οι ανθρακικοί – καρστικοί σχηματισμοί (για τις 
γεωτρήσεις Φάρσαλα 1 και τις νέες γεωτρήσεις Βρυσιά 1 και Βρυσιά 2). 

Το υδρολογικό ισοζύγιο σε κάθε περίπτωση δίνεται από την σχέση: 

P = E + R + I  όπου: 

P = μέσο ετήσιο ύψος βροχής 

E = Εξατμισοδιαπνοή 

R = επιφανειακή απορροή 

I = Κατείσδυση 

Στην περιοχή μελέτης διακρίνουμε τις εξής κατηγορίες: 

 Αλλουβιακές και ποταμοχερσαίες - λιμναίες αποθέσεις λεκανών 

Η Εξατμισοδιαπνοή (Ε) αποτελεί περίπου το 40-50% των κατακρημνισμάτων. 



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 

 

96 

Η Επιφανειακή Απορροή (R) αποτελεί περίπου το 30-40% των κατακρημνισμάτων. 

Η Κατείσδυση (Ι) αποτελεί ποσοστό < 10% των κατακρημνισμάτων. 

 Μεταμορφωμένα πετρώματα (ασβεστόλιθοι – μάρμαρα) 

Η Εξατμισοδιαπνοή (Ε) αποτελεί περίπου το 40-50% των κατακρημνισμάτων. 

Η Επιφανειακή Απορροή (R) αποτελεί περίπου το 45-50% των κατακρημνισμάτων. 

Η Κατείσδυση (Ι) αποτελεί ποσοστό <15% των κατακρημνισμάτων. 

Οι παραπάνω τιμές του υδρολογικού ισοζυγίου έχουν προκύψει από στοιχεία της μελέτης αναπτύξεως 
υπόγειων υδάτων πεδιάδος Θεσσαλίας που εκπόνησε το Υπουργείο Γεωργίας σε συνεργασία με την εταιρία 
Sogreah Grenoble (1974). 

 

Από τους παραπάνω γεωλογικούς σχηματισμούς, εξετάζοντας την υδρογεωλογική και υδραυλική τους 
συμπεριφορά, διαπιστώνεται, ότι και οι δύο σχηματισμοί παρουσιάζουν υδρογεωλογικό ενδιαφέρον, 
εξαρτώμενο από τα υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά τους. 

Τα υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά προσδιορίζονται από την ιδιότητα των πετρωμάτων και τον βαθμό της 
ικανότητάς των να επιτρέπουν την κυκλοφορία και την αποθήκευση του νερού στα πρωτογενή ή δευτερογενή 
διάκενα που υπάρχουν στη μάζα τους. Η ιδιότητα αυτή προσδιορίζεται από δύο παραμέτρους το πορώδες και 
την υδροπερατότητα. 

Όσον αφορά το πορώδες, υδρογεωλογικά ενδιαφέρον είναι το ενεργό πορώδες, το οποίο αντιστοιχεί σε τμήμα 
του ολικού πορώδους στο οποίο ο όγκος του ελεύθερου νερού μπορεί να απολειφτεί με άντληση. 

Υδροπερατότητα είναι η ιδιότητα των πετρωμάτων και των γεωλογικών σχηματισμών να επιτρέπουν την 
διακίνηση του νερού δια μέσω αυτών.  

 Στα κοκκώδη πετρώματα και σχηματισμούς η περατότητα οφείλεται στο πρωτογενές πορώδες δηλ. 
στους κενούς χώρους που υπάρχουν μεταξύ των κόκκων των πετρωμάτων. Το πρωτογενές πορώδες 
ρυθμίζεται κυρίως από το σχήμα και τη διάταξη των κόκκων.  

 Στα συμπαγή ή ρωγμώδη πετρώματα η περατότητα οφείλεται στο δευτερογενές πορώδες τους το 
οποίο είναι συνάρτηση του μεγέθους των τεκτονικών και στρωματογραφικών ασυνεχειών τους 
(ρωγμές, διαρρήξεις, μεσοστρωματικά διάκενα, στρώσεις κ.ά.) καθώς και της πυκνότητας και του 
μεγέθους των καρστικών εγκοίλων στα ανθρακικά πετρώματα. 

 

Στον πίνακα 8.12 που ακολουθεί δίνονται αντιπροσωπευτικές τιμές πορώδους και υδροπερατότητας 
διαφόρων υλικών. 

Πίνακας 8.12: Αντιπροσωπευτικές τιμές πορώδους και υδροπερατότητας διάφορων υλικών (Καλλέργης Γ. 1999) 

Υλικό 
Αντιπροσωπευτικές τιμές 

πορώδους % 

Τάξη μεγέθους 
υδροπερατότητας x 5 

(m/sec) 

1. Χαλαρά  

Άργιλος 50 - 60 10-12 - 10-10 

Ιλύς, λιθώνες 20 - 40 10-10 - 10-6 

Αλλουβιακές άμμοι 30 - 40 10-6 - 10-3 

Αλλουβιακά χαλίκια 25 - 35 10-3 - 10-1 
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Υλικό 
Αντιπροσωπευτικές τιμές 

πορώδους % 

Τάξη μεγέθους 
υδροπερατότητας x 5 

(m/sec) 

2. Συνεκτικά 

α) Ιζηματογενή 

Σχιστόλιθοι 5 - 15 10-14 - 10-11 

Ιλυόλιθοι 5 - 20 10-12 - 10-8 

Ψαμμίτες 5 - 25 10-10 - 10-5 

Κροκαλοπαγή 5 - 25 10-10 - 10-5 

Ασβεστόλιθοι 0.1 - 10 10-11 - 10-6 

β) Μαγματικά και Μεταμορφωμένα 

Ηφαιστίτες (βασάλτες) 0.001 - 50 10-11 - 10-7 

Αποσαθρωμένοι γρανίτες 0.001 - 10 10-12 - 10-9 

Υγιείς γρανίτες 0.0001 - 1 10-14 - 10-11 

Σχιστόλιθοι (γραφιτικοί) 0.001 -1 10-14 - 10-11 

Σχιστόλιθοι (μαρμαρυγιακοί) 0.001 - 1 10-13 - 10-10 

Γνεύσιοι 0.0001 - 1 10-14 - 10-11 

Τόφφοι 10 - 80 10-12 - 10-7 

 

Οι γεωλογικοί σχηματισμοί ανάλογα με τη δυνατότητα που παρέχουν στο νερό να διηθηθεί και να αποθηκευτεί 
στα διάκενα τους, διακρίνονται σε υδροπερατούς, ημιπερατούς και αδιαπέρατους. Οι υδροπερατοί 
σχηματισμοί παρουσιάζουν τιμές του συντελεστή υδροπερατότητας  Κ>10-5 m/sec. Οι αδιαπέρατοι Κ<10-7 
m/sec και οι ημιπερατοί σχηματισμοί (επιτρέπουν περιορισμένη κυκλοφορία του νερού δια μέσω αυτών ) 10-

7<Κ<10-5 m/sec. 

Για την ταξινόμηση των γεωλογικών σχηματισμών ως προς την κατηγορία του συντελεστή υδροπερατότητας k 
γίνεται με βάση την ταξινόμηση κατά Terzaghi & Peck (1967) που παρουσιάζεται στον παρακάτω Πίνακα 
8.13. 

Πίνακας 8.13: Κατηγορίες Συντελεστή Υδροπερατότητας κατά Terzaghi και Peck (1967) 

Συντελεστής k (m/sec) Χαρακτηρισμός 
10-3≤k Υψηλή 

10-5≤k<10-3 Μέτρια 
10-7≤k<10-5 Χαμηλή 
10-9≤k<10-7 Πολύ Χαμηλή 

k<10-9 Πρακτικά Αδιαπέρατος Σχηματισμός 
 

Στο σχήμα 8.33 παρουσιάζεται η κατανομή και κατηγοριοποίηση των εδαφικών γεωλογικών σχηματισμών ενώ 
στο σχήμα 8.34 η αντίστοιχη κατηγοριοποίηση των βραχωδών σχηματισμών. 

Οι κοκκώδεις σχηματισμοί (ως σχηματισμός υδροληψίας) παρουσιάζουν τιμή υδροπερατότητας μέτρια έως 
χαμηλή, ενώ στους αμμοχαλικώδεις ορίζοντές τους, η τιμή της υδροπερατότητας είναι υψηλή και σε αυτούς 
είναι δυνατή η διαμόρφωση των πιο αξιόλογων υδροφόρων. Η ποσοστιαία αναλογία μεταξύ του κλάσματος 
της αργίλου και της άμμου - χαλίκων μεταβάλλει την τιμή της υδροπερατότητας και έτσι αναμένεται οι πιο 
αργιλώδεις ορίζοντες να έχουν τιμές k μικρότερες του 10-5, ενώ οι ορίζοντες που έχουν μεγαλύτερη 
περιεκτικότητα σε πιο αδρόκοκκα κλάσματα να έχουν τιμές k μεγαλύτερες του 10-5. Το πλειο-πλειστοκαινικό 
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υπόβαθρο αναμένεται να έχει μικρότερες γενικά τιμές υδροπερατότητας, ενώ επίσης στους αμμοχαλικώδεις 
ορίζοντες είναι δυνατή η ανάπτυξη σημαντικών υδροφόρων λόγω μεγαλύτερης υδροπερατότητας. 

Αντίθετα, τα ανθρακικά πετρώματα παρόλο που παρουσιάζουν μειωμένες τιμές υδροπερατότητας, συχνά 
εμφανίζονται με υψηλό ποσοστό δευτερογενούς πορώδους με αποτέλεσμα να θεωρούνται σχηματισμοί 
υψηλής υδροφορίας. 

 

 

Σχήμα 8.33: Νομόγραμμα εκτίμησης διαπερατότητας εδαφικών σχηματισμών (Hazen A. 1911) 
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Σχήμα 8.34: Διαπερατότητες των βραχωδών πετρωμάτων στις ζώνες χαλάρωσης, τεκτονισμού και καρστικοποίησης 
(Breddin H, 1963) 

 

8.15 Τάσεις Εξέλιξης Περιβάλλοντος (Χωρίς το Έργο) 

Η παρουσία του έργου δεν θα προκαλέσει καμιά αλλαγή στις τάσεις εξέλιξης του περιβάλλοντος. Με ή χωρίς 
την παρουσία του έργου, οι δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα θα συνεχίσουν με τον ίδιο ρυθμό. Οι 
κάτοικοι θα εξακολουθούν να έχουν ως κύρια ασχολία τους την γεωργία και την κτηνοτροφία. Η μόνη αλλαγή 
από την υλοποίηση του έργου είναι στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των οικισμών που θα 
εξυπηρετούνται από αυτό καταναλώνοντας ποιοτικά κατάλληλο νερό. 
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9. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

9.1 Μεθοδολογικές Απαιτήσεις 

Σε γενικές γραμμές από την κατασκευή και υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου δεν αναμένονται σημαντικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις: 

- Από τη χρήση των φυσικών πόρων, καθώς πρόκειται για έργο ύδρευσης με τη χρήση υφιστάμενων 
γεωτρήσεων, των οποίων η λειτουργία τελικά δεν προκαλεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

- Από την εκπομπή ρυπαντών, καθώς θα είναι αμελητέες, ενώ πρόκειται κυρίως για την παραγωγή 
σκόνης που δεν δύναται να οδηγήσει σε υποβάθμιση της ποιότητας της ατμόσφαιρας της περιοχής ή 
σε επικαλύψεις εξαιτίας κατακαθίσεων της σκόνης. Βεβαία εάν κριθεί απαραίτητο, λύση στο πρόβλημα 
της σκόνης είναι η διαβροχή της περιοχής. Επίσης, οι εκπομπές αέριων ρύπων από τον μηχανοκίνητο 
εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί στις κατασκευαστικές εργασίες είναι περιορισμένες, λόγω του 
μικρού αριθμού μηχανοκίνητου εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του 
συγκεκριμένου έργου.  

- Σε ότι αφορά στη δημιουργία οχλήσεων, τόσο κατά την κατασκευή, όσο και κατά την λειτουργία του 
έργου σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 6 δεν θα προκληθεί καμία περιβαλλοντική 
επίπτωση καθώς τα επίπεδα αυτών είναι αμελητέα.  

Γενικά η εκτίμηση και η αξιολόγηση αφορά στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που ενδέχεται να προκύψουν 
στην προτεινόμενη λύση και εστιάζεται κυρίως στις εξής ιδιότητες τους: 

-  Πιθανότητα εμφάνισης 

-  Έκταση, με αναφορά στη γεωγραφική περιοχή ή/και στο μέγεθος του επηρεαζόμενου πληθυσμού. 

-  Ένταση, με αναφορά στο μέγεθος της μεταβολής, καθώς και στην αντιπαραβολή του με τις σχετικές 
οριακές τιμές. 

 

9.2 Επιπτώσεις Σχετικά με τα Κλιματικά και Βιοκλιματικά Χαρακτηριστικά 

9.2.1 Επιπτώσεις στο Μικροκλίμα και στα Βιοκλιματικά Χαρακτηριστικά 

Τόσο στη φάση κατασκευής του όσο και στη φάση λειτουργίας του, το προτεινόμενο έργο δεν θα επηρεάσει 
παραμέτρους που να σχετίζονται με το μικροκλίμα και τα βιοκλιματικά χαρακτηριστικά  της ευρύτερης 
περιοχής.  

 

9.2.2 Επιπτώσεις που Αφορούν σε Εκπομπές Θερμών ή Ψυχρών Αερίων και σε Σημαντικές 
Μεταβολές της Θερμοχωρητικότητας 

Τόσο στη φάση κατασκευής του όσο και στη φάση λειτουργίας του προτεινόμενου έργου δεν αναμένονται 
εκπομπές θερμών ή ψυχρών αερίων ή σημαντικές μεταβολές στη θερμοχωρητικότητα.  

 

9.2.3 Εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου 

Τόσο στη φάση κατασκευής του όσο και στη φάση λειτουργίας του προτεινόμενου έργου δεν αναμένονται 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε σχέση με τη μηδενική λύση του έργου.  

 

9.3 Επιπτώσεις στα Μορφολογικά και Τοπιολογικά Χαρακτηριστικά 

9.3.1 Αλλαγή στην Εικόνα της Ευρύτερης Περιοχής 

Δεν αναμένεται καμία αλλαγή στην εικόνα της ευρύτερης περιοχής από την κατασκευή και λειτουργία του 
συγκεκριμένου έργου.  
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Το εξωτερικό δίκτυο θα τοποθετηθεί υπόγεια σε όλο το μήκος του και οι γεωτρήσεις προκαλούν τοπική 
αλλαγή της εικόνας της περιοχής. 

 

9.3.2 Χρήση Δοκιμών-Μεθόδων Αξιολόγησης Τοπιολογικών Μεταβολών-Οπτικής Παρείσδυσης 

Δεν χρησιμοποιήθηκαν δοκιμές και μέθοδοι αξιολόγησης των τοπιολογικών μεταβολών και της οπτικής 
παρείσδυσης, καθώς δεν κρίθηκε απαραίτητο αφού οι όποιες τοπιολογικές μεταβολές θεωρούνται αμελητέες. 
Οι σχετικές επιπτώσεις που θα προκληθούν (μορφολογία, βλάστηση κτλ) από την κατασκευή του αγωγού 
μεταφοράς και των συνοδών έργων, είναι πολύ μικρής κλίμακας και οι αλλαγές στην υφιστάμενη μορφολογία, 
θα περιοριστούν στις άκρως απαραίτητες. Εξάλλου ο αγωγός θα τοποθετηθεί υπόγεια και θα εγκιβωτιστεί με 
τα υλικά των εκσκαφών, αποκαθιστώντας έτσι άμεσα τη μορφολογία του εδάφους. 

Σε ότι αφορά τις γεωτρήσεις, η θέση που επιλέχτηκε για την εγκατάστασή τους είναι εκτός των ορίων του 
οικισμού και μακριά από θέσεις θέας ενώ θα κατασκευαστούν έτσι ώστε να μην προκληθεί παρεμπόδιση 
οποιασδήποτε θέας του ορίζοντα ή οποιασδήποτε κοινής θέας με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός μη 
αποδεκτού αισθητικά τοπίου στην κοινή θέα. 

 

9.3.3 Συμβατότητα των Επικείμενων Αλλαγών με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Τοπίου 

Σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Τοπίου, Ν.3827/2010 (Α΄ 30), «Τοπίο» σημαίνει μία 
περιοχή, όπως γίνεται αντιληπτή από ανθρώπους, του οποίου ο χαρακτήρας είναι το αποτέλεσμα της δράσης 
και αλληλεπίδρασης των φυσικών και/ή ανθρώπινων παραγόντων. Η περιοχή που θα λάβει χώρα το έργο δεν 
υπάγεται σε αυτή την κατηγορία. Εξάλλου το τμήμα του έργου που αφορά στην κατασκευή του αγωγού 
μεταφοράς δεν προκαλεί καμία απολύτως αισθητική παρέμβαση καθώς θα τοποθετηθεί υπόγεια. Το τμήμα 
του έργου που αφορά στην κατασκευή των νέων γεωτρήσεων και ο χώρος που επιλέχτηκε για την 
εγκατάστασή τους είναι εκτός των ορίων των οικισμών και μακριά από θέσεις θέας ενώ θα κατασκευαστούν 
έτσι ώστε να μην προκληθεί παρεμπόδιση οποιασδήποτε θέας του ορίζοντα ή οποιασδήποτε κοινής θέας με 
αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός μη αποδεκτού αισθητικά τοπίου στην κοινή θέα. 

Συμπερασματικά, το έργο είναι συμβατό με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Τοπίου, Ν.3827/2010 (Α΄ 30) καθώς:  

-  Δεν θα παρεμποδίζει τη θέα αξιόλογων στοιχείων του τοπίου  

-  Δεν θα δημιουργεί μη αποδεκτές αισθητικά καταστάσεις  

-  Δεν θα δημιουργήσει μη αναστρέψιμες αλλαγές της εικόνας του τοπίου  

-  Δεν θα υποβαθμίσει τους περιβαλλοντικούς παράγοντες, οι οποίοι εξασφαλίζουν την δυναμική 
εξέλιξη της αισθητικής του τοπίου. 

 

9.4 Επιπτώσεις Σχετικές με Γεωλογικά, Τεκτονικά και Εδαφολογικά Χαρακτηριστικά 

Δεν αναμένεται καμία επίπτωση κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου σχετική με τα γεωλογικά, 
τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης. 

Αναλυτικότερα: 

 

9.4.1 Ενδεχόμενες Επιπτώσεις που Εντοπίζονται με Μακροσκοπικές Παρατηρήσεις 

Με μακροσκοπικές παρατηρήσεις στους σχηματισμούς της περιοχής μελέτης έγινε εκτίμηση για ενδεχόμενες 
επιπτώσεις που αφορούν στα εξής:  

- Στην αλλοίωση, κατάτμηση της εξωτερικής επιφάνειας των πετρωμάτων. Σχεδόν όλο το έργο από 
γεωλογικής άποψης θα υλοποιηθεί σε ιζηματογενούς προέλευσης σχηματισμούς. Η μόνη παρέμβαση 
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που θα μπορούσε να προκαλέσει αλλοίωση στην εξωτερική επιφάνεια πετρώματος είναι οι νέες 
γεωτρήσεις εντός ασβεστολιθικών πετρωμάτων. 

-  Στην πιθανή καταστροφή ειδικών γεωλογικών χαρακτηριστικών, όπως πηγών, σπηλαίων κλπ. Δεν 
αναμένεται καμία επίπτωση καθώς δεν έχουν εντοπιστεί εντός της περιοχής μελέτης ειδικά γεωλογικά 
χαρακτηριστικά. 

- Στην πιθανή εμφάνιση φαινομένων γεωλογικής σπουδαιότητας. (όπως ασταθείς καταστάσεις, 
καθιζήσεις, κατολισθήσεις κ.α.). Δεν αναμένεται να προκληθούν φαινόμενα γεωλογικής 
σπουδαιότητας κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου, καθώς όπως προαναφέρθηκε πιο 
πάνω, σχεδόν το σύνολο του έργου θα υλοποιηθεί εντός ιζηματογενούς σύστασης σχηματισμούς, ενώ 
όλη η περιοχή μελέτης είναι πεδινή με χαμηλό και ομαλό ανάγλυφο. Επιπλέον ασταθείς καταστάσεις 
εδάφους ή αλλαγές στη γεωλογική διάταξη των πετρωμάτων δεν θα υπάρξουν, γιατί η φύση των 
εργασιών ανόρυξης των γεωτρήσεων, αλλά και η φύση των εργασιών εκσκαφής και τοποθέτησης των 
αγωγών που θα γίνουν, είναι τέτοιες που δεν θα προκληθούν ασταθείς καταστάσεις εδάφους ή 
αλλαγές στη γεωλογική διάταξη των πετρωμάτων. Κατά την λειτουργία του έργου επίσης δεν θα 
προκληθούν ασταθείς καταστάσεις εδάφους ή αλλαγές στη γεωλογική διάταξη των πετρωμάτων. 

 

9.4.2 Ενδεχόμενες Επιπτώσεις στα Ποιοτικά Χαρακτηριστικά των Εδαφών της Περιοχής Μελέτης 

Για την εκτίμηση των επιπτώσεων στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των εδαφών, πρέπει να γίνει εκτίμηση και 
αξιολόγηση των εξής:  

- Πιθανότητα ρύπανσης των εδαφών: Σύμφωνα με όσα εξετάστηκαν αναλυτικά στο κεφάλαιο 6, τόσο 
κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου, όσο και στη φάση της λειτουργίας του, δεν αναμένονται 
εκροές υγρών αποβλήτων οι οποίες θα συντελούσαν στην ρύπανση των εδαφών.  

- Υποβάθμιση της ποιότητας των εδαφών λόγω ενδεχόμενης μακρόχρονης απόθεσης υλικών με τη 
μορφή σωρών, δεν πρόκειται να συμβεί καθώς σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 6, θα 
γίνει επαναχρησιμοποίηση των υλικών της εκσκαφής και διαχείριση όλων των πλεοναζόντων – 
άχρηστων υλικών που θα προκύψουν, με τη διάθεσή αυτών σε κατάλληλο χώρο απόθεσης αδρανών 
υλικών. 

- Διάβρωση των εδαφών της περιοχής του έργου δεν αναμένεται να προκύψει, γιατί η υλοποίηση του 
έργου, όπως τεκμηριώνεται από τα παραπάνω δεν θα μεταβάλλει τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά 
της περιοχής. 

 

9.5 Επιπτώσεις στο Φυσικό Περιβάλλον 

Σύμφωνα με όσα αναπτύχθηκαν στα κεφάλαια 6 και 8, η ευρύτερη περιοχή μελέτης είναι ενταγμένη σε δίκτυο 
Natura 2000. Προκειμένου να γίνει εκτίμηση των επιπτώσεων θα γίνει διάκριση αυτών στη χλωρίδα και στην 
πανίδα.  

ΧΛΩΡΙΔΑ 

Δεν τίθεται κανένα θέμα αλλαγής στην ποικιλία των ειδών ή στον αριθμό οποιονδήποτε ειδών φυτών, όπως 
και καμία ουσιαστική μείωση της έκτασης υφιστάμενων αγροτικών καλλιεργειών.  

ΠΑΝΙΔΑ 

Δεν τίθεται κανένα θέμα αλλαγής στην ποικιλία των ειδών ή στον αριθμό οποιονδήποτε ειδών ζώων (πτηνών, 
ζώων περιλαμβανομένων των ερπετών, βενθικών οργανισμών ή εντόμων) από την λειτουργία του έργου της 
ύδρευσης. Τέλος, δεν αναμένεται να υπάρξει χειροτέρευση του φυσικού περιβάλλοντος των υπαρχόντων 
ζώων της περιοχής εγκατάστασης και επομένως το υπάρχον οικοσύστημα θα διατηρηθεί αναλλοίωτο. 
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9.5.1 Επιπτώσεις στις Περιοχές Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών 

Το έργο, όπως έχει αναλυθεί σχολαστικά παραπάνω εκτείνεται εντός περιοχής του εθνικού συστήματος 
προστατευόμενων περιοχών του Ν. 3937/2011(Α΄60) Natura 2000: 

- ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Κωδικός: GR1420012 - Τύπος: SPA 

Πρόκειται για μια σημαντική περιοχή αναπαραγωγής του παγκοσμίως απειλούμενου είδους Falco naumanni 
(Κιρκινέζι). Επίσης, σημαντική περιοχή αναπαραγωγής είναι για τα ακόλουθα είδη: Buteo rufinus 
(Αετογερακίνα), Nycticoraxnycticorax (Νυχτοκόρακας), Egretta alba (Αργυροτσικνιάς), Ardea cinerea 
(Σταχτοτσικνιάς), Ciconia (Λευκοπελαργός), Burhinusoedicnemus (Πετροτριλίδα), Bubo (Μπούφος), Merop 
sapiaster (Μελισσοφάγος), Coracias garrulus (Χαλκοκουρούνα), Melano coryphacalandra (Γαλιάντρα) και για 
τη διαχείμαση: Falco columbarius (Νανογέρακο) και Otistarda (Ωτίδα). 

 

Συνοπτική εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων ως προς τους στόχους διατήρησης των ειδών και τύπων 
των οικοτόπων και ως προς την προστασία της ακεραιότητας της προστατευόμενης περιοχής, σύμφωνα με 
την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση του παραρτήματος: 

Από την κατασκευή και λειτουργία του έργου, δεν αναμένεται καμία απολύτως επίπτωση τόσο στους στόχους 
διατήρησης των ειδών όσο και στην προστασία της ακεραιότητας της προστατευόμενης περιοχής.  

 

9.5.2 Επιπτώσεις σε Δάση και Δασικές Περιοχές 

Όπως προαναφέρθηκε, πλησίον της περιοχής μελέτης παρατηρούνται κυρίως χαμηλά ποσοστά βλάστησης 
με εξαίρεση την όδευση του αγωγού μεταξύ των λόφων Πλάκα και Συκιές όπου παρατηρούνται εκτάσεις 
χαρακτηρισμένες ως: 

- ΧΑ (Χορτολιβαδικές εκτάσεις στις Α/Φ παλαιότερης λήψης – Άλλης Μορφής / Κάλυψης εκτάσεις στις 
Α/Φ πρόσφατης λήψης και στις αυτοψίες ή στους Κτηματικούς Χάρτες του Ν. 248/1976), 

- ΔΔ, (Δάση και Δασικές εκτάσεις στις Α/Φ παλαιότερης λήψης ή προϋφιστάμενα στοιχεία– Δάση και 
Δασικές Εκτάσεις στις Α/Φ πρόσφατης λήψης και στις αυτοψίες ή στους Κτηματικούς Χάρτες του Ν. 
248/1976) 

ΧΧ, (Χορτολιβαδικές εκτάσεις στις Α/Φ παλαιότερης λήψης – Χορτολιβαδικές εκτάσεις στις Α/Φ πρόσφατης 
λήψης και στις αυτοψίες ή στους Κτηματικούς Χάρτες του Ν. 248/1976) 

 

Μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής στην περιοχή θα γίνει φυτοκάλυψη με φυτά συμβατά με τα 
αντίστοιχα της περιοχής που είναι κυρίως πουρνάρια. Για το λόγο αυτό δεν θα προκληθεί καμία επίπτωση 
στην ακεραιότητα του δασικού σχηματισμού, των οικολογικών του λειτουργιών και των υπηρεσιών του 
οικοσυστήματος που αυτός προσφέρει. 

 

9.5.3 Επιπτώσεις Εντός Άλλων Σημαντικών Φυσικών Περιοχών 

Δεν αναμένεται καμία επίπτωση στα είδη φυτών και ζώων που προσδιορίστηκαν στο κεφάλαιο 8. τόσο στη 
φάση κατασκευής όσο και στη φάση λειτουργίας του συγκεκριμένου έργου. Επιπρόσθετα, δεν αναμένεται 
καμία μεταβολή στην περιοχή μελέτης ως προς τη σημασία της για τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας 
στο ευρύτερο γεωγραφικό πλαίσιο. 
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9.6 Επιπτώσεις στο Ανθρωπογενές Περιβάλλον 

9.6.1 Χωροταξικός Σχεδιασμός – Χρήσεις Γης 

Από τη λειτουργία του έργου, δεν αναμένεται καμία επίπτωση στις χρήσεις γης της περιοχής. Ο αγωγός θα 
κατασκευαστεί στο έρεισμα του δρόμου σε όλο το μήκος του. Στις θέσεις από όπου θα περάσει από αγροτικές 
εκτάσεις, μετά την τοποθέτησή του η αποκατάσταση του χώρου θα είναι άμεση και θα μπορούν να λάβουν 
χώρα οι αγροτικές δραστηριότητες των αγροτών. Οι παρεμβάσεις σε ότι αφορά τις γεωτρήσεις θα είναι μικρής 
έκτασης καθώς το προβλεπόμενο βάθος θα είναι 80m. Επιβάλλεται να γίνει ότι προβλέπεται για την ασφαλή 
λειτουργία και την αποκατάσταση του περιβάλλοντα χώρου. 

Τέλος, σημειώνεται ότι πλησίον των νέων γεωτρήσεων πρόκειται να κατασκευαστεί το φράγμα αναστόμωσης 
των πηγών Βρυσιών (αρ.πρωτ. ΑΕΠΟ: 645/33507/16-5-2014, ΑΔΑ: ΒΙΦ8ΟΡ10-ΖΡ7). Η εν λόγω κατασκευή 
δεν επηρεάζει την κατασκευή και αξιοποίηση των νέων γεωτρήσεων (χωροθετούνται εκτός φράγματος) αφού 
η απόληψη ύδατος θα γίνεται από τον υδροφόρο ορίζοντα που θα εμπλουτιστεί από το υπό κατασκευή 
φράγμα. 

 

9.6.2 Διάρθρωση και Λειτουργίες του Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος 

Καμία επίπτωση δεν θα προκληθεί στη διάρθρωση και στα κύρια χαρακτηριστικά των οικισμών που 
γειτνιάζουν άμεσα με το έργο. Επίσης δεν αναμένεται καμία τάση υποβάθμισης των οικισμών που γειτνιάζουν 
με το έργο. Αντιθέτως το έργο θα συμβάλει στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων της περιοχής 
παρέχοντας σε αυτούς άμεση πρόσβαση σε καλής ποιότητας πόσιμο νερό. 

 

9.6.3 Πολιτιστική Κληρονομιά 

Το έργο, τόσο κατά την κατασκευή, όσο και κατά την λειτουργία του, δεν θα δημιουργήσει καμία επίπτωση σε 
αρχαιολογικούς χώρους αφού εντός της περιοχής μελέτης δεν υπάρχουν κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι ενώ 
όλο το έργο θα κατασκευαστεί εξολοκλήρου στο έρεισμα αγροτικών δρόμων.  

Στην περιοχή μελέτης του έργου δεν υπάρχουν ιστορικά μνημεία. Σε θέσεις τέλος ιστορικού ενδιαφέροντος 
δεν θα προκληθεί καμία επίπτωση από την κατασκευή και λειτουργία του έργου. 

Τέλος στην ευρύτερη περιοχή δεν υπάρχουν οικισμοί ή τμήματα αυτών που να προστατεύονται λόγω 
ιδιαίτερου πολεοδομικού, αρχιτεκτονικού αισθητικού, ιστορικού και λαογραφικού χαρακτήρα οπότε και δεν 
αναμένονται ανάλογες επιπτώσεις.  

 

9.7 Επιπτώσεις στο Ανθρωπογενές Περιβάλλον 

9.7.1 Μέγεθος Επηρεαζόμενου Πληθυσμού και Επιπτώσεις 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογράφης του 2001 και 2011, παρατηρείται μικρή τάση μείωσης του 
πληθυσμού στον οικισμό των Φαρσάλων που θα εξυπηρετηθεί από το έργο. Αναμενόμενο, αν αναλογιστεί 
κανείς και το πρόβλημα της ποιότητας του νερού στην περιοχή. Από την υλοποίηση και λειτουργία του έργου 
ενδεχομένως να δοθούν κίνητρα επιστροφής των κατοίκων που εγκατέλειψαν τις οικίες τους καθώς δεν είχαν 
πρόσβαση στο σημαντικότερο κοινωνικό αγαθό, το πόσιμο νερό. Έτσι πιθανολογείται, στην επόμενη 
απογραφή του πληθυσμού των επηρεαζόμενων από το έργο οικισμών να παρατηρηθεί αύξηση αυτού.  

 

9.7.2 Επίδραση του Έργου στη Διάρθρωση της Τοπικής Οικονομίας 

Οι κάτοικοι της περιοχής έχουν ως βασική ασχολία τους τη γεωργία και σε αυτή στηρίζουν τα εισοδήματά 
τους. Δεν αναμένονται σημαντικές αλλαγές στη διάρθρωση της τοπικής οικονομίας, ενδεχομένως να υπάρξει 
μια σχετική αύξηση των εν δυνάμει αγροτών ως συνέπεια της επιστροφής του πληθυσμού που είχε 
εγκαταλείψει τις κατοικίες του μη έχοντας πρόσβαση σε πόσιμο νερό. 
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9.7.3 Επίδραση του Έργου στη Δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας 

Το συγκεκριμένο έργο δεν αναμένεται να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας για τους κατοίκους της περιοχής. 
Το σύνολο των εργασιών που θα λάβουν χώρα στη φάση κατασκευής του έργου θα απασχολήσει λίγα άτομα, 
κυρίως τους χειριστές των μηχανημάτων εκσκαφών και μερικούς εργάτες που ενδεχομένως να προέρχονται 
από τη ΔΕΥΑ Φαρσάλων.  

Στη φάση της λειτουργίας του δεν θα υπάρξουν νέες θέσεις εργασίας λόγω της φύσης του έργου. Οι έλεγχοι 
σωστής λειτουργίας του αγωγού και της δεξαμενής, οι τακτικές αναλύσεις του νερού, η ενδεχόμενη 
επιδιόρθωση βλαβών κ.α., θα γίνονται από τους εργαζόμενους της ΔΕΥΑ Φαρσάλων.  

 

9.7.4 Επίδραση του Έργου στο Επίπεδο Περιφερειακής και Εθνικής Οικονομίας 

Δεν αναμένεται καμία επίδραση στο επίπεδο περιφερειακής και εθνικής οικονομίας. 

 

9.7.5 Επίδραση του Έργου στην Ποιότητα Ζωής 

Θετική θα είναι η επίδραση του έργου στην ποιότητα  της ζωής των κατοίκων της περιοχής, παρέχοντας σε 
αυτούς άμεση πρόσβαση στο σημαντικότερο κοινωνικό αγαθό, το πόσιμο νερό.  

Σε ότι αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες δεν αναμένονται σημαντικές αλλαγές. Το ίδιο ισχύει και για την αξία 
της γης. 

 

9.7.6 Εκτίμηση Πιθανών Αντιθέσεων Αναπτυξιακών Τάσεων – Οικονομικής Ανάπτυξης 

Δεν αναμένεται καμία επίδραση από την κατασκευή του νέου έργου σε άλλα προγράμματα οικονομικής 
ανάπτυξης της περιοχής μελέτης 

 

9.8 Επιπτώσεις στις Τεχνικές Υποδομές 

Το έργο, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 8.9 τόσο κατά την κατασκευή, όσο και κατά την 
λειτουργία του, δεν θα δημιουργήσει καμία αρνητική επίπτωση σε τεχνικές δομές της περιοχής.  

Σε ότι αφορά σε θέματα επάρκειας ή όχι των υφιστάμενων τεχνικών υποδομών, δεν κρίθηκε απαραίτητη η 
ενίσχυση υφιστάμενων υποδομών που θα συνδεθούν με τον νέο αγωγό (υφιστάμενα εσωτερικά δίκτυα, 
υφιστάμενες δεξαμενές).  

 

9.9 Συσχέτιση με τις Ανθρωπογενείς Πιέσεις στο Περιβάλλον 

Το έργο, τόσο κατά την κατασκευή, όσο και κατά την λειτουργία του, δεν θα ενισχύσει με κανένα τρόπο τις 
ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον της περιοχής που αναλύθηκαν στο κεφάλαιο 8.10.  

Επιπλέον δεν υπάρχει καμία πιθανότητα δημιουργίας νέων πιέσεων στο περιβάλλον λόγω της κατασκευής και 
λειτουργίας του αγωγού μεταφοράς για την εξυπηρέτηση των οικισμών. 

 

9.10 Επιπτώσεις στην Ποιότητα του Αέρα 

Σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 6, κατά την φάση κατασκευής του έργου αναμένεται 
να υπάρξει μικρή δημιουργία σκόνης, γεγονός όμως που δεν δύναται να οδηγήσει σε υποβάθμιση της 
ποιότητας της ατμόσφαιρας της περιοχής ή σε επικαλύψεις εξαιτίας κατακαθίσεων της σκόνης. Βεβαία εάν 
κριθεί απαραίτητο λύση στο πρόβλημα της σκόνης είναι η διαβροχή της περιοχής. 
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Επίσης, οι εκπομπές αέριων ρύπων από τον μηχανοκίνητο εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί στις 
κατασκευαστικές εργασίες είναι περιορισμένες, λόγω του μικρού αριθμού μηχανοκίνητου εξοπλισμού που θα 
χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του συγκεκριμένου έργου.  

Κατά την λειτουργία του έργου δεν θα προκληθεί καμία εκπομπή στην ατμόσφαιρα ή υποβάθμιση της 
ποιότητας της ατμόσφαιρας. Επιπλέον, δεν θα υπάρχουν δυσάρεστες οσμές κατά την κατασκευή, και κατά 
την λειτουργία του δικτύου.  

Τέλος, η φύση των εργασιών που έχουν θα λάβουν χώρα κατά την φάση της κατασκευής του έργου είναι 
τέτοια ώστε δεν θα προκληθούν αλλαγές των κινήσεων του αέρα, της υγρασίας ή της θερμοκρασίας ή 
οποιαδήποτε αλλαγή στο κλίμα είτε τοπικά είτε σε μεγαλύτερη έκταση. Το ίδιο θα ισχύει και κατά την 
λειτουργία του έργου. 

 

9.11 Επιπτώσεις από Θόρυβο ή Δονήσεις 

Το έργο, τόσο κατά την κατασκευή, όσο και κατά την λειτουργία του, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο 
κεφάλαιο 6 δεν θα προκαλέσει καμία επίπτωση από θόρυβο ή από δονήσεις.  

 

9.12 Επιπτώσεις Σχετικές με Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία 

Το έργο, τόσο κατά την κατασκευή, όσο και κατά την λειτουργία του, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο 
κεφάλαιο 6 δεν θα προκαλέσει καμία επίπτωση σχετική με ηλεκτρομαγνητικά πεδία.  

 

9.13 Επιπτώσεις στα Ύδατα 

9.13.1 Επιφανειακά Ύδατα 

Στα επιφανειακά ύδατα δεν θα υπάρξει καμία επίπτωση από την κατασκευή και λειτουργία του έργου. 
Αναλυτικά: 

- Επιπτώσεις στο υδρογραφικό δίκτυο. 

Σύμφωνα με όσα περιγράφονται στο κεφάλαιο 8 η κατασκευή και η όδευση του αγωγού από τα 
εποχιακής ροής ρέματα, θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να μην προκληθεί καμία αλλοίωση στις κοίτες 
αυτών.  

- Επιπτώσεις στη διαθεσιμότητα του υδατικού δυναμικού και στις μεταβολές αυτού. 

Δεν αναμένεται να υπάρξει καμία μεταβολή στη διαθεσιμότητα υδατικού δυναμικού των επιφανειακών 
υδάτων από την κατασκευή και λειτουργία του έργου. 

- Εκτίμηση μεταβολών ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών των επηρεαζόμενων (μόνιμων ή 
εποχιακών) υδατοροών. 

Δεν αναμένεται καμία μεταβολή των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών των επηρεαζόμενων 
υδατοροών. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η κατασκευή και η όδευση του αγωγού από τα 
εποχιακής ροής ρέματα (επηρεαζόμενες υδατοροές), θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να μην προκληθεί 
καμία αλλοίωση στις κοίτες αυτών, χωρίς να προκαλέσει οποιαδήποτε μεταβολή ποιοτικών και 
ποσοτικών χαρακτηριστικών. 

- Επίδραση του έργου στις τάσεις μελλοντικής εξέλιξης της ποιότητας και ποσότητας των επιφανειακών 
υδάτων. 

Δεν αναμένεται καμία επίδραση του έργου στις τάσεις μελλοντικής εξέλιξης της ποιότητας και 
ποσότητας των επιφανειακών υδάτων. 
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9.13.2 Υπόγεια Ύδατα 

- Συσχέτιση των φάσεων κατασκευής και λειτουργίας του έργου με την υδρογεωλογία της περιοχής  

Η ευρύτερη περιοχή μελέτης, βρίσκεται εντός ΥΥΣ που παρουσιάζει πρόβλημα στην ποσότητα των 
διαθέσιμων υπόγειων υδάτων, όπως σχολαστικά αναλύθηκε στο κεφάλαιο 8 της παρούσας μελέτης. 
Στη φάση κατασκευής του έργου δεν αναμένεται καμία επίπτωση στον υδροφόρο ορίζοντα ή στις ροές 
τροφοδοσίας του, καθώς πρόκειται για κατασκευή αγωγού το οποίο θα τοποθετηθεί εντός σκάμματος 
το πλάτος του οποίου θα είναι 0,60m. Το βάθος τοποθέτησης του αγωγού είναι 1,20m. Ομοίως και 
από την ανόρυξη των νέων γεωτρήσεων δεν αναμένεται καμία επίπτωση στον υδροφόρο ορίζοντα ή 
στις ροές τροφοδοσίας του. 

Στη φάση λειτουργίας του έργου εντάσσεται κυρίως η λειτουργία των υφιστάμενων αλλά και των νέων 
γεωτρήσεων για την τροφοδοσία των αγωγών. Εκ των πραγμάτων αντλείται το απαιτούμενο για τη 
σωστή λειτουργία του έργου νερό, από τον υδροφόρο ορίζοντα. Η διαφορά της υφιστάμενης 
κατάστασης με την σχεδιαζόμενη μελλοντική έγκειται στην ορθολογικότερη χρήση του υδροφόρου 
ορίζοντα αφού σταδιακά μειώνεται η απολήψιμη ποσότητα από το ποιοτικά κακής κατάστασης ΥΥΣ 
EL 0800030 «Πεδιάδα Νοτιοδυτικής Θεσσαλίας» (υψηλή συγκέντρωση νιτρικών ιόντων) και 
αντίστοιχα αυξάνεται η απολήψιμη ποσότητα από το ΥΥΣ EL 0800180 «Ναρθακίου - Βρυσιών» το 
οποίο είναι καλής ποιοτικά κατάστασης και επιπλέον ανήκει και στις προστατευόμενες περιοχές 
πόσιμου νερού. 

- Επιπτώσεις στη στάθμη των επηρεαζόμενων υδροφορέων 

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στα κεφάλαια 6 και 8 γίνεται αντιληπτό πως το σύνολο του έργου 
εντοπίζεται εντός ΥΥΣ με σημαντικό πρόβλημα στην ποσότητα των διαθέσιμων υπόγειων υδάτων. 

Προκειμένου να βρεθούν λύσεις που να επιβαρύνουν το λιγότερο δυνατό την ήδη επιβαρυμένη 
κατάσταση των ΥΥΣ, ο φορέας του έργου αναζήτησε λύσεις, για την τροφοδοσία με καλής ποιότητας 
νερό στην πόλη των Φαρσάλων, σε υφιστάμενες και λειτουργικές γεωτρήσεις. Έτσι και σε ότι αφορά 
στις ποσότητες του νερού των γεωτρήσεων θα γίνει (όπως προαναφέρθηκε) ορθολογικότερη 
διαχείριση στα ΥΥΣ καθώς οι υφιστάμενες γεωτρήσεις που θα είναι σε λειτουργία πριν την υλοποίηση 
του έργου σταδιακά θα μειώσουν την απολήψιμη ποσότητά τους. 

Επιπλέον, η ετήσια αντλούμενη ποσότητα σε νερό όπως αυτή υπολογίστηκε ανέρχεται σε: 

Σημερινός Πληθυσμός (2011): V = 1.386.543,75 m3  

Πληθυσμός Σχεδιασμού (2060): V = 1.770.396,75 m3 

εκ των οποίων σήμερα αντλείται το σύνολο από το ΥΥΣ EL 0800030 «Πεδιάδα Νοτιοδυτικής 
Θεσσαλίας» (υψηλή συγκέντρωση νιτρικών ιόντων) ενώ μετά τη λειτουργία του νέου έργου και με 
δεδομένη την κατανομή σχεδιασμού (75% απόληψη από τις νέες γεωτρήσεις και 25% απόληψη από 
τις υφιστάμενες) θα αντλούνται μόνο τα 442.599,75m3 από το εν λόγω ΥΥΣ. Η υπόλοιπη ποσότητα 
των 1.327.797,56m3 που θα αντλούνται από τον υδροφόρο του ΥΥΣ EL 0800180 «Ναρθακίου - 
Βρυσιών» θα επιφέρουν μία ταπείνωση της στάθμης του υδροφορέα αλλά λόγω της υδροδυναμικής 
του (καρστικός υδροφορέας με υψηλή στάθμη ηρεμίας αλλά και άντλησης, γρήγορη επαναπλήρωση 
κ.λ.π.) θεωρείται ότι δεν θα υπάρχει αρνητική επίπτωση. 

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι ο μελετώμενος καρστικός υδροφορέας «Ναρθακίου - Βρυσιών» 
εκφορτίζεται εν μέρει προς τον προσχωματικό «Πεδιάδα Νοτιοδυτικής Θεσσαλίας» και άρα, χωρίς να 
μπορεί να αποδειχθεί ποσοτικά, θα υπάρχει αλληλοσυσχέτιση και κατά συνέπεια μικρή επίπτωση στη 
στάθμη της ευρύτερης περιοχής μελέτης. 

Τέλος, σε συσχέτιση με το υπό κατασκευή φράγμα αναστόμωσης των πηγών Βρυσιών εκτιμάται ότι 
δε θα υπάρχει περαιτέρω επηρεασμός στη στάθμη του υδροφορέα αφού το φράγμα έχει ως σκοπό 
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την αύξηση των ενεργών αποθεμάτων των πηγών και την αποκατάσταση των αρχικών συνθηκών του 
υδροφορέα. 

- Επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επηρεαζόμενων υδροφορέα 

Δεν αναμένεται καμία επίπτωση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υδροφορέα από την κατασκευή και 
λειτουργία του έργου. Το έργο στη φάση της λειτουργίας του θα αντλεί νερό από τον υπόγειο 
υδροφόρο ορίζοντα επηρεάζοντάς τον ως προς την ποσότητα και όχι ως προς την ποιότητα. Βέβαια, 
όπως προαναφέρθηκε, η μελλοντική χρήση γεωτρήσεων που παρέχουν νερό με μειωμένη 
συγκέντρωση σε νιτρικά θα επιφέρει πιθανότατα βελτίωση στον χημισμό των υφιστάμενων 
γεωτρήσεων. 

- Επίδραση του έργου στις τάσεις μελλοντικής εξέλιξης της ποιότητας και της ποσότητας των υπόγειων 
υδάτων. 

Όπως προαναφέρθηκε και σύμφωνα με τα Σχέδια Διαχείρισης της περιοχής, η ευρύτερη περιοχή που 
θα υλοποιηθεί το έργο αντιμετωπίζει προβλήματα σημαντικά ως προς την ποσότητα των υπόγειων 
υδάτων. Αυτό φυσικά οφείλεται στην υπεράνλτηση του συγκεκριμένου ΥΥΣ «Πεδιάδα Νοτιοδυτικής 
Θεσσαλίας» που προέρχεται κυρίως από την αλόγιστη χρήση των αρδευτών της περιοχής σε 
συνδυασμό με τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες για την άρδευση των εκτάσεων τους, αλλά και την 
απουσία οποιασδήποτε ενημέρωσης των παραγωγών σχετικά με την προστασία των υπόγειων 
υδάτων. Η ποσότητα του νερού που θα αντλείται από τις γεωτρήσεις με σκοπό την ύδρευση της 
πόλης των Φαρσάλων θεωρείται μικρή έως αμελητέα, αν αναλογιστεί κανείς πως στην ευρύτερη 
περιοχή υπάρχει μεγάλος αριθμός αρδευτικών γεωτρήσεων που αρδεύουν τεράστιες αγροτικές 
εκτάσεις. Συνεπώς η επίδραση του έργου στις τάσεις μελλοντικής εξέλιξης της ποσότητας των 
υπόγειων υδάτων θα είναι αμελητέα. Ως προς την ποιότητα των υπόγειων υδάτων, στις τάσεις 
μελλοντικής εξέλιξης δεν αναμένεται καμία επίδραση από την λειτουργία των γεωτρήσεων. 

Τέλος, σε συσχέτιση με το υπό κατασκευή φράγμα αναστόμωσης των πηγών Βρυσιών εκτιμάται ότι 
δε θα υπάρχει περαιτέρω επίδραση, αφού το φράγμα έχει ως σκοπό πέραν της ποσοτικής και της 
ποιοτικής προστασίας των υπόγειων υδάτων. 

 

9.14 Σύνοψη των Επιπτώσεων 

 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: 
ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 

1. Επιπτώσεις στο μικροκλίμα και στα βιοκλιματικά χαρακτηριστικά 
2. Επιπτώσεις που αφορούν σε εκπομπές θερμών ή ψυχρών αερίων και σε σημαντικές 
μεταβολές της θερμοχωρητικότητας 
3. Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 

  * 
* 
 
* 

 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: 

ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 

1. Αλλαγή στην εικόνα της ευρύτερης περιοχής 
2. Ανάγκη για τη χρήση δοκιμών - μεθόδων αξιολόγησης των τοπιολογικών μεταβολών και 
οπτικής παρείσδυσης 
3. Συμβατότητα των επικείμενων αλλαγών με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Τοπίου, 
Ν.3827/2010 (Α΄ 30) 

 
 
 
* 

 * 
* 
 
 

 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ, ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: 
ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 

 
1.Ενδεχόμενες επιπτώσεις που εντοπίζονται με μακροσκοπικές παρατηρήσεις 
- Στην αλλοίωση, κατάτμηση της εξωτερικής επιφάνειας των πετρωμάτων 
- Στην πιθανή καταστροφή ειδικών γεωλογικών χαρακτηριστικών, όπως πηγών, σπηλαίων 
κλπ.  
- Στην πιθανή εμφάνιση φαινομένων γεωλογικής σπουδαιότητας 
2. Ενδεχόμενες επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των εδαφών της περιοχής μελέτης. 
- Πιθανότητα ρύπανσης των εδαφών  

   
 
* 
* 
 
* 
 
* 
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- Υποβάθμιση της ποιότητας των εδαφών λόγω ενδεχόμενης μακρόχρονης απόθεσης 
υλικών με τη μορφή σωρών, 
- Διάβρωση των εδαφών 

* 
 
* 

 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: 

ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 

1. Επιπτώσεις στην περιοχή μελέτης 
- ΧΛΩΡΙΔΑ 
- ΠΑΝΙΔΑ  
2.Επιπτώσεις στις περιοχές Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών  
3. Επιπτώσεις σε δάση και δασικές περιοχές 
4. Επιπτώσεις εντός άλλων σημαντικών φυσικών περιοχών 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
* 
* 
* 
* 
* 

 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει επιπτώσεις: 

ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 

1. Στο χωροταξικό σχεδιασμό - χρήσεις γης 
2. Στη διάρθρωση και λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος  
3. Στην πολιτιστική κληρονομία 

 
 
 

 
 
 

* 
* 
* 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: 

ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 

1. Επιπτώσεις στον επηρεαζόμενο πληθυσμό  
2. Επιπτώσεις στη διάρθρωση της τοπικής οικονομίας 
3. Επίδραση στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 
4. Επίδραση στο επίπεδο περιφερειακής και εθνικής οικονομίας 
5. Επίδραση στην ποιότητα ζωής 
6. Εκτίμηση πιθανών αντιθέσεων μεταξύ των αναπτυξιακών τάσεων του νέου έργου και των 
κατευθύνσεων που ενισχύονται από άλλα προγράμματα οικονομικής ανάπτυξης στην 
περιοχή μελέτης 

* 
 
 
 
* 

 
* 
 
 
 
 

 
 
* 
* 
 
* 

 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: 

ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 

Επιπτώσεις στις τεχνικές υποδομές   * 
 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: 

ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 

1. Ενίσχυση των υφιστάμενων ανθρωπογενών πιέσεων 
2. Πιθανότητα δημιουργίας νέων πιέσεων στο περιβάλλον 

 
 

 
 

* 
* 

 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ  
Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: 

ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 

1. Επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα   * 
 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΟΡΥΒΟ Η ΑΠΟ ΔΟΝΗΣΕΙΣ  
Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: 

ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 

1. Επιπτώσεις από θόρυβο ή από δονήσεις   * 
 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ  
Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: 

ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 

1. Επιπτώσεις σχετικές με ηλεκτρομαγνητικά πεδία   * 
 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΥΔΑΤΑ  
Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: 

ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 

1. Επιφανειακά ύδατα 
- Επιπτώσεις στο υδρογραφικό δίκτυο 
- Επιπτώσεις στη διαθεσιμότητα του υδατικού δυναμικού και στις μεταβολές αυτού 
- Εκτίμηση μεταβολών ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών των επηρεαζόμενων 
(μόνιμων ή εποχιακών) υδατοροών 
- Επίδραση του έργου στις τάσεις μελλοντικής εξέλιξης της ποιότητας και ποσότητας των 
επιφανειακών υδάτων 
2. Υπόγεια ύδατα 
- Συσχέτιση των φάσεων κατασκευής και λειτουργίας του έργου με την υδρογεωλογία της 
περιοχής 
- Επιπτώσεις στη στάθμη των επηρεαζόμενων υδροφορέων 
- Επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επηρεαζόμενων υδροφορέων 
- Επίδραση του έργου στις τάσεις μελλοντικής εξέλιξης της ποιότητας και της ποσότητας 
των υπόγειων υδάτων 

   
* 
* 
* 
 
* 
 
 
* 
 
* 
* 
* 
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10. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Ατμόσφαιρα 

Κατά την φάση της κατασκευής του έργου αναμένεται να δημιουργηθεί σκόνη, η οποία όμως θα κυμαίνεται σε 
ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. Το γεγονός αυτό λόγω της ιδιαίτερα μικρής έκτασης των εργασιών, καθώς το εύρος 
του σκάμματος για την τοποθέτηση των αγωγών είναι μικρό, δεν θα οδηγήσει σε υποβάθμιση της 
ατμόσφαιρας της περιοχής ή σε επικαλύψεις εξαιτίας κατακαθίσεων της σκόνης. 

Παρόλα αυτά κατά την διάρκεια της κατασκευής του εξωτερικού δικτύου θα ληφθεί το σύνολο των 
απαιτούμενων μέτρων προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι έστω και μικρού επιπέδου προαναφερθέντες 
εκπομπές σκόνης. Πιο συγκεκριμένα, η εναπόθεση υλικών σε σωρούς θα πραγματοποιείται από το ελάχιστο 
δυνατό ύψος έτσι ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία κονιορτού. Κατά την μεταφορά των υλικών των 
εκσκαφών θα αποφευχθεί η υπερπλήρωση των φορτηγών οχημάτων μεταφοράς τους, ενώ επίσης τα υλικά 
αυτά θα καλυφτούν με ειδικά σκέπαστρα.  

Επιπλέον, και όσον αφορά τους αέριους ρύπους που θα παραχθούν κατά την διάρκεια της κατασκευής του 
έργου από τον μηχανοκίνητο εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί στις κατασκευαστικές εργασίες, οι επιπτώσεις 
στην ποιότητα της ατμόσφαιρας της περιοχής θα είναι αμελητέες, λόγω του ότι οι εκπομπές των ρύπων αυτών 
είναι ιδιαίτερα περιορισμένες.  

Παρόλα αυτά, θα ληφθεί μέριμνα έτσι ώστε τα οχήματα και τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν στην 
κατασκευή του έργου να είναι τελευταίας τεχνολογίας και άριστα συντηρημένα, έτσι ώστε να υπάρχουν 
ελάχιστες εκπομπές αέριων ρύπων στην ατμόσφαιρα της περιοχής του έργου.  

Από την λειτουργία του έργου δεν θα υπάρξουν καθόλου εκπομπές στην ατμόσφαιρα, η ποιότητα της οποίας 
θα διατηρηθεί αμετάβλητη.  

 

Νερά και έδαφος 

Οι εργασίες που θα λάβουν χώρα κατά την φάση της κατασκευής του έργου θα είναι τέτοιες που δεν θα 
δημιουργηθεί υποβάθμιση της ποιότητας των επιφανειακών ή υπόγειων νερών που υπάρχουν στην ευρύτερη 
περιοχή του έργου. Η ποσότητα αστικών λυμάτων που θα δημιουργηθεί από το προσωπικό του εργοταξίου 
θα είναι αμελητέα. 

Όσον αφορά τα νερά έκπλυσης των μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν κατά τις εργασίες κατασκευής, 
λόγω του ότι περιέχουν το ίδιο το εδαφικό υλικό της περιοχής των εκσκαφών, δεν θα δημιουργήσει καμία 
επίπτωση αφενός στα υπόγεια νερά και αφετέρου στην ποιότητα του εδάφους της περιοχής εγκατάστασης 
του έργου. 

Προς την κατεύθυνση της προστασίας των νερών και του εδάφους της ευρύτερης περιοχής του έργου, δεν θα 
πραγματοποιηθεί επιτόπου καμία εργασία συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού που θα 
χρησιμοποιηθεί κατά την φάση της κατασκευής του έργου.  

Όσον αφορά τα εδαφομορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής εγκατάστασης του έργου (αγωγός 
μεταφοράς και νέες γεωτρήσεις), δεν θα προκληθεί καμία μεταβολή εξαιτίας αποθέσεων υλικών εκσκαφής, 
λόγω του ότι τα παραγόμενα υλικά εκσκαφών που θα περισσέψουν μετά την αξιοποίηση τους στις εργασίες 
επίχωσης του αγωγού, θα οδηγηθούν σε κατάλληλο χώρο απόθεσης αδρανών υλικών. 

Επιπλέον, τα απορρίμματα που θα παραχθούν από το προσωπικό του εργοταξίου θα συλλέγονται σε ειδικούς 
κάδους εντός του εργοταξίου και θα μεταφέρονται στον πλησιέστερο χώρο διάθεσης απορριμμάτων. Κατά τον 
τρόπο αυτό δεν θα υπάρξουν φαινόμενα ρύπανσης του εδάφους της περιοχής κατασκευής του έργου του 
αγωγού μεταφοράς λόγω ανεξέλεγκτης διάθεσης των παραγόμενων απορριμμάτων.  

Από την λειτουργία του έργου δεν αναμένεται καμία επίπτωση στα νερά και το έδαφος της ευρύτερης 
περιοχής.  
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Επιπλέον, όπως προαναφέρθηκε, σε συσχέτιση με το υπό κατασκευή φράγμα αναστόμωσης των πηγών 
Βρυσιών εκτιμάται ότι δε θα υπάρχει περαιτέρω επηρεασμός στη στάθμη του υδροφορέα ή/και της ποσοτικής 
και ποιοτικής του κατάστασης, αφού το φράγμα έχει ως σκοπό την αύξηση των ενεργών αποθεμάτων των 
πηγών και την αποκατάσταση των αρχικών συνθηκών του υδροφορέα αλλά και την ποσοτική και ποιοτική 
προστασία των υπόγειων υδάτων. 

 

Χλωρίδα και πανίδα  

Η έκταση που απαιτείται για την πραγματοποίηση των έργων είναι μικρή και περιορίζεται κυρίως στο έρεισμα 
δρόμων. Κατά την φάση της κατασκευής του έργου, δεν αναμένεται οιαδήποτε επίπτωση στην χλωρίδα της εν 
λόγω περιοχής.  

Κατά την φάση της λειτουργίας του δεν θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε να προκληθούν δυσμενείς 
επιπτώσεις στην χλωρίδα της εγγύτερης καθώς και της ευρύτερης περιοχής. 

Όσον αφορά την πανίδα της περιοχής του έργου, δεν θα προκληθεί καμία επίπτωση σε αυτήν τόσο κατά την 
φάση της κατασκευής όσο και στη φάση της λειτουργίας του. 

 

Ακουστικό περιβάλλον  

Κατά την φάση της κατασκευής του έργου, οι επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον της περιοχής θα είναι 
αμελητέες, λόγω του ότι η σχετική αύξηση που θα υπάρξει στην υπάρχουσα στάθμη θορύβου, εξαιτίας της 
διέλευσης των οχημάτων/μηχανημάτων του εργοταξίου και των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν είναι 
προσωρινή.  

Επιπλέον, οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής δεν θα εκτεθούν σε υψηλές στάθμες θορύβου κατά την διάρκεια 
της κατασκευής του, λόγω του ότι το μεγαλύτερο τμήμα του έργου βρίσκεται σε σημαντική απόσταση από τις 
πλησιέστερες οικίες. 

Παρόλα αυτά, θα ληφθεί μέριμνα ώστε τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή να είναι 
τελευταίας τεχνολογίας και κατά το δυνατόν αθόρυβα. Από την λειτουργία του έργου δεν θα υπάρξει καμία 
αύξηση των υφιστάμενων επιπέδων θορύβου της περιοχής.  

 

Κοινωνικό – Οικονομικό περιβάλλον  

Η λειτουργία του έργου θα συμβάλει ουσιαστικά στην βελτίωση ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής 
καθώς θα παρέχει σε αυτούς κατάλληλο προς πόση νερό. Το γεγονός αυτό θα επιφέρει θετικές επιπτώσεις 
στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της πόλης των Φαρσάλων. 

 

Ανθρώπινη υγεία  

Κατά τη φάση κατασκευής του έργου θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του κοινού 
και των εγκαταστάσεων (γεωτρήσεις, αγωγοί). Η λειτουργία του συγκεκριμένου έργου θα βελτιώσει σημαντικά 
την ποιότητα ζωής των κατοίκων και θα αποτρέψει τα όποια προβλήματα υγείας σχετίζονται με την έλλειψη 
πόσιμου νερού. 
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11. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

Πέραν των προαναφερθέντων, θα ληφθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα ώστε να μην είναι δυνατή η ελεύθερη 
πρόσβαση αναρμόδιων ατόμων στους χώρους των γεωτρήσεων και των δεξαμενών, με τη χρήση κατάλληλης 
περίφραξης ώστε να διασφαλίζεται η παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης του κοινού. 

Επί των περιφράξεων θα τοποθετείται ειδική πινακίδα, η οποία θα πληροφορεί / προειδοποιεί το κοινό ώστε 
να μην εισέλθει εντός του χώρου των εγκαταστάσεων. Η πινακίδα θα αναφέρει επιπλέον τον φορέα του έργου 
(ΔΕΥΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ).  

Τέλος, για τη διασφάλιση της καλής ποιότητας νερού θα πραγματοποιούνται συνεχείς δειγματοληψίες για 
χημικές αναλύσεις και από τις γεωτρήσεις αλλά και από τα επιμέρους δίκτυα. 
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12. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

Με βάσει όλα όσα αναλύθηκαν εκτενώς στα προηγούμενα κεφάλαια σχετικά με τις ενδεχόμενες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Δίκτυο Ύδρευσης Φαρσάλων», και 
την πρόληψη – αντιμετώπιση αυτών προκύπτουν τα εξής: 

- Τόσο στη φάση της κατασκευής του έργου όσο και στη φάση της λειτουργίας του δεν απαιτείται η 
λήψη ειδικών μέτρων.  

- Οι επεμβάσεις που θα γίνουν τόσο στο φυσικό περιβάλλον όσο και στο βιοτικό περιβάλλον (χλωρίδα - 
πανίδα), είναι μικρής έκτασης και αφορούν κυρίως στην περίοδο κατασκευής του έργου. 
Επιπρόσθετα, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος σε ότι αφορά στον πληθυσμό του προστατευόμενου 
είδους πανίδας, κιρκινέζι (Falco naumanni) αλλά και σε κανένα άλλο είδος πανίδας.  

- Μετά την ολοκλήρωση του έργου, η λειτουργία των γεωτρήσεων και το εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης 
που θα είναι υπόγειο, δεν θα επηρεάσουν με κανένα τρόπο το περιβάλλον.  

Επιπτώσεις του έργου στην περιοχή Natura 

Με την κατασκευή του έργου για την εξυπηρέτηση των αναγκών σε ύδρευση της πόλης των Φαρσάλων: 

- Δε θα αλλάξει η μορφολογία της περιοχής,  

- Δεν θα επηρεαστούν οι φωλιές των προστατευόμενων ειδών 

- Δεν θα αλλάξουν οι χρήσεις γης της περιοχής και οι καλλιέργειες, όπου βρίσκουν την τροφή τους τα 
προστατευόμενα είδη που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

Λήψη πρόσθετων μέτρων 

Η λήψη πρόσθετων μέτρων δεν κρίνεται απαραίτητη, προτείνεται όμως μετά την ολοκλήρωση του έργου να 
γίνουν τα εξής: 

- Αποκατάσταση του περιβάλλοντα χώρου των δεξαμενών με φύτευση κατάλληλων φυτών. 

- Περίφραξη του χώρου των δεξαμενών και των γεωτρήσεων ώστε να διασφαλίζεται η παρεμπόδιση 
της ελεύθερης πρόσβασης του κοινού. 

- Επί των περιφράξεων θα τοποθετείται ειδική πινακίδα, η οποία θα πληροφορεί / προειδοποιεί το κοινό 
ώστε να μην εισέλθει εντός του χώρου των εγκαταστάσεων. Η πινακίδα θα αναφέρει επιπλέον τον 
φορέα του έργου (ΔΕΥΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ).  

- Τέλος για τη διασφάλιση της καλής ποιότητας νερού θα πραγματοποιούνται συνεχείς δειγματοληψίες 
για χημικές αναλύσεις και από τις γεωτρήσεις αλλά και από τα επιμέρους δίκτυα. 

 

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

 

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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13. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Για την σύνταξη της παρούσας ΜΠΕ που αφορά στην εκτίμηση και καταγραφή των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων που ενδέχεται να προκύψουν από την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Δίκτυο Ύδρευσης 
Φαρσάλων», χρησιμοποιήθηκαν και οι εξής μελέτες: 

- «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ», από όπου αντλήθηκαν στοιχεία που 
αφορούν στο Δ. Φαρσάλων. 

- «Σχέδια Διαχείρισης Υδάτων / Υδατικό διαμέρισμα Θεσσαλίας » από όπου αντλήθηκαν στοιχεία που 
αφορούν στα Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά Συστήματα και την ποιοτική και ποσοτική κατάσταση 
αυτών.  

- Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Μελέτη Κατασκευής Φράγματος Αναστόμωσης 
Πηγών Βρυσιών Π.Ε. Λάρισας» (αρ.πρωτ. ΑΕΠΟ: 645/33507/16-5-2014, ΑΔΑ: ΒΙΦ8ΟΡ10-ΖΡ7). 
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1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σκοπός της παρούσας Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης είναι η αποτελεσματική προστασία και διατήρηση 
των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) 

- PERIOCHI FARSALON Κωδικός: GR1420012 - Τύπος: SPA 

εντός των οποίων θα ανορυχθούν οι νέες γεωτρήσεις και διέρχεται ο υπό εξέταση αγωγός ύδρευσης. Για το 
σκοπό αυτό προτείνονται κατάλληλα περιβαλλοντικά μέτρα ιδίως σε ότι αφορά τη διατήρηση των ειδών 
χαρακτηρισμού της με βάση τις οικολογικές απαιτήσεις και απειλές των ειδών χαρακτηρισμού των ΖΕΠ, με 
τελικό στόχο την επίτευξη Ικανοποιητικού Καθεστώτος Προστασίας στην περιοχή. 

 

Όπως προαναφέρθηκε, ανάδοχος της παρούσας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι ο Δασολόγος 
– Περιβαλλοντολόγος Λίταινας Αντώνιος, κάτοχος μελετητικού πτυχίου με Α.Μ. ΓΕΜ: 20791, τάξεως Α΄ στην 
κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες). 

Στην ομάδα μελέτης συμμετείχε και ο Τεχνικός Γεωλόγος, MSc Περιβαλλοντολόγος κ. Σέγγης Κωνσταντίνος, 
μελετητής με Α.Μ.: 17187 τάξεως Α’ στην κατηγορία 20 (Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές 
και Γεωφυσικές) και τάξεως Α’ στην κατηγορία 21 (Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες) ενώ για τη σύνταξη της 
Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης συνεργάστηκε με την ομάδα μελέτης και ο Δασολόγος, MSc, Πολύμερος Γ. 
Σταύρος.  

 

1.1 Γεωγραφική Θέση του Έργου 

Η περιοχή μελέτης βρίσκεται πλησίον της πόλης των Φαρσάλων, όπου νότια της πόλης υφίστανται οι 
δεξαμενές εξισορρόπησης. Ο νέος αγωγός μεταφοράς εκτείνεται από τη θέση ανόρυξης των νέων 
γεωτρήσεων, πλησίον και βόρεια του οικισμού Βρυσιά έως τις προαναφερόμενες δεξαμενές ενώ ο 
υφιστάμενος από τη θέση των υφιστάμενων γεωτρήσεων (θέση «Σταθμός») έως και πάλι τις εν λόγω 
δεξαμενές. Η Τοπική Κοινότητα (Τ.Κ.) Βρυσιών ανήκει στην Δημοτική Ενότητα (Δ.Ε.) Φαρσάλων, του Δήμου 
Φαρσάλων της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Λάρισας. Η Π.Ε. Λάρισας ανήκει γεωγραφικά αλλά και 
διοικητικά στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Έχει έκταση 5.381 Km2, πρωτεύουσα την πόλη της Λάρισας και 
πραγματικό πληθυσμό 282.507 κατοίκους (απογραφή 2011). 

Ο Δήμος Φαρσάλων, συστάθηκε από τη συνένωση των πρώην Δήμων Φαρσάλων, Πολυδάμαντα, Ενιπέα, και 
Ναρθακίου, στα πλαίσια της ευρύτερης συνένωσης των Δήμων ως αποτέλεσμα του νέου νόμου Καλλικράτης, 
με τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-7-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

Οι αναλυτικές συντεταγμένες σε σύστημα ΕΓΣΑ '87 της όδευσης του αγωγού είναι οι εξής: 
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Πίνακας 1.1: Συντεταγμένες (ΕΓΣΑ 87) του υδρευτικού αγωγού του έργου 
 

 
 

ενώ οι υδρευτικές γεωτρήσεις (νέες και υφιστάμενες): 
 

Πίνακας 1.2: Συντεταγμένες (ΕΓΣΑ 87) των υδρευτικών γεωτρήσεων του έργου 

 
 

Μια γενική εικόνα των προαναφερθέντων (οικισμοί, όδευση υφιστάμενου και νέου δικτύου, υφιστάμενες και 
νέες γεωτρήσεις, υφιστάμενες δεξαμενές) παρατίθεται στο απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη του κτηματολογίου 
που ακολουθεί (Σχήμα 1.1) καθώς και στη Γενική Οριζοντιογραφία του έργου, κλίμακας 1:5.000 του 
παραρτήματος. 

 

1.2 Συνοπτική Περιγραφή του Έργου 

Το έργο για το οποίο συντάσσεται η παρούσα Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση, είναι μεγίστης σημασίας καθώς 
στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής. Η πρόσβαση σε πόσιμο νερό είναι 
αγαθό που δεν πρέπει να στερείται κανένας. Από την υλοποίησή του θα εξυπηρετηθούν άμεσα ή έμμεσα οι 
κάτοικοι της πόλης των Φαρσάλων. 

Πιο συγκεκριμένα, στόχος του παρόντος έργου είναι: 

- Η αξιοποίηση των υφιστάμενων γεωτρήσεων και ο προσδιορισμός κατά προσέγγιση της 
εκμεταλλεύσιμης παροχής τους.  
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Σχήμα 1.1: Απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη κτηματολογίου με τη γενική διάταξη του έργου 
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- Η χρήση του υφιστάμενου αγωγού ύδρευσης και τροφοδότησης των δίδυμων κυκλικών δεξαμενών 
χωρητικότητας 800m3 νότια της πόλης των Φαρσάλων, οι οποίες λειτουργούν ως ενδιάμεσες 
δεξαμενές, στην τροφοδότηση των κυρίων δεξαμενών στο ύψωμα Προφήτη Ηλία χωρητικότητας 
1000m3. 

- Η ανόρυξη δύο νέων γεωτρήσεων στην Τ.Κ. Βρυσιών και συγκεκριμένα πλησίον της υφιστάμενης 
υδρευτικής γεώτρησης Βρυσιών, σε απόσταση περίπου 10m μεταξύ τους. 

- Η κατασκευή νέου αγωγού ύδρευσης D315 κλάσης 16 Atm (SDR 11) που θα ακολουθεί επί το 
πλείστον το έρεισμα του υφιστάμενου ασφαλτοστρωμένου οδικού τμήματος Βρυσιά – Φάρσαλα. Η 
αρχή της χάραξης βρίσκεται σε θέση κοντά στο βόρειο όριο του οικισμού Βρυσιών και θα τροφοδοτεί 
απευθείας τις κύριες δεξαμενές νότια της πόλης των Φαρσάλων στο ύψωμα Προφήτη Ηλία 
χωρητικότητας 1000m3. 

Σκοπός του έργου, πέραν του γενικότερου εκσυγχρονισμού του δικτύου ύδρευσης, είναι: 

- Η αποδοτικότερη διαχείριση και αναβάθμιση της ποιότητας του νερού από τις νέες γεωτρήσεις στα 
Βρυσιά και την κατασκευή νέου αγωγού D315 κλάσης 16 Atm (SDR 11) που θα ακολουθεί το έρεισμα 
του υφιστάμενου ασφαλτοστρωμένου οδικού τμήματος Βρυσιά – Φάρσαλα. 

- Η σταδιακή μείωση της χρήσης του υφιστάμενου υδρευτικού αγωγού και των υφιστάμενων 
γεωτρήσεων και η κατασκευή νέου αγωγού ύδρευσης D315 κλάσης 16 Atm (SDR 11) που θα 
ακολουθεί το έρεισμα του υφιστάμενου ασφαλτοστρωμένου οδικού τμήματος Βρυσιά – Φάρσαλα 
καθώς και των νέων γεωτρήσεων στα Βρυσιά. Με την κατασκευή των έργων θα υδροδοτηθεί ο 
οικισμός των Φαρσάλων και ο νέος αγωγός ύδρευσης θα αποτελεί την κύρια υδροληψία ύδρευσης 
του εν λόγω οικισμού, ενώ ο υφιστάμενος αγωγός ύδρευσης θα λειτουργεί συμπληρωματικά.  

 

1.3 Νομοθετικό Πλαίσιο 

Η εκπόνηση της μελέτης συντάχθηκε σύμφωνα με την ΥΑ 170225/ ΦΕΚ 135Β'/27-1-2014: «Εξειδίκευση των 
περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της 
απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (Β΄ 21) όπως 
ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας»: 

- Η ΚΥΑ 33318/3028/1998 «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών 
οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» (εναρμόνιση με την Οδηγία 
92/43/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ υπ’ αρ. Η.Π. 14849/853/Ε103/4-4-2008 (ΦΕΚ 645/Β/11-
4-08) 

- Η με αριθμ. Η.Π. 14849/853/Ε103/4.4.2008 ΚΥΑ «Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 33318/3028/1998 
κοινών υπουργικών αποφάσεων (Β’1289) και υπ’ αριθμ. 29459/1510/2005 κοινών υπουργικών 
αποφάσεων (Β’992), σε συμμόρφωση με διατάξεις της οδηγίας 2006/105 του Συμβουλίου της 20ης 
Νοεμβρίου 2006 της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (ΦΕΚ 645/Β/11.4.2008).  

- Η ΚΥΑ Η.Π. 37338/1807/Ε.103/06-10-2010 (ΦΕΚ Β΄645) 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. 

- Ο Ν. 3937/2011 – ΦΕΚ/Α 60/31.03.2011 «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις». 

- Ο N.4053/7-03-2012(ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Άρθρο 29 (Τροποποιήσεις του Ν. 3431/2006 και του 
Ν.2801/2000) 

- Ο Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82Α/10-04-2012) 
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- Η ΚΥΑ 43231/1054 (ΦΕΚ 3761Β/25-10-2017): «Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για το Κιρκινέζι (Falco 
naumanni) στον Θεσσαλικό κάμπο» 

 

1.4 Περιγραφή Φάσης Κατασκευής του Έργου 

Κατά την φάση κατασκευής του έργου θα υπάρξει μικρή δημιουργία σκόνης, γεγονός όμως που δεν θα 
οδηγήσει σε υποβάθμιση της ποιότητας της ατμόσφαιρας της περιοχής ή σε επικαλύψεις εξαιτίας 
κατακαθίσεων της σκόνης, αφενός λόγω της ιδιαίτερα μικρής έκτασης των έργων που θα πραγματοποιηθούν, 
και αφετέρου λόγω του μικρού χρονικού διαστήματος που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση της κατασκευής 
του έργου. Επίσης, οι εκπομπές αέριων ρύπων από τον μηχανοκίνητο εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί στις 
κατασκευαστικές εργασίες θα είναι ιδιαίτερα περιορισμένες, λόγω του μικρού αριθμού μηχανοκίνητου 
εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του συγκεκριμένου έργου.  

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου θα υπάρξει μία μικρή αύξηση της υπάρχουσας στάθμης του 
θορύβου (η οποία θα είναι προσωρινή). Αναλυτικότερα, κατά την κατασκευή του έργου οι εργαζόμενοι θα 
εκτεθούν στα συνήθη επίπεδα θορύβου (μηχανήματα – κατασκευαστικές εργασίες), ενώ οι κάτοικοι της 
ευρύτερης περιοχής δεν θα εκτεθούν σε υψηλές στάθμες θορύβου, λόγω του ότι ο χώρος κατασκευής του 
έργου βρίσκεται κατά το πλείστον σε μεγάλη απόσταση από τους οικισμούς.  

Όσον αφορά τα στερεά απόβλητα, κατά τη φάση κατασκευής αυτά είναι ο ενδεχομένως, απορριπτόμενος 
ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, ο οποίος εντάσσεται σε σύστημα διαχείρισης, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία. 

 

1.5 Περιγραφή Φάσης Λειτουργίας του Έργου και Συντήρηση 

Στη φάση λειτουργίας του έργου πέραν του αγωγού, εντάσσεται και το κομμάτι της λειτουργίας των επτά 
γεωτρήσεων. Όπως προαναφέρθηκε, οι γεωτρήσεις που θα τροφοδοτήσουν το δίκτυο, θα είναι: 

Πίνακας 1.3: Υφιστάμενες Υδρευτικές Γεωτρήσεις που συμμετέχουν στο υπό εξέταση έργο 

A/A ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ X Y 

1 ΓΕΩΤΡΗΣΗ «ΦΑΡΣΑΛΑ 1» 362015,71 4352898,53 

2 
ΓΕΩΤΡΗΣΗ «ΣΤΑΘΜΟΣ 1» 

(πλέον λειτουργεί ως εφεδρική) 
360742 4352916 

3 ΓΕΩΤΡΗΣΗ «ΣΤΑΘΜΟΣ 2» 360759 4352894 

4 ΓΕΩΤΡΗΣΗ «ΣΤΑΘΜΟΣ 3» 360708 4352893 

5 
ΓΕΩΤΡΗΣΗ «ΣΤΑΘΜΟΣ 4» 

(αντικατάσταση της γεώτρησης ΣΤΑΘΜΟΣ 1) 
360805 4352908 

 

Πίνακας 1.4: Νέες Υδρευτικές Γεωτρήσεις που συμμετέχουν στο υπό εξέταση έργο 

A/A ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ X Y 

1 ΓΕΩΤΡΗΣΗ «ΒΡΥΣΙΑ 1» 355309 4347158 
2 ΓΕΩΤΡΗΣΗ «ΒΡΥΣΙΑ 2» 355322 4347149 

 

Επιπλέον σημειώνεται ότι το εν λόγω έργο περιλαμβάνει και την χρήση τριών (3) υφιστάμενων δεξαμενών 
(πίνακας 1.5).  

Πίνακας 1.5: Δεξαμενές που συμμετέχουν στο υπό εξέταση έργο 

A/A ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ X Y 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

(m3) 

1 Δεξαμενή στη θέση «Σταθμός» 360693,06 4352892,24 1000 
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A/A ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ X Y 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

(m3) 

2 Δεξαμενή εντός οικισμού  360031,59 4350218,12 800 

3 Δεξαμενή στο ύψωμα «Προφήτης Ηλίας» 360110,72 4349983,32 1000 

 

Οι απαιτούμενες ποσότητες που καλύπτουν τις υδρευτικές ανάγκες της πόλης των Φαρσάλων ανέρχονται σε  

9.117 (άτομα) Χ 365 (ημέρες) Χ 0,25m3/ άτομο Χ 40% απώλειες = 1.386.543,75m3/έτος 

ενώ για έτη σχεδιασμού 40 από το έτος ολοκλήρωσης (41 δηλαδή από το 2019 και άρα 49 συνολικά από το 
έτος απογραφής 2011) (11.641 κάτοικοι): 

11.641 (άτομα) Χ 365 (ημέρες) Χ 0,25m3/ άτομο Χ 20% απώλειες = 1.770.396,75m3/έτος 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω οι παραπάνω επτά γεωτρήσεις βάσει των χαρακτηριστικών τους και της 
υφιστάμενης απόδοσής τους, είναι ικανές να αντλούν μια ποσότητα ίση με την προαναφερθείσα και με σχετική 
άνεση αναφορικά με τις ώρες λειτουργίας τους. 

Πίνακας 1.6: Γεωτρήσεις και παροχές αυτών 

A/A ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 
ΠΑΡΟΧΗ 

(m3/h) 
1 ΓΕΩΤΡΗΣΗ «ΒΡΥΣΙΑ 1» 90 

2 ΓΕΩΤΡΗΣΗ «ΒΡΥΣΙΑ 2» 90 

3 
ΓΕΩΤΡΗΣΗ «ΦΑΡΣΑΛΑ 1» (μετά την 

κατασκευή του νέου αγωγού ύδρευσης θα 
καταστεί εφεδρική) 

0 

4 
ΓΕΩΤΡΗΣΗ «ΣΤΑΘΜΟΣ 1»(πλέον 

αντικαταστάθηκε και λειτουργεί ως εφεδρική) 
0 

5 ΓΕΩΤΡΗΣΗ «ΣΤΑΘΜΟΣ 2» 20 

6 ΓΕΩΤΡΗΣΗ «ΣΤΑΘΜΟΣ 3» 20 

7 
ΓΕΩΤΡΗΣΗ «ΣΤΑΘΜΟΣ 4» 

(αντικατάσταση της γεώτρησης ΣΤΑΘΜΟΣ 1) 
20 

 

Όπως προαναφέρθηκε, το σύνολο του έργου σύμφωνα με το Αναθεωρημένο Σχέδιο Διαχείρισης Θεσσαλίας, 
βρίσκεται εντός των Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων: 

- Σύστημα Πεδιάδας Νοτιοδυτικής Θεσσαλίας με κωδικό EL0800030 και 

- Σύστημα Ναρθακίου – Βρυσιών με κωδικό EL 0800180 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται η ετήσια τροφοδοσία και οι απολήψεις από τα ΥΥΣ της περιοχής 
μελέτης: 

Πίνακας 1.7: Ετήσια τροφοδοσία και οι απολήψεις από τα ΥΥΣ της περιοχής μελέτης 

Κωδικός Ονομασία 
Είδος 

Υδροφορέα 

Μέση 
Ετήσια 

Τροφοδοσία 
(106m3) 

Μέσες 
Ετήσιες 

Απολήψεις 
(106m3) 

Άρδευση 
(106m3) 

Ύδρευση 
(106m3) 

Ποσοτική 
Κατάσταση 
Υπόγειου 
Υδατικού 

Συστήματος 

EL0800030 
Πεδιάδα 

Νοτιοδυτικής 
Θεσσαλίας 

Κοκκώδης 140 145.21 141.74 3.47 Κακή 

EL0800180 
Ναρθακίου – 

Βρυσιών 
Καρστικός 24 6.61 6.03 0.58 Κακή 
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1.5.1 Εισροές Υλικών, Ενέργειας και Νερού κατά τη Λειτουργία του Έργου 

Εισροές υλικών, ενέργειας κατά τη λειτουργία του έργου δεν θα παρατηρηθούν. Πρόκειται για έργο ύδρευσης 
και άντλησης ύδατος για την εξυπηρέτηση της πόλης των Φαρσάλων και συνεπώς είναι αυτονόητη η εισροή 
νερού στο δίκτυο. Εξάλλου αυτός είναι και ο λόγος της κατασκευής του. 

 

1.5.2 Εκροές Υγρών Αποβλήτων 

Στη φάση της λειτουργίας του έργου δεν αναμένονται εκροές υγρών αποβλήτων. Οι μόνες ενδεχόμενες εκροές 
που θα μπορούσαν να παρουσιαστούν, θα ήταν σε περίπτωση βλάβης, δηλαδή κάποιου σπασίματος του 
δικτύου με αποτέλεσμα την εκροή ύδατος από αυτό. Αυτό όμως δεν αποτελεί υγρό απόβλητο. Επιπλέον σε 
περίπτωση βλάβης του δικτύου η επιδιόρθωση αυτού θα πρέπει να είναι άμεση για την σωστή εξυπηρέτηση 
των Φαρσάλων. 

 

1.5.3 Εκροές Στερεών Αποβλήτων 

Εκροές στερεών αποβλήτων δεν θα προκύψουν κατά τη φάση λειτουργίας του έργου. 

 

1.5.4 Εκπομπές Ρύπων και Αερίων του Θερμοκηπίου στον Αέρα 

Κατά τη λειτουργία  του έργου δεν υπάρχουν εκπομπές ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου. Η λειτουργία των 
μηχανοκίνητων τμημάτων του έργου γίνεται με ηλεκτρικό ρεύμα. 

 

1.5.5 Εκπομπές Θορύβου και Δονήσεων 

Κατά τη λειτουργία του έργου οι εκπομπές θορύβου και δονήσεων είναι αμελητέες, και προέρχονται από την 
λειτουργία των αντλιών των γεωτρήσεων και των δεξαμενών. 

 

1.5.6 Εκπομπές Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας 

Κατά τη λειτουργία του έργου εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας δεν θα υπάρχουν. 

 

1.5.7 Παύση Λειτουργίας - Αποκατάσταση 

Η λειτουργία του συγκεκριμένου έργου είναι σημαντική και απαραίτητη, καθώς αποτελεί ένα κοινωφελές έργο 
που θα λύσει το μακροχρόνιο πρόβλημα της ύδρευσης της πόλης των Φαρσάλων. Η ενδεχόμενη παύση στη 
λειτουργία του εάν δεν ήταν προσωρινή λόγω βλάβης στο δίκτυο ή στις γεωτρήσεις, λογικά θα προέρχονταν 
είτε από ανεπανόρθωτη βλάβη ή από αδυναμία των γεωτρήσεων να παρέχουν νερό καλής ποιότητας και 
ποσότητας. Στην περίπτωση της αναγκαστικής παύσης λειτουργίας του έργου, η λύση για την υδροδότηση 
των οικισμών θα πρέπει να είναι άμεση.  

Αρχικά θα εξεταστεί ποια από τα τμήματα του έργου θα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.  

Σε διαφορετική περίπτωση όπου είναι απαραίτητη η κατάργηση του δικτύου δεν χρειάζεται κάποια 
αποκατάσταση αυτού. Είναι υπόγειο και η ύπαρξή του δεν δύναται να δημιουργεί προβλήματα. Σε ότι αφορά 
στις δεξαμενές, αυτές θα αντικατασταθούν μόνο αν λόγω φθοράς ή παλαιότητας δεν είναι ικανές να 
υδροδοτούν την πόλη. Τέλος ενδεχόμενη κατάργηση των γεωτρήσεων θα συνεπάγονταν τη σφράγιση αυτών. 
Επιπλέον αποκατάσταση δεν κρίνεται απαραίτητη.  
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1.6 Έκτακτες Συνθήκες και Κίνδυνοι για το Περιβάλλον 

Έκτακτες συνθήκες και επικίνδυνες καταστάσεις για το περιβάλλον, από την κατασκευή και λειτουργία του 
έργου δεν δύναται να προκληθούν.  

Οι διαδικασίες της κατασκευής του δεν απαιτούν την χρήση επικίνδυνων υλικών και μηχανημάτων. Εφόσον 
τηρούνται όλες οι συνθήκες για την ασφάλεια των χειριστών των μηχανημάτων και των εργαζόμενων δεν 
υπάρχουν άλλοι κίνδυνοι για το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. 

 

1.7 Επίδραση του Έργου σε Κοίτες Ρεμάτων 

Η κατασκευή του έργου θα αφήσει αναλλοίωτες τις υφιστάμενες κοίτες των υδατορεμάτων. Οι κάθετες 
διελεύσεις των αγωγών στα ρέματα θα γίνουν με ανάρτηση στις παρειές των καταστρωμάτων των τεχνικών 
που τα γεφυρώνουν. 
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2. ΜΕΟΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

2.1 Εισαγωγή 

Το κεφάλαιο της εκτίμησης των επιπτώσεων της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης εξετάζει τις επιπτώσεις στα 
προστατευτέα χαρακτηριστικά των περιοχών Natura 2000 από την ανάπτυξη του έργου. Τα στοιχεία του 
έργου, οι σχετικές δραστηριότητες, η υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος των περιοχών Natura 2000 
και οι τύποι των επιπτώσεων καθορίζουν τη γεωγραφική έκταση της ενδεχομένως επηρεαζόμενης περιοχής. 
Συνεπώς, η περιοχή μελέτης της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης ορίζεται έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει 
όλη την περιοχή που ενδεχομένως να επηρεαστεί για κάθε εξεταζόμενη παράμετρο. Η αξιολόγηση αποσκοπεί 
στην αντιμετώπιση διαφόρων τύπων επιπτώσεων συμπεριλαμβανομένων: 

- Θετικών και δυσμενών (αρνητικών) επιπτώσεων, 

- Επιπτώσεων που δημιουργούνται μόνιμα ως συνέπεια της ανάπτυξης (απώλεια οικοτόπων ή χρήση 
γης), προσωρινά κατά την περίοδο κατασκευής (θόρυβος από χωματουργικές εργασίες), και 
μακροπρόθεσμα κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης (επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα λόγω 
εκπομπών). 

- Πρωτογενείς και δευτερογενείς επιπτώσεις που προκαλούνται ως αποτέλεσμα της αρχής δράσης και 
αντίδρασης στο περιβάλλον 

- Επιπτώσεων που δημιουργούνται άμεσα από το Έργο ή έμμεσα σαν συνέπεια αλλαγών που 
δημιουργούνται από το Έργο 

Οι επιπτώσεις αξιολογούνται συγκρίνοντας την υφιστάμενη κατάσταση (δηλαδή την κατάσταση πριν την 
πραγματοποίηση του Έργου) με τις καταστάσεις που θα επικρατήσουν εάν το Έργο κατασκευαστεί και 
λειτουργήσει. Για αυτό το λόγο υπάρχουν τέσσερα στάδια κλειδιά της αξιολόγησης: 

- Αναγνώριση της υφιστάμενης κατάστασης χωρίς το Έργο, της ευαισθησίας και σημασίας των 
αποδεκτών και των πηγών κινδύνου. 

- Πρόβλεψη του μεγέθους της επίπτωσης σε αυτούς τους αποδέκτες και πόρους, 
συμπεριλαμβανομένης της φύσης, βαθμίδας, έκτασης και διάρκειας της αλλαγής και στην περίπτωση 
των επιπτώσεων έκτακτων περιστατικών, την πιθανότητα ή συχνότητα εμφάνισης τους. 

- Αξιολόγηση της σημασίας των επιπτώσεων έτσι ώστε αυτοί που αποφασίζουν να καταλαβαίνουν το 
βάρος που πρέπει να δώσουν σε αυτές παίρνοντας αποφάσεις για το Έργο. 

- Διερεύνηση επιλογών για την αντιμετώπιση των σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων και συμφωνία με 
τον κύριο του Έργου ώστε να ενσωματωθούν κατάλληλα μέτρα στις προτάσεις του Έργου. 

 

2.2 Αξιολόγηση της Σημασίας 

Η σημασία μιας επίπτωσης εξαρτάται στο προβλεπόμενο μέγεθος της (βασιζόμενο στην κλίμακα, έκταση και 
διάρκεια αυτής), και στην αξία ή σημασία του επηρεαζόμενου αποδέκτη ή πόρου. Η αξιολόγηση της σημασίας 
της επίπτωσης παρουσιάζεται στο σχήμα 2.1. 

 

2.3 Οικότοποι 

Η σημασία των πιθανών επιπτώσεων στους οικοτόπους έχει εκτιμηθεί λαμβάνοντας υπόψη τους ακόλουθους 
παράγοντες: 

- Το μέγεθος των θετικών και αρνητικών επιπτώσεων, όπως καθορίζονται από την ένταση, συχνότητα 
και έκταση, 

- Την ευπάθεια/ ευαισθησία του οικοτόπου ή του είδους (αποδέκτη) στην αλλαγή που προκαλείται από 
την ανάπτυξη, 
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- Την ικανότητα του οικοτόπου να επανέλθει, λαμβάνοντας υπόψη πόσο εύθραυστος και ανεκτικός 
είναι, και 

- Την αξία, με όρους διατήρησης της φύσης και οικολογίας, των επηρεασμένων αποδεκτών 
συμπεριλαμβανομένων ειδών, πληθυσμών, κοινοτήτων, οικοτόπων και οικοσυστημάτων. 

 
Σχήμα 2.1: Αξιολόγηση σημασίας επίπτωσης 

Για την περιοχή ΖΕΠ (GR1420012 - Περιοχή Φαρσάλων), οι οικότοποι συζητιούνται σε σχέση με την 
προστασία, την παρουσία και συντήρηση του καθεστώτος διατήρησης των ειδών χαρακτηρισμού της 
παραπάνω περιοχής. Όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα 2.2 εντός της έκτασης που καταλαμβάνει το 
υδρευτικό δίκτυο δεν υπάρχουν οικότοποι. 

 

2.4 Ευπάθεια / Κριτήρια Ευαισθησίας για Οικοτόπους / Οικοσυστήματα 

Στον πίνακα 2.1 παρουσιάζονται τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της ευπάθειας/ 
ευαισθησίας των οικοτόπων. 

Πίνακας 2.1: Εκτίμηση ευπάθειας/ ευαισθησίας για Οικοτόπους 
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Σχήμα 2.2: Χάρτης οικότοπων με σημειωμένη την θέση του έργου 

 

2.5 Κριτήρια Μεγέθους των Επιπτώσεων για τους Οικότοπους / Οικοσυστήματα 

Το μέγεθος της επίπτωσης είναι συνδυασμός διάφορων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων: 

- της χωρικής έκτασης όπου βιώνεται η επίπτωση, 

- της διάρκειας της επίπτωσης και/ ή της έκτασης που επαναλαμβάνεται, 

- του βαθμού του κατακερματισμού του οικοτόπου, 

-  του εάν είναι συνολική απώλεια για το αποτύπωμα του Έργου ή προσωρινή που μπορεί να 
αποκατασταθεί, 

- για άλλες φυσικές αλλαγές (υδρολογικός κύκλος), της έκτασης της αλλαγής, και 

- του μεγέθους του αποτυπώματος στο πλαίσιο της ευρύτερης περιοχής του οικοτόπου που υπάρχει. 

Πίνακας 2.2: Κριτήρια μεγέθους των επιπτώσεων για τους Οικοτόπους / Οικοσυστήματα 
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2.6 Είδη 

Η σημασία στις πιθανές επιπτώσεις στην πανίδα έχουν εκτιμηθεί λαμβάνοντας υπόψη τους ακόλουθους 
παράγοντες: 

- Το μέγεθος των θετικών και αρνητικών επιπτώσεων, όπως καθορίζονται από την ένταση, συχνότητα 
και έκταση, 

- Την ευπάθεια/ ευαισθησία του είδους (αποδέκτη) στην αλλαγή που προκαλείται από την ανάπτυξη, 

- Την ικανότητα του να επανέλθει, λαμβάνοντας υπόψη πόσο εύθραυστο και ανεκτικό είναι, και 

- Την αξία, με όρους διατήρησης της φύσης και οικολογίας, των επηρεαζόμενων αποδεκτών 
συμπεριλαμβανομένων ειδών, πληθυσμών, κοινοτήτων, οικοτόπων και οικοσυστημάτων. 

 

2.7 Ευπάθεια / Κριτήρια Ευαισθησίας για τα Είδη 

Ο πίνακας 2.3 παρουσιάζει τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της ευπάθειας/ ευαισθησίας 
των ειδών στην περιοχή του έργου. 

 

2.8 Κριτήρια Μεγέθους Επίπτωσης για τα Είδη 

Το μέγεθος της επίπτωσης είναι συνδυασμός διάφορων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων: 

- της χωρικής έκτασης όπου βιώνεται η επίπτωση, 

- της έκτασης που επηρεάζεται ο οικότοπος στον οποίο βρίσκονται τα είδη  

- του πληθυσμού ή του ποσοστού που επηρεάστηκε, 

- της διάρκειας της επίπτωσης και/ ή της έκτασης που επαναλαμβάνεται, 

- του μεγέθους του στοιχείου (θόρυβος, φως, αριθμός κίνησης αυτοκινήτων), 

- του μεγέθους του αποτυπώματος στο πλαίσιο της ευρύτερης περιοχής που ζει ένα είδος, 

- του βαθμού της προκαλούμενης αλλαγής, πχ στην ποιότητα νερού, και 

- της έκτασης που ένα φυσικό ή χημικό χαρακτηριστικό εισάγεται στο περιβάλλον (το μέγεθος μιας 
δομής ή η τοξικότητα ενός χημικού). 

Τα κριτήρια που έχουν χρησιμοποιηθεί για να εκτιμήσουν το μέγεθος των οικολογικών επιπτώσεων 
(βασιζόμενα στους Duinker και Beanlands 1986) δίνονται στον πίνακα 2.4. 
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Πίνακας 2.3: Εκτίμηση Ευπάθειας/ Ευαισθησίας για τα Είδη 

 

Πίνακας 2.4: Κριτήριο μεγέθους της επίπτωσης για τα Είδη 
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3. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000 

Το Δίκτυο Natura 2000 αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο περιοχών, οι οποίες φιλοξενούν φυσικούς 
τύπους οικοτόπων και οικοτόπους ειδών που είναι σημαντικοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Αποτελείται από δύο κατηγορίες περιοχών: Τις «Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)» (στα αγγλικά: Special 
Protection Areas - SPA) για την Ορνιθοπανίδα, όπως ορίζονται στην Οδηγία 79/409/EK, και τους «Τόπους 
Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ)» (στα αγγλικά: Sites of Community Importance - SCI). Η καταγραφή των τόπων 
που πληρούν τα κριτήρια της παρουσίας τύπων οικοτόπων και οικοτόπων ειδών της Οδηγίας 92/43/ΕΚ στη 
χώρα μας (296 περιοχές - «Επιστημονικός Κατάλογος»), έγινε από ομάδα περίπου 100 επιστημόνων που 
συστήθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE (1994-1996) με τίτλο 
«Καταγραφή, Αναγνώριση, Εκτίμηση και Χαρτογράφηση των Τύπων Οικοτόπων και των Ειδών Χλωρίδας και 
Πανίδας της Ελλάδας (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ)». Στον «Επιστημονικό Κατάλογο» εντάχθηκε το σύνολο σχεδόν 
των μέχρι τότε προστατευόμενων περιοχών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

Η περιοχή όπου θα κατασκευαστεί το νέο έργο βρίσκεται εντός της περιοχής του δικτύου Natura 2000 με 
κωδικό GR 1420012 «Περιοχή Φαρσάλων» 

 

3.1 Δραστηριότητες που πιθανόν να επηρεάσουν τις Περιοχές Natura 2000 

Οι επιπτώσεις του έργου στην προστατευόμενη περιοχή σχετίζονται μόνο με την όδευση του αγωγού 
(εκσκαφή, τοποθέτηση και επανεπίχωση) και τις ανορύξεις των νέων υδρευτικών γεωτρήσεων. 

 

3.2 Συσχέτιση του Έργου με άλλα Έργα 

Επί του παρόντος στην ευρύτερη περιοχή δεν κατασκευάζεται αντίστοιχο έργο. Στην ευρύτερη περιοχή βέβαια 
υπάρχει πληθώρα γεωτρήσεων τόσο ιδιωτικών όσο και δημοτικών που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι 
αρδευτικής χρήσης και χρησιμοποιούνται για την άρδευση αγροτεμαχίων όπου σε αρκετές περιπτώσεις μέσω 
υπόγειων αγωγών γίνεται μεταφορά του νερού σε σημαντικές αποστάσεις.  

Συγκεντρωτικά, αναφέρεται ότι παρόλη την πυκνή διάταξη των γεωτρήσεων δεν αναμένεται να προκύψουν 
προβλήματα σχετικά με την παροχή των υδροληψιών και λόγω της μεγάλης δυναμικότητας του καρστικού 
υδροφόρου στα Βρυσιά. 
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4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ GR1420011 – ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ 
ΚΑΜΠΟΥ 

4.1 Γενικά 

Η περιοχή όπου θα κατασκευαστεί το νέο υδρευτικό δίκτυο οριοθετείται και εντός της περιοχής GR1420012 
(ΖΕΠ): «Περιοχή Θεσσαλικού Κάμπου» 

Πίνακας 4.1: Κύρια δεδομένα Περιοχής Θεσσαλικού Κάμπου 

Κωδικός Περιοχής: GR1420012 Κατηγορία Τόπου: Βιότοπος Natura 

Διοικητική Περιφέρεια: Θεσσαλίας Νομός: Λαρίσης 

Χερσαία  Έκταση (ha): 4928,54 Συνολική Έκταση (ha): 4928,54 

Συνολική Περίμετρος (km): 35,2 Μέγιστο Υψόμετρο (m): 533,0 

Εντός των ορίων της, βρίσκεται και το Αισθητικό Δάσος Φαρσάλων [Π.Δ. 24/2/1977(ΦΕΚ103/Δ/1977)], 
συνολικής έκτασης 345στρ. 

 

Σχήμα 4.1: Προστατευόμενες Περιοχές Natura 2000 με τη γενική διάταξη του έργου 
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4.2 Αξία Τόπου 

Πρόκειται για σημαντική περιοχή αναπαραγωγής του είδους Falco naumanni (Κιρκινέζι) (Μπούσμπουρας, 
2005). Επίσης, σημαντική περιοχή αναπαραγωγής είναι για τα ακόλουθα είδη: Buteo rufinus (Αετογερακίνα), 
Nycticorax nycticorax (Νυχτοκόρακας), Egretta alba (Αργυροτσικνιάς), Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς), 
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός), Burhinus oedicnemus (Πετροτριλίδα), Bubo bubo (Μπούφος), Merops 
apiaster (Μελισσοφάγος), Coracias garrulus (Χαλκοκουρούνα), Melanocorypha calandra (Γαλιάντρα) και για 
τη διαχείμανση: Falco columbarius (Νανογέρακο) και Otis tarda (Ωτίδα). 

 

4.3 Τρωτότητα 

Η εντατικοποίηση της γεωργίας και κυρίως η μετατροπή της καλλιέργειας σιτηρών σε αρδευόμενες 
καλλιέργειες επηρεάζουν δυσμενώς τους πληθυσμούς του κιρκινεζιού. Σημαντική απειλή αποτελεί η μείωση 
των θέσεων αναπαραγωγής εξαιτίας των αλλαγών στην κατασκευή των οροφών των σπιτιών. 

Πίνακας 4.2: Ενδιαιτήματα και Απειλές των ειδών χαρακτηρισμού στη ΖΕΠ GR1420012 (πηγή: Δημαλέξης, 2009β) 

 

 

4.4 Χλωρίδα και Πανίδα 

Αξιόλογα φυτά της περιοχής: δεν έχουν καταγραφεί αξιόλογα φυτά.  

Αξιόλογα πτηνά της περιοχής: Alauda arvensis (Σταρήθρα), Buteo rufinus (Αετογερακίνα), Ciconia ciconia 
(Λευκοπελαργός), Delichon urbica (Σπιτοχελίδονο), Hirundo daurica (Σταβλοχελίδονο), Hirundo rustica 
(Μιλτοχελίδονο), Falco biarmicus (Χρυσογέρακο), Falco peregrinus (Πετρίτης), Lanius minor 
(Γαϊδουροκεφαλάς), Luscinia megarhynchos (Αηδόνι), Emberiza melanocephala (Αμπελουργός), 
Melanocorypha calandra calandra (Γαλιάντρα), Motacilla alba (Λευκοσουσουράδα), Motacilla cinerea 
(Σταχτοσουσουράδα), Motacilla flava (Κιτρινοσουσουράδα), Oenanthe hispanica (Ασπροκώλα), Oenanthe 
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oenanthe (Σταχτοπετρόκλης), Otus scops (Γκιώνης), Erithacus rubecula (Κοκκινολαίμης), Phoenicurus 
ochruros (Καρβουνιάρης), Sturnus vulgaris (Ψαρόνι), Sylvia cantillans (Κοκκινοτσιροβάκος). 

 

4.5 Τύποι Οικοτόπων του Παραρτήματος Ι ΤΗΣ Κ.Υ.Α. Η.Π. 14849/853/Ε103/4.4.2008 (ΦΕΚ 
645/Β/11.4.2008) 

Εντός της περιοχής ΖΕΠ «ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ» με κωδικό GR1420012, δεν έχουν αναγνωριστεί τύποι 
οικοτόπων του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ Η.Π. 14849/853/Ε 103/4.4.2008 (ΦΕΚ 645/Β/11.4.2008).  

4.6 Χλωρίδα του Παραρτήματος ΙΙ ΤΗΣ Κ.Υ.Α. Η.Π. 14849/853/Ε103/4.4.2008 (ΦΕΚ 645/Β/11.4.2008) 

Εντός της περιοχής ΖΕΠ «ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ» με κωδικό GR1420012, δεν καταγράφηκε κάποιο είδος 
χλωρίδας που συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ της ΚΥΑ Η.Π. 14849/853/Ε 103/4.4.2008 (ΦΕΚ 
645/Β/11.4.2008).  

4.7 Πανίδα του Παραρτήματος ΙΙ ΤΗΣ Κ.Υ.Α. Η.Π. 14849/853/Ε103/4.4.2008 (ΦΕΚ 645/Β/11.4.2008)  

Εντός της περιοχής ΖΕΠ «ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ» με κωδικό GR1420012, δεν καταγράφηκε κάποιο είδος 
πανίδας το οποίο να συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ της ΚΥΑ Η.Π. 14849/853/Ε 103/4.4.2008 (ΦΕΚ 
645/Β/11.4.2008).  

4.8 Ορνιθοπανίδα του Παραρτήματος Ι ΤΗΣ Κ.Υ.Α. Η.Π. 37338/1807/Ε.103/1.9.2010 (ΦΕΚ 
1495/Β/6.9.2010)  

Στην περιοχή Natura 2000 με ονομασία «ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ» και κωδικό GR1420012 (ΖΕΠ – SPA) 
καταγράφηκαν 24 είδη ορνιθοπανίδας που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της ΚΥΑ Η.Π. 
37338/1807/Ε.103/1.9.2010 (ΦΕΚ 1495/Β/6.9.2010): 

 

Κιρκινέζι (Falco naumanni)  

■ Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα: Τρωτό VU [C1]  

■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Τρωτό VU  

Εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Το κιρκινέζι είναι αρκετά διαδεδομένος και τοπικά κοινός 
καλοκαιρινός επισκέπτης και διερχόμενος μετανάστης στην Ελλάδα. Πολύ πιο κοινό και με ευρύτερη 
εξάπλωση παλαιότερα, ως και τις αρχές της δεκαετίας του '60, το είδος υπέστη στη συνέχεια δραστική μείωση 
και συρρίκνωση της κατανομής του. Ο Μπούσμπουρας (2005) αναφέρει ότι στην Ελλάδα υπάρχουν 
τουλάχιστον 140 αποικίες, με πληθυσμό που κυμαίνεται από 2.600 έως 3.300 ζευγ., με τάσεις 
σταθεροποίησης. Ωστόσο, οι πιο πρόσφατες καταγραφές δείχνουν πως ο σημαντικότερος πληθυσμός (75% 
του συνόλου) απαντάται στον Θεσσαλικό Κάμπο, με 4.910-5.370 ζευγ., σε περισσότερες από 100 αποικίες 
(LIFE11 NAT/GR/1011, 2015). Εκτός Θεσσαλίας οι αποικίες του είναι σχετικά απομονωμένες και σαφώς 
μικρότερες σε μέγεθος. Φωλιάζει στους νομούς: Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας, Φθιώτιδας, Πέλλας, Κιλκίς, 
Κοζάνης, Φλωρίνης, Σερρών και Ροδόπης, στις πόλεις Ιωάννινα, Γαλαξίδι και Τρίπολη, καθώς και στα νησιά 
Λήμνος και Λέσβος.  
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Πίνακας 4.3: Ορνιθοπανίδα του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ Η.Π. 37338/1807/Ε.103/1.9.2010 

 

Επεξηγήσεις πίνακα πανίδας  
ΤΥΠΟΣ: P: μόνιμο, R: αναπαραγωγής, C:συγκέντρωση, W:διαχείμαση  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: i:άτομα, p:ζεύγη  
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: C: κοινό είδος, R:σπάνιο V: πολύ σπάνιο, P: εάν ο πληθυσμός είναι παρών στο τόπο, DD: ελλιπή στοιχεία.  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ:  
Πληθυσμός: Α: 100>=p>15%, B: 15>=p>2%, C: 2>=p>0%, D: ασήμαντος πληθυσμός  
Διατήρηση: Α: εξαίρετη διατήρηση, Β: καλή διατήρηση, C: μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση  
Απομόνωση: Α: σχεδόν απομονωμένος, Β: μη απομονωμένος πληθυσμός, C: πληθυσμός μη απομονωμένος σε μεγάλο 
μέρος της περιοχής εξάπλωσης  
Συνολική αξιολόγηση: Α: εξαίρετη αξία, Β: καλή αξία, C: επαρκής αξία 
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Η άλλοτε συνεχής τάση μείωσης των πληθυσμών του φαίνεται να αναστρέφεται. Σύμφωνα με πρόσφατα 
δεδομένα από περιοχές της Θεσσαλίας, η μείωση ανέρχεται στο 11%, αν και τις προηγούμενες δεκαετίες ήταν 
πολύ πιο έντονη, κυρίως λόγω της επέκτασης των αρδευόμενων εκτάσεων και της συρρίκνωσης των 
ενδιαιτημάτων του είδους μετά το 1950. Εκτός αναπαραγωγικής περιόδου, το κιρκινέζι παρατηρείται σε όλη 
σχεδόν την ηπειρωτική Ελλάδα και σε αρκετά νησιά, αλλά δεν υπάρχουν επαρκή πληθυσμιακά δεδομένα για 
το μέγεθος των πληθυσμών που μετακινούνται κατά τη μετανάστευση.  

Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην Ελλάδα: Περίπου το 2-3% του ευρωπαϊκού.  

Οικολογία: Ζει σε ζεστές, ανοικτές περιοχές, π.χ. σε στεπικές και ψευδοστεπικές εκτάσεις, χερσολίβαδα, μη 
αρδεύσιμες καλλιέργειες και περιστασιακά σε φρύγανα και ανοικτά δασολίβαδα. Τρέφεται κυρίως με έντομα 
(κυρίως Ορθόπτερα) και λιγότερο με μικρά θηλαστικά και άλλα μικρά σπονδυλόζωα. Φωλιάζει συνήθως σε 
αποικίες που αριθμούν από 5 έως 250 ζευγ. αλλά και μεμονωμένα. Φτιάχνει τη φωλιά του σε τρύπες σε παλιά 
σπίτια και αποθήκες, κάτω από στέγες, σε τρύπες δένδρων και σε βραχώδεις ορθοπλαγιές. Οι περιοχές 
αναζήτησης τροφής βρίσκονται σε ακτίνα 5-10 χλμ, σπανιότερα δε έως 15 χλμ από τη φωλιά.  

Απειλές: Εκτός από πιθανή απώλεια ενδιαιτημάτων στους χώρους διαχείμασης στην Αφρική και κατά τη 
μετανάστευση, το είδος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και στην Ελλάδα. Τα κυριότερα από αυτά είναι η 
εντατικοποίηση της γεωργίας, που περιορίζει τις περιοχές τροφοληψίας (λιβαδικές εκτάσεις, εκτάσεις σε 
αγρανάπαυση, ακαλλιέργητη ζώνη μεταξύ των αγρών), ο περιορισμός των μη αρδευόμενων καλλιεργειών, 
όπως των σιτηρών, λόγω της ανάπτυξης αρδευόμενων καλλιεργειών, με συνέπεια τον περιορισμό των 
Ορθοπτέρων και άλλων εντόμων και ασπόνδυλων, που αποτελούν τη βασική πηγή τροφής του είδους, καθώς 
και η μείωση των λιβαδικών εκτάσεων κοντά στους οικισμούς, με τη μετατροπή τους σε καλλιέργειες ή με τη 
δάσωσή τους. Επίσης, η εντατική χρήση φυτοφαρμάκων οδηγεί επίσης σε μείωση της τροφικής 
διαθεσιμότητας και πιθανόν προκαλεί προβλήματα δηλητηρίασης στα ίδια τα πουλιά (Sfougaris et al. 2004). Η 
μείωση των διαθέσιμων θέσεων φωλεοποίησης στους οικισμούς αποτελεί περιοριστικό παράγοντα για το 
είδος. Η μείωση αυτή οφείλεται στην καταστροφή παλιών κτηρίων (σπιτιών, καλυβών, αποθηκών, 
περιστερώνων κλπ) ή και στις επιδιορθώσεις αυτών με νέα υλικά. Σε ορισμένες, τέλος, περιοχές υπάρχει 
όχληση και καταδίωξη από ανθρώπους, αλλά συνήθως τα κιρκινέζια γίνονται αποδεκτά στους οικισμούς.  

Μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Προστατευόμενο είδος, η πλειονότητα του αναπαραγόμενου στην Ελλάδα 
πληθυσμού απαντάται σε περιοχές του δικτύου ΖΕΠ/ Natura 2000. Σε αρκετές περιοχές στη Θεσσαλία έχουν 
πλέον τοποθετηθεί τεχνητές φωλιές. Το μέτρο αυτό, κυρίως όμως η κατασκευή των σπιτιών με τρόπο που να 
ευνοεί το φώλιασμα, θα πρέπει να επεκταθεί.  

Μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Απαιτείται η κατάρτιση και η εφαρμογή ενός Εθνικού Διαχειριστικού 
Σχεδίου για το είδος, αλλά και Διαχειριστικά Σχέδια για τις ΖΕΠ όπου αυτό απαντάται. Τα κύρια ζητήματα που 
πρέπει να αντιμετωπιστούν είναι η διατήρηση των θέσεων φωλιάσματος και η ρύθμιση της γεωργίας και της 
κτηνοτροφίας στις βασικότερες περιοχές τροφοληψίας. Θα πρέπει να διατηρηθούν οι αρόσιμες μη 
αρδευόμενες καλλιέργειες, κυρίως των σιτηρών, και τα βοσκοτόπια κοντά στους οικισμούς, ενώ απαιτείται και 
η εφαρμογή γενικότερων αγροπεριβαλλοντικών μέτρων φιλικών προς το Κιρκινέζι (Sfougaris et al. 2004). 

 

Τέλος, όπως προαναφέρθηκε για το Κιρκινέζι έχει εκδοθεί και η ΚΥΑ 43231/1054 (ΦΕΚ 3761Β/25-10-2017): 
«Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για το Κιρκινέζι (Falco naumanni) στον Θεσσαλικό κάμπο» όπου εκτός των 
άλλων αναφέρονται οι περιοχές εφαρμογής προτεινόμενων δράσεων/μέτρων: 

Ο σχεδιασμός τον δράσεων διατήρησης για το Κιρκινέζι στη Θεσσαλία στοχεύει στο σύνολο του τοπικού 
πληθυσμού, σε όλη την έκταση της υφιστάμενης κατανομής του είδους στην περιοχή. 

Στα κρίσιμα ενδιαιτήματα στα οποία αφορούν οι δράσεις διατήρησης συμπεριλαμβάνονται οι διαθέσιμες 
θέσεις φωλιάσματος, τα κτίσματα εντός οικισμών όπου φωλιάζει το είδος, η καλλιεργούμενη γη και οι 
λιβαδικές εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για την τροφοληψία, καθώς και οι συστάδες δένδρων εντός ή γύρω 
από τους οικισμούς που χρησιμοποιούνται από το είδος για καταφύγιο ή διανυκτέρευση. 
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Οι περιοχές Προτεραιότητας Ι οριοθετήθηκαν με βάση τα όρια Τοπικών Κοινοτήτων (Τ.Κ.), που οι οικισμοί 
τους φιλοξενούν πληθυσμούς μεγαλύτερους από το 2% του πληθυσμού του Κιρκινεζιού στη Θεσσαλία ή των 
Τ.Κ. όπου υπάρχουν οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις του είδους σε θέσεις καταφυγίων - διανυκτερεύσεων. 
Στον παρακάτω σχήμα παρουσιάζονται οι περιοχές Προτεραιότητας Ι που στο σύνολό τους φιλοξενούν το 
58% του συνολικού πληθυσμού του Κιρκινεζιού της Θεσσαλίας. Αντιστοίχως οι περιοχές Προτεραιότητας ΙΙ 
περιλαμβάνουν τις Τ.Κ. που φιλοξενούν 1%-2% του πληθυσμού του είδους στη Θεσσαλία. Στο σύνολο των 
περιοχών Προτεραιότητας Ι και Προτεραιότητας ΙΙ φιλοξενείται περίπου το 84% του συνολικού πληθυσμού του 
Κιρκινεζιού στη Θεσσαλία. 

 

Σχήμα 4.2: Χάρτης κατανομής των περιοχών Προτεραιότητας Ι και Προτεραιότητας ΙΙ εφαρμογής δράσεων και μέτρων 
διατήρησης του Κιρκινεζιού 

 

Aετογερακίνα (Buteo rufinus)  

■ Καθεστώς παρουσίας - πληθυσμός. Ο πληθυσμός της Αετογερακίνας στη χώρα μας έχει εκτιμηθεί σε 200-
300 ζευγάρια (BirdLife International 2004).  
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Οικολογία: Είναι κυρίως καλοκαιρινός επισκέπτης στην περιοχή, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού 
του φεύγει το χειμώνα. Τα ενήλικα θηλυκά είναι μεγαλύτερα από τα αρσενικά, ζυγίζουν περίπου 950 
γραμμάρια – 1,75 κιλά ενώ τα αρσενικά 600 γραμμάρια – 1,2 κιλά. Το φτέρωμά της ποικίλει. Μπορεί να είναι 
ξανθοκάστανη, με ελαφρές κρεμ ραβδώσεις στο κάτω μέρος αλλά πιο σπάνια μπορεί να έχει και 
σκουρόχρωμο φτέρωμα με πολύ σκούρο το κάτω μέρος. Η ενήλικη Αετογερακίνα έχει συνήθως ανοιχτόχρωμο 
κεφάλι με ουρά κανελιά. Όταν πετάει, το κάτω μέρος της είναι υπόλευκο εκτός από τα λίγα σκούρα άκρα στις 
φτερούγες και τις κηλίδες των μηρών και των καρπών. Γεννάει τον Απρίλιο 3-4 αβγά τα οποία επωάζονται σε 
32-34 μέρες. Οι νεοσσοί δέχονται τη φροντίδα και των δύο γονιών και μπορούν να πετάξουν μετά από 40-42 
μέρες. Τυπικός βιότοπος του είδους είναι οι ανοιχτές εκτάσεις με μικρά φαράγγια και γυμνές πετρώδεις 
πλαγιές, όπου φωλιάζει κυρίως σε βράχια. Τρέφεται με σαύρες, φίδια, μικρά πουλιά, μεγάλα έντομα, αλλά και 
μικρά θηλαστικά σε ανοικτές εκτάσεις και τα αραιά δρυοδάση (Tucker and Heath 1994).  

 

Απειλές: Οι κυριότερες απειλές για την Αετογερακίνα είναι η καταστροφή φωλιών, οι οχλούσες δραστηριότητες 
(λατομεία, κυνήγι, χρήση μονοπατιών, κλπ), η κατασκευή υποδομών (διάνοιξη δρόμων, κεραιών, δικτύων 
μεταφοράς ρεύματος, κλπ) στους χώρους διατροφής και σε μικρή απόσταση από τις φωλιές του και η 
λαθροθηρία που διευκολύνεται από το γεγονός ότι οι περισσότερες φωλιές του βρίσκονται σε χαμηλούς και 
εύκολα προσβάσιμους βράχους, αρκετές φορές πολύ κοντά σε στάνες και οικισμούς. Άλλες απειλές είναι η 
εντατικοποίηση της γεωργίας και η αυξημένη χρήση βιοκτόνων στις αγροτικές περιοχές που κυνηγά. 
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5. ΚΙΝΔΥΝΟΙ – ΑΠΕΙΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΛΩΡΙΔΑ – ΠΑΝΙΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

5.1 Γενικά 

Δεν τίθεται κανένα θέμα αλλαγής στην ποικιλία των ειδών ή στον αριθμό οποιονδήποτε ειδών φυτών, 
δένδρων, θάμνων, των υφιστάμενων αγροτικών καλλιεργειών κ.λ.π. κατά την κατασκευή ή τη λειτουργία 
του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης και συνολικά του εν λόγω έργου. 

Το έργο δεν θα προκαλέσει κατά οποιονδήποτε τρόπο μεταβολή της παρούσας ή της προγραμματισμένης 
για το μέλλον χρήσης γης της γύρω περιοχής. Η έκταση που απαιτείται για την πραγματοποίηση των έργων 
είναι σχετικά μικρή, και δεν θα προκαλέσει κατά την φάση της κατασκευής του οποιαδήποτε επίπτωση στην 
χλωρίδα της εν λόγω περιοχής. 

Κατά την φάση λειτουργίας του έργου και λόγω της φύσης της λειτουργίας του δεν θα δημιουργηθούν οι 
προϋποθέσεις ώστε να προκληθούν δυσμενείς επιπτώσεις στην χλωρίδα της εγγύς καθώς και της 
ευρύτερης περιοχής. 

Πίνακας 5.1: Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ 
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Πίνακας 5.2: Ειδικά Μέτρα που αφορούν τη διατήρηση των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ 

 

ΠΑΝΙΔΑ: 

Οι κυριότερες απειλές για την ορνιθοπανίδα της περιοχής είναι οι εξής: 

- Δραστηριότητες που προκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, αλιεία, συλλογή φυτών και καυσόξυλων 

- Αποξηράνσεις υγροτόπων και άλλα εγγειοβελτιωτικά έργα 

- Οχλούσες δραστηριότητες αναψυχής 

- Επέκταση καλλιεργειών σε υγροτόπους 

- Κατασκευή φραγμάτων και παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας, αρδευτικών δικτύων 

- Ρύπανση από αγροχημικά που απορρέουν στους υδάτινους αποδέκτες, υφαλμύρωση αποδεκτών 

- Επέκταση - εντατικοποίηση ετήσιων καλλιεργειών 

- Βόσκηση κτηνοτροφικών ζώων σε υγρά λιβάδια 

- Κυνήγι-λαθροθηρία-παγίδευση-συλλογή αυγών ή νεοσσών-καταστροφή φωλιών 

- Μολυβδίαση από σκάγια 

- Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρήσεων γης, συμπεριλαμβανομένης της 
εγκατάλειψης της εκτατικής γεωργίας και κτηνοτροφίας 

- Αλλαγές στην έκταση και κατανομή των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής 

- Εντατικοποίηση πολυετών καλλιεργειών (αμπέλια, οπωρώνες, ελαιώνες κλπ) 

- Υποδομές τουρισμού-αναψυχής (χιονοδρομικά, γκολφ, γήπεδα, κατασκηνώσεις) 

- Εξορυκτικές δραστηριότητες: λατομεία-ορυχεία 

- Κατασκευή δρόμων όλων των κατηγοριών, καθώς και σιδηροδρομικών γραμμών 

- • Στερεά απορρίμματα και απόβλητα 

Για την εποπτική εικόνα της ευρύτερης περιοχής, στο φάκελο του έργου περιλαμβάνεται και χάρτης 
χρήσεων γης ακτίνας 500/1000m. 
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5.2 Μέτρα Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

Κατά την εκτίμηση και αξιολόγηση των ενδεχόμενων επιπτώσεων του έργου στην περιοχή μελέτης, δεν 
προκύπτει η ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων, όρων ή περιορισμών, προτείνεται όμως μετά την 
ολοκλήρωση του έργου να γίνουν τα εξής: 

- Αποκατάσταση του περιβάλλοντα χώρου των νέων δεξαμενών με φύτευση κατάλληλων φυτών. 

- Περίφραξη του χώρου των δεξαμενών και των γεωτρήσεων ώστε να διασφαλίζεται η παρεμπόδιση 
της ελεύθερης πρόσβασης του κοινού. 

- Επί των περιφράξεων θα τοποθετείται ειδική πινακίδα, η οποία θα πληροφορεί/ προειδοποιεί το 
κοινό ώστε να μην εισέλθει εντός του χώρου των εγκαταστάσεων. Η πινακίδα θα αναφέρει 
επιπλέον τον φορέα του έργου (ΔΕΥΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ). 

- Τέλος για τη διασφάλιση της καλής ποιότητας νερού θα πραγματοποιούνται συνεχείς 
δειγματοληψίες για χημικές αναλύσεις και από τις γεωτρήσεις αλλά και από τα επιμέρους δίκτυα. 

 

5.3 Αντισταθμιστικά Μέτρα 

Όπως προαναφέρθηκε, δεν προκύπτει η ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων, όρων ή περιορισμών. 
Συνεπώς δεν κρίνεται απαραίτητη η εύρεση εναλλακτικών λύσεων του έργου και ούτε παραβλάπτεται η 
ακεραιότητα της οικείας περιοχής Natura 2000 και ο σκοπός διατήρησής της σύμφωνα με την Παρ. 4 του 
Αρ. 10 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α 209). 

 



ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 

 
 

25 

6. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ 

6.1 Μεθοδολογία Παρατηρήσεων Πτηνών 

Στα πλαίσια της ΕΟΑ πραγματοποιήθηκαν καταγραφές πτηνών για 10 ημέρες, στο χρονικό διάστημα 
Μάρτιος - Σεπτέμβριος 2019. Δεδομένου ότι τα είδη χαρακτηρισμού της ΖΕΠ είναι μεταναστευτικά, το 
χρονικό διάστημα αυτό κρίνεται αντιπροσωπευτικό τόσο για τα επιδημητικά όσο και τα μεταναστευτικά 
πτηνά. 

Σχήμα 6.1: Θέσεις Καταμετρήσεων Ορνιθοπανίδας 

Ως Περιοχή Έρευνας Πεδίου ορίστηκε έκταση 250m εκατέρωθεν της όδευσης του υφιστάμενου αγωγού και 
του προτεινόμενου νέου αγωγού ύδρευσης, ώστε να καλυφθούν όλες οι περιοχές οι οποίες θα θιγούν από 
την κατασκευή και τη λειτουργία του έργου. Για τις καταγραφές ακολουθήθηκε η μέθοδος των σταθμών 
σημειακής καταγραφής με άμεση παρατήρηση και εξ ακοής. Ειδικότερα, καθορίστηκαν επτά (7) θέσεις κατά 
μήκος της όδευσης του προτεινόμενου έργου, ενώ λόγω της μορφολογίας του εδάφους δεν απαιτήθηκε 
ξεχωριστή θέση εποπτικού ελέγχου για την παρατήρηση υπερπτήσεων μεγάλων αρπακτικών. Τα 
χαρακτηριστικά των θέσεων ελέγχου παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Πίνακας 6.1: Χαρακτηριστικά θέσεων ελέγχου 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΘΕΣΗΣ 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 
(m) 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΣΗΣ 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 

X Y 

PO1 117 
Χέρσα εδάφη με ξηρόφιλες πόες και 

θάμνους.  
355326.26 4347408.16 

PO2 168 
Χέρσα εδάφη με ξηρόφιλες πόες και 

θάμνους.  
354874.42 4348639.19 

PO3 236 
Χέρσα εδάφη με ξηρόφιλες πόες και 

θάμνους.  
355902.89 4349233.19 

PO4 157 Μόνιμα αρδευόμενη γη 357696.58 4349753.73 

PO5 166 Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας 359119.43 4350207.91 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΘΕΣΗΣ 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 
(m) 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΣΗΣ 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 

X Y 

PO6 130 Λιβάδια, Αστικές υποδομές 359907.22 4351225.12 

PO7 132 Μόνιμα αρδευόμενη γη 360833.48 4352880.94 
 

Για τις καταγραφές χρησιμοποιήθηκε κατάλληλος εποπτικός εξοπλισμός (κιάλια 10x50 και πεδιοσκόπιο 
20x60), πρωτόκολλο καταγραφής καθώς και συσκευή GPS για τον  εντοπισμό  των σημείων καταγραφής. 
Για τα είδη που παρατηρήθηκαν, καταγράφηκε όπου αυτό ήταν δυνατό το φύλο και η ηλικία τους, ο αριθμός 
ατόμων, η δραστηριότητα (πτήση, διατήρηση χωροκράτειας, τροφοληψία-μεταφορά τροφής, εντοπισμός 
φωλιάς, δημιουργία ζευγαριού) καθώς και στοιχεία που μπορούν να θεωρηθούν ως ενδείξεις 
αναπαραγωγής. 

Ως οπτικό πεδίο ελήφθη θόλος ακτίνας 50m. Τα αρπακτικά με μικρή κινητικότητα καταγράφηκαν στις θέσεις 
εντοπισμού τους, ενώ για αυτά με μεγάλη κινητικότητα καταγράφηκαν οι διελεύσεις τους από τη θέση 
εποπτικού ελέγχου (3). Για τα μεγάλα αρπακτικά και τυχόν νεκροφάγα αναζητήθηκαν θέσεις 
αναπαραγωγής και φωλιάσματος ενώ έγινε προσπάθεια να εντοπιστούν και ενδείξεις που σχετίζονται με 
την παρουσία τους (π.χ. υπολείμματα τροφοληψίας, σημεία κούρνιας) στην ευρύτερη περιοχή έρευνας. 

Οι καταγραφές στα πλαίσια της παρούσας πραγματοποιήθηκαν στις ακόλουθες ημερομηνίες: 

- Άνοιξη (μεταναστευτική περίοδος): 20-21/3/2019 

- Άνοιξη (αναπαραγωγική περίοδος): 4-6/5/2019 & 16-17/7/2019 

- Φθινόπωρο (μεταναστευτική περίοδος): 7-8/9/2019 

Οι καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια των εργασιών πεδίου παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα. 

Πίνακας 6.2: Καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια των δειγματοληπτικών ελέγχων 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ / ΜΗΝΑΣ 
ΜΕΓΙΣΤΗ 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 
(οC) 

ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

Μεταναστευτική Περίοδος / 
Μάρτιος 2019 

13 
Απουσία κατακρημνισμάτων και νέφωσης. 
Άνεμος μέτριος ως ασθενής.  

Αναπαραγωγική περίοδος 
/ Μάιος 2019 

17 
Σποραδικές νεφώσεις και αραιή βροχόπτωση. 
Άνεμος μέτριος ως δυνατός. 

Αναπαραγωγική περίοδος 
/ Ιούλιος 2019 

20 
Αίθριος καιρός, απουσία νέφωσης, Ασθενής 
άνεμος 

Μεταναστευτική Περίοδος / 
Σεπτέμβριος 2019 

23 
Απουσία νέφωσης και κατακρημνισμάτων. 
Άνεμος επί το πλείστων ασθενής. 

 

6.2 Μεθοδολογία Παρατηρήσεων Πτηνών 

Τα αποτελέσματα των καταγραφών από τις σταθερές θέσεις ελέγχου παρουσιάζονται στον πίνακα που 
ακολουθεί. 

Πίνακας 6.3: Είδη ορνιθοπανίδας που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας πεδίου ανά θέση ελέγχου και 
εποχή 

ΘΕΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΙΔΟΣ ΠΛΗΘΟΣ 

Άνοιξη (Μάρτιος 2019) 

PO1 
Passer domesticus 
Corvus corone cornix 

6 
3 

PO2 
Pica pica 
Corvus corone cornix 
Falco peregrinus 

2 
4 
1 

PO3 
Buteo buteo 
Emberiza citrinella 

1 
2 
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PO5 
Turdus merula 
Carduelis carduelis 

2 
4 

PO7 
Galerida cristata 
Streptopelia turtur 

3 
6 

Άνοιξη (Μάιος 2019) 

PO1 
Delichon urbicum 
Hirundo rustica 
Cecropis daurica 

6 
10 
14 

PO2 
Streptopelia decaocto 
Ardea cinerea 
Apus apus 

4 
1 
12 

PO3 
Falco tinnunculus 
Emberiza caesia 

2 
1 

PO4 
Buteo buteo 
Falco naummani 
Passer hispaniolensis 

1 
3 
8 

PO5 
Corvus monedula 
Accipiter nisus 
Hirundo rustica 

5 
1 
6 

PO6 Ciconia ciconia 1 

PO7 
Falco naummani 
Emberiza calandra 

12 
2 

Καλοκαίρι (Ιούλιος 2019) 

PO1 
Passer hispaniolensis 
Pica pica 
Emberiza melanocephala 

8 
3 
1 

PO2 
Hirundo rustica 
Passer hispaniolensis 

6 
10 

PO3 Circaetus gallicus 1 

PO4 
Corvus corone cornix 
Emberiza calandra 

4 
2 

PO6 Ciconia ciconia 1 
Φθινόπωρο (Σεπτέμβριος 2019) 

PO1 
Lanius minor 
Streptopelia decaocto 

2 
3 

PO2 
Falco naummani 
Apus apus 

4 
8 

PO3 Falco tinnunculus 2 

PO4 
Emberiza calandra 
Pica pica 

6 
4 

PO5 
Galerida cristata 
Anthus campestris 
Passer hispaniolensis 

5 
1 
7 

PO6 Corvus monedula 2 
 
Τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα επιβεβαιώνουν τον χαρακτήρα της περιοχής έρευνας, αφού η 
πλειοψηφία των ειδών που καταγράφηκαν αφορά σε τυπικά είδη (μεταναστευτικά και μη) των 
καλλιεργούμενων εκτάσεων ή χέρσων εκτάσεων χαμηλού υψομέτρου και βλάστησης. Χαρακτηριστικά 
αναφέρονται τα Passer hispaniolensis, Emberiza calandra, Emberiza caesia, Emberiza melanocephala και 
Galerida cristata. Παράλληλα, γίνεται αντιληπτό πως είδη όπως τα Delicon urbica, Cecropis daurica και 
Streptopelia turtur ήταν περαστικά κατά την εαρινή μετανάστευση αφού δεν παρατηρήθηκαν στις επόμενες 
επισκέψεις. 

Κατά τις εργασίες πεδίου, διερευνήθηκε σχολαστικά η έκταση που πρόκειται να διαταραχτεί από την 
εγκατάσταση του νέου αγωγού ύδρευσης για τον εντοπισμό σημείων ειδικού ενδιαφέροντος π.χ. 
κατάλληλες θέσεις φωλιάσματος ή κουρνιάσματος, χωρίς να εντοπιστεί κάποια σχετική θέση που 
υποδηλώνει τη δημιουργία φωλιάς ή τη μεταφορά τροφής σε νεοσσούς. 
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι καταγραφές μικρών και μεγαλύτερων αρπακτικών, όπως 
καταγράφηκαν στις εργασίες πεδίου. 

Πίνακας 6.4: Υπερπτήσεις μικρών και μεγάλων αρπακτικών 

α/α ΕΙΔΟΣ 
2019 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ 
Χ A K Φ 

1 
Circaetus gallicus 
(Φιδαετός) 

 
 √  

Καλοκαίρι (Ιουλ. 2019): 
1 άτομο, ενήλικο αρσενικό, Θέση 
PO3, σε ενεργητική πτήση 

2 Buteo buteo (Γερακίνα)  √  √ 

Άνοιξη (Μάρτ. 2019): 
1 άτομα, Θέση PO3, ενεργητική 
πτήση. 
Άνοιξη (Μάιος 2019): 
1 άτομο, θέση PO4, σε πλανάρισμα 
από Ν προς A-ΒA.  

3 Accipiter nisus (Ξεφτέρι) 

 

√   

Άνοιξη (Μάιος 2019): 
1 άτομο, θέση PO5, σε ενεργητική 
πτήση  
αναζήτησης τροφής. 

4 Falco peregrinus (Πετρίτης) 
 

√   
Άνοιξη (Μάιος 2019): 
1 άτομο, θέση PO2, σε ενεργητική 
πτήση προς Δ-ΒΔ 

5 
Falco naummani 
(Κιρκινέζι) 

 

√ √ √ 

Άνοιξη (Μάιος 2019):  
15 άτομα, θέση PO4 και PO7, σε 
αναζήτηση τροφής και ζευγάρωμα 
 
Καλοκαίρι (Ιούλ. 2019): 
5 άτομα, θέση PO6 και PO7, 
τροφοληψία και μεταφορά τροφής 
 
Φθινόπωρο (Σεπτ. 2019): 
4 άτομα, Θέση PO2, σε αιώρηση 
αναζήτησης τροφής 

6 
Falco tinnunculus 
(Βραχοκιρκίνεζο) 

 

√  √ 

Άνοιξη (Μάιος 2019): 
1 άτομο, ενήλικο αρσενικό, Θέση 
PO3, σε ενεργητική πτήση προς Α 
 
Φθινόπωρο (Σεπτ. 2019): 
2 άτομα, θέση PO3, σε επόπτευση 
προς αναζήτηση τροφής 

 

Από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα προκύπτει η εποχιακή παρουσία και κάποιων μεγαλύτερων  
αρπακτικών, η οποία μπορεί να αποδοθεί σε πέρασμα κατά την μετανάστευση ή σε διασπορά από τις 
θέσεις αναπαραγωγής σε αναζήτηση τροφής. 

Η παρουσία Κιρκινεζιών (Falco naummani), είδος χαρακτηρισμού της ΖΕΠ GR1420012, αφορά σε άτομα 
που καταγράφηκαν σε τυπική συμπεριφορά αναζήτησης τροφής σε κατάλληλο ενδιαίτημα (αιώρηση πάνω 
από χωράφια με δημητριακά, επόπτευση από στύλο ή δέντρο) ή αναπαραγωγής (μεταφορά τροφής προς 
τη φωλιά), εντός και εκτός των ορίων της ΠΕΠ. Άλλωστε, ο οικισμός των Φαρσάλων φιλοξενεί μία από τις 
12 μεγαλύτερες αποικίες του είδους στη Θεσσαλία και σύμφωνα με την πιο πρόσφατη απογραφή 
πληθυσμού (LIFE11NAT/GR/001011 (2014), Δράση Α.1. Αναφορά απογραφής Κιρκινεζιού στον Θεσσαλικό 
Κάμπο, NCC ΕΠΕ) κατατάσσεται στην κατηγορία 101-200 ζευγάρια. Ωστόσο, τα έργα κατασκευής του νέου 
αγωγού ύδρευσης δεν πρόκειται να διαταράξουν τα ενδιαιτήματα τροφοληψίας ή αναπαραγωγής του 
είδους, αφού θα γίνουν επί του υφιστάμενου οδικού δικτύου. 

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα των καταγραφών με επιπλέον πληροφορίες για το φύλο, τη δραστηριότητα 
κτλ., παρουσιάζονται στη συνέχεια. 
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Πίνακας 6.5: Κατάλογος ειδών ορνιθοπανίδας που παρατηρήθηκαν κατά την έρευνα πεδίου 
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Από τα είδη του παραπάνω πίνακα, ενδείξεις αναπαραγωγής καταγράφηκαν για τα είδη Falco naummani 
και Galerida cristata στα παρακείμενα της ΠΕΠ αγροτεμάχια, ενώ για τα είδος Emberiza caesia παρότι 
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καταγράφηκαν αρσενικά και θηλυκά άτομα σε κατάλληλο ενδιαίτημα για φωλεοποίηση, δεν εντοπίστηκε 
κάποια ενεργή φωλιά ούτε καταγράφηκε αναπαραγωγική συμπεριφορά εντός των ορίων της ΠΕΠ. Για τα 
μικρά αρπακτικά Accipiter nisus και Falco tinnunculus η παρουσία τους σχετίζεται κυρίως με την 
τροφοληψία, ενώ η καταγραφή του Ardea cinerea αφορά στην μετακίνησή του σε αναζήτηση τροφής. 

 

6.3 Οικολογικές απαιτήσεις Ειδών Χαρακτηρισμού ΖΕΠ 

Falco naummani (Κιρκινέζι): Ζει σε ζεστές, ανοικτές περιοχές, π.χ. σε στεπικές και ψευδοστεπικές εκτάσεις, 
χερσολίβαδα, μη αρδεύσιμες καλλιέργειες και περιστασιακά σε φρύγανα και ανοικτά δασολίβαδα. Τρέφεται 
κυρίως με έντομα (κυρίως Ορθόπτερα) και λιγότερο με μικρά θηλαστικά και άλλα μικρά σπονδυλόζωα. 
Φωλιάζει συνήθως σε αποικίες που αριθμούν από 5 έως 250 ζευγ. αλλά και μεμονωμένα. Φτιάχνει τη 
φωλιά του σε τρύπες σε παλιά σπίτια και αποθήκες, κάτω από στέγες, σε τρύπες δένδρων και σε 
βραχώδεις ορθοπλαγιές. Οι περιοχές αναζήτησης τροφής βρίσκονται σε ακτίνα 2-10 χλμ, σπανιότερα δε 
έως 15 χλμ από τη φωλιά. 

Σύμφωνα με την Εθνική Έκθεση του Άρθρου 12 της Οδηγίας των Πτηνών (Η υποβολή της Εθνικής 
Έκθεσης του Άρθρου 12 της Οδηγίας των Πτηνών {Οδηγία 2009/147/ΕΚ} αποτελεί συμβατική υποχρέωση 
κάθε κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόλις πρόσφατα, τέθηκε από το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος σε διαβούλευση η Έκθεση για την περίοδο αναφοράς 2013-2018 
{http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=232&language=el-GR}), η Περιοχή Έρευνας Πεδίου βρίσκεται στο 
εύρος εξάπλωσης του είδους, τμήματα της οποίας αποτελούν μέρος κρίσιμου ενδιαιτήματος 
(αναπαραγωγή/τροφοληψία). Ωστόσο, η κατασκευή και λειτουργία του υπόγειου αγωγού ύδρευσης δεν 
αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά το είδος, αφού θα πραγματοποιηθεί επί του υφιστάμενο οδικού δικτύου 
και δεν θα επιφέρει απώλεια ενδιαιτήματος τροφοληψίας για το είδος. 

Σχήμα 6.2: Χάρτης Κρίσιμων Ενδιαιτημάτων της ΖΕΠ Περιοχής Φαρσάλων 
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Buteo rufinus (Αετογερακίνα): Η Αετογερακίνα φωλιάζει πάντα σε βράχια σε δασικά ξέφωτα ή στα όρια 
δασικών συστάδων αλλά κυρίως σε ανοικτές εκτάσεις με βραχώδεις σχηματισμούς. Είναι αρπακτικό των 
ανοιχτών εκτάσεων με χέρσα εδάφη και χαμηλή βλάστηση. Ο βιότοπος τροφοληψίας περιλαμβάνει 
στεπώδεις, ημιερημικές περιοχές με φρυγανική βλάστηση, όπου τρέφεται κυρίως με ερπετά και λιγότερο με 
πουλιά. Γεννάει τον Απρίλιο 3-4 αβγά τα οποία επωάζονται σε 32-34 μέρες. Οι νεοσσοί δέχονται την 
φροντίδα και των δύο γονιών και μπορούν να πετάξουν μετά από 40-42 μέρες. 

Το είδος δεν παρατηρήθηκε κατά τις εργασίες πεδίου στα πλαίσια της παρούσας μελέτης. Σύμφωνα με την 
Εθνική Έκθεση του Άρθρου 12 της Οδηγίας των Πτηνών (Οδηγία 2009/147/ΕΚ), η Περιοχή Έρευνας 
Πεδίου εμπίπτει στο εύρος εξάπλωσης του είδους. Ωστόσο, στην περιοχή αυτή δεν υπάρχουν οι συνθήκες 
για φώλιασμα και αναπαραγωγή του είδους. Πιθανός εντοπισμός του θα συνδεόταν μόνο με την αναζήτηση 
τροφής. 

 

6.4 Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων 

Από τα αποτελέσματα των καταγραφών προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

- Στη θέση κατασκευής του νέου αγωγού ύδρευσης και λειτουργίας του υφιστάμενου αγωγού δεν 
εντοπίστηκαν φωλιές ή νεοσσοί πτηνών, ούτε καταγράφηκαν κινήσεις πτηνών που να 
υποδηλώνουν τη δημιουργία φωλιάς ή τη μεταφορά τροφής σε νεοσσούς. 

- Από τα Είδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ εντοπίστηκε μόνο το Falco naummani, την, το καλοκαίρι και 
το φθινόπωρο, σε τυπικό ενδιαίτημα τροφοληψίας και σε τυπική συμπεριφορά αναπαραγωγής, 
τόσο εντός όσο και εκτός των ορίων της περιοχής έρευνας πεδίου. Η παρουσία του στην περιοχή 
σχετίζεται με την αποικία του είδους στην πόλη των Φαρσάλων, μία από τις 12 μεγαλύτερες στη 
Θεσσαλία. 

- Ενδείξεις αναπαραγωγής καταγράφηκαν για τα είδη Falco naummani και Galerida cristata στα 
παρακείμενα της ΠΕΠ αγροτεμάχια, ενώ για το είδος Emberiza caesia παρότι καταγράφηκαν 
αρσενικά και θηλυκά άτομα σε κατάλληλο ενδιαίτημα για φωλεοποίηση, δεν εντοπίστηκε κάποια 
ενεργή φωλιά ούτε καταγράφηκε αναπαραγωγική συμπεριφορά εντός των ορίων της ΠΕΠ. 

- Οι καταγραφές κοινών αγροτικών ειδών (π.χ. Galerida cristata, Emberiza calandra, Passer 
hispaniolensis) έρχονται σε συμφωνία με τον χαρακτήρα του οικότοπου της ευρύτερης περιοχής, 
που είναι τυπική αρόσιμη γη. 
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7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Συμπερασματικά, η κατασκευή και λειτουργία του έργου: 

- Δεν θα προκαλέσει καθυστέρηση ή οποιαδήποτε διακοπή στην πρόοδο επίτευξης των στόχων 
διατήρησης της οικείας περιοχής Natura 2000, όπως έχουν καθοριστεί. 

- Δεν θα ελαττώσει την έκταση της περιοχής Natura 2000 απειλώντας την ακεραιότητά της ή την 
αντιπροσωπευτικότητα της και το βαθμό διατήρησης της δομής και των οικολογικών λειτουργιών 
τους. 

- Δεν θα μειώσει το μέγεθος του πληθυσμού των ειδών και δεν θα επηρεάσει την ισορροπία μεταξύ 
τους. 

- Δεν θα προξενήσει αλλαγές σε ζωτικής σημασίας παραμέτρους οι οποίες καθορίζουν το πώς 
λειτουργεί η οικεία περιοχή Natura 2000. 

- Δεν θα προκαλέσει καμία αλληλεπίδραση με προβλεπόμενες ή αναμενόμενες φυσικές αλλαγές 
στην οικεία περιοχή Natura 2000. 

Με βάσει όλα όσα αναλύθηκαν εκτενώς στα προηγούμενα κεφάλαια σχετικά με τις ενδεχόμενες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία του έργου, και την πρόληψη - αντιμετώπιση 
αυτών προκύπτουν τα εξής: 

- Τόσο στη φάση της κατασκευής του έργου όσο και στη φάση της λειτουργίας του δεν απαιτείται η 
λήψη ειδικών μέτρων. 

- Οι επεμβάσεις που θα γίνουν τόσο στο φυσικό περιβάλλον όσο και στο βιοτικό περιβάλλον 
(χλωρίδα - πανίδα), είναι μικρής έκτασης και αφορούν κυρίως στην περίοδο κατασκευής του έργου. 
Επιπρόσθετα, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος σε ότι αφορά στον πληθυσμό του προστατευόμενου 
είδους πανίδας αλλά και σε κανένα άλλο είδος πανίδας. 

- Μετά την ολοκλήρωση του έργου, η λειτουργία των γεωτρήσεων και το εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης 
που θα είναι υπόγειο, δεν θα επηρεάσουν με κανένα τρόπο το περιβάλλον. 

 

Βάσει της ανωτέρω συνολικής τεκμηρίωσης, το έργο δεν θα προκαλέσει δυσμενείς επιπτώσεις στο φυσικό 
περιβάλλον της συγκεκριμένης και ευρύτερης περιοχής, αλλά ούτε και στο ανθρωπογενές περιβάλλον της 
ευρύτερης περιοχής του Δήμου και στην δημόσια υγεία. Πρέπει να τονιστεί ότι η κατασκευή του έργου θα 
επιφέρει θετικές επιπτώσεις στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Δήμου, 
μέσω της ουσιαστικής συμβολής του στην βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

 

 

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 



ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 

 
 

34 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Απόφαση 1997/266 Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: «Απόφαση της Επιτροπής της 18ης 
Δεκεμβρίου 1996 όσον αφορά το έντυπο πληροφοριών για τους προτεινόμενους τόπους Natura 
2000». 

- Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, "Τα πουλιά της Ελλάδας",2007. 

- Δημαλέξης Τ., Καστρίτης Θ., Μανωλόπουλος Α., & Κ. Γρίβας. 2009. Προσδιορισμός συμβατών 
δραστηριοτήτων σε σχέση με τα είδη χαρακτηρισμού των Ζωνών Ειδικής Προστασίας της 
ορνιθοπανίδας. Τελική Έκθεση, ΥΠΕΧΩΔΕ. 

- Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, "Σημαντικές Περιοχές για τα πουλιά της Ελλάδας", Εκδόσεις 
Ε.Ο.Ε., Αθήνα 1994. 

- Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και Εταιρεία Μελέτης και Προστασίας της Μεσογειακής Φώκιας 
(Mom), 1997. «Πρόγραμμα οριοθέτησης - προστασίας -διαχείρισης των βιοτόπων Πηλίου, Σκιάθου, 
Σκοπέλου Ν. Μαγνησίας /Αποτύπωση των αξιόλογων οικοσυστημάτων και στοιχείων του φυσικού 
περιβάλλοντος Πηλίου». ΥΠΕΧΩΔΕ, Αθήνα 1997.  

- Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία, "Το κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας", Εκδόσεις 
Α. Λεγάκις - Π. Μαραγκού, Αθήνα 2009. 

- BirdLife International, 2004. Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status. 
Cambridge U.K. Birdlife International (Birdlife Conservation Series:12). 

- BirdLife International (2008) Species factsheet: Ficedula semitorquata. Downloaded from 
http://www.birdlife.org on 1/8/2009 

- BirdLife International, 1997. European Union Species Action Plan for Bonelli's Eagle (Hieraaetus 
fasciatus) 

- Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση του Έργου: Υφιστάμενος Σταθμός Κινητής Τηλεφωνίας: 3073 – 
Κανάλια Βόλου, της WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ. Μελετητής: Σιγγιρίδης Ηρακλής 

- Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση του Έργου: Υφιστάμενος Σταθμός Κινητής Τηλεφωνίας: 4430 – 
Φύλλον, της WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ. Μελετητής: Σιγγιρίδης Ηρακλής 

- LIFE11 NAT/GR/001011 (2015) Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για το Κιρκινέζι (Falco naumanni) 
στον Θεσσαλικό Κάμπο. Πρόγραμμα LIFE «Διατήρηση και διαχείριση του Κιρκινεζιού (Falco 
naumanni) σε τρείς Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) της Ελλάδας» (Lesser Kestrel Thessaly – 
LIFE11 NAT/GR/001011) 

- Δημαλέξης Τ. (2009α) Παραδοτέο 7: Φύλλα περιγραφής απειλών – μέτρων ανά ΖΕΠ. Στο: 
Προσδιορισμός συμβατών δραστηριοτήτων σε σχέση με τα είδη χαρακτηρισμού των Ζωνών 
Ειδικής Προστασίας της Ορνιθοπανίδας. ΥΠΕΧΩΔΕ, Αθήνα. 

- Δημαλέξης Τ. (2009β) Παραδοτέο 8: Οδηγός οικολογικών απαιτήσεων, απειλών και ενδεδειγμένων 
μέτρων για τα είδη χαρακτηρισμού. Στο: Προσδιορισμός συμβατών δραστηριοτήτων σε σχέση με τα 
είδη χαρακτηρισμού των Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. ΥΠΕΧΩΔΕ, Αθήνα. 

- Λεγάκις, Α. & Π. Μαραγκού (2009) Το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας. 
Ελληνική Ζωολογική Εταιρία, Αθήνα. 

- Μακρή Μ. & Σφουγγάρης Α., (2016) «Γεωργία και Κιρκινέζι»: Οδηγός Καλών Πρακτικών για 
αγρότες. LIFE11 NAT/GR/001011. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. {Διαθέσιμο από: 
http://lifelesserkestrel.eu/images/pdf/paradotea/gpg_farmers.pdf}.  

- Μπούσμπουρας Δ. (2005) Έκθεση ορνιθολογικής αξιολόγησης των περιοχών «GR056 Περιοχή 
Τυρνάβου», «GR062 Θεσσαλικός Κάμπος» και «GR063 Περιοχή Φαρσάλων», για το 



ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 

 
 

35 

χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας. Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων για τις 
προτεινόμενες Ζώνες Ειδικής Προστασίας: «GR1420010 Τυρνάβου», «GR1420011 Θεσσαλικού 
Κάμπου» και «GR1420012 Φαρσάλων». Πρόγραμμα: «Καθορισμός μεθοδολογίας και σύνταξη 
προδιαγραφών για την αξιολόγηση περιοχών και το χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής 
Προστασίας της ορνιθοπανίδας με πιλοτική εφαρμογή σε 10 περιοχές». Υπουργείο Περιβάλλοντος 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων & Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ).  

- Τζάλη, Μ., Κορδοπάτης, Π., Βαφειάδης, Μ., (2015) Προσφέροντας στέγη στα Κιρκινέζια. Βελτίωση 
των χώρων φωλιάσματος του Κιρκινεζιού. LIFE NAT/GR/001011. NCC & Ελληνική Ορνιθολογική 
Εταιρεία.{Διαθέσιμο από: http://lifelesserkestrel.eu/images/pdf/paradotea/gpg_nests.pdf}  

- Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων για την περιοχή GR1420012 (http://natura2000.eea.europa.eu) 

- Ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 60 Α΄) 

- ΚΥΑ 33318/3028/1998 “Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών 
οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας” (ΦΕΚ 1289 Β΄). 

- ΚΥΑ 14849/853/Ε.103/2008 “Τροποποίηση των υπ' αριθμ. 33318/3028/1998 κοινών υπουργικών 
αποφάσεων (Β 1289) και υπ' αριθμ. 29459/1510/2005 κοινών υπουργικών αποφάσεων (Β 992), σε 
συμμόρφωση με διατάξεις της οδηγίας 2006/105 του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2006 της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης” (ΦΕΚ 645 Β΄). 

- ΚΥΑ 37338/1807/Ε.103/2010 “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/ΕK” (ΦΕΚ 1495 Β΄). 

- ΚΥΑ 8353/276/Ε103/2012 “Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 37338/1807/2010 κοινής 
υπουργικής απόφασης “Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας 
ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 
79/409/ΕΟΚ....” (Β 1495), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 
του άρθρου 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ “Για τη διατήρηση των άγριων πτηνών” του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ“ (ΦΕΚ 415 
Β΄). 

- Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών 
οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας. 

- Οδηγία 79/409/ΕΟΚ περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών. 

- Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου 2009 
περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (κωδικοποιημένη έκδοση της 79/409/ΕΟΚ). 

- Hallmann, B. Lesser Kestrel Survey of Thessaly. Report to the Hellenic Ornithological Society 
RSPB and BirdLife International (1996). 

- Ντάφης Σ, Παπαστεργιάδου Ε. Λαζαρίδου Ε. Τσιαφούλη Μ. "Τεχνικός Οδηγός Αναγνώρισης, 
Περιγραφής και Χαρτογράφησης Τύπων Οικοτόπων της Ελλάδας" Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-
Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), 2001 

- Δημόπουλος Π, Bergmeier E, Θεοδωρόπουλος Κ, Fischer P, Τσιαφούλη Μ «Οδηγός 
παρακολούθησης τύπων οικοτόπων και φυτικών ειδών (οδηγία 92/43/ΕΟΚ» 

- ΚΥΑ 50743/2017 “Αναθεώρηση του εθνικού καταλόγου περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού 
Δικτύου Natura 2000” (ΦΕΚ 4432 Β΄) 

- Ν. 4519/2018 “Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 25 Α΄) 

- Ν. 4585/2018 “Επείγουσες ρυθμίσεις του ΥΠΕΝ-……. και άλλες διατάξεις ”(ΦΕΚ 216 Α΄) 



ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 

 
 

36 

- ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/69722/1108/2018 Απόφαση “Έγκριση Αναθεώρησης του Περιφερειακού 
Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας και Περιβαλλοντική Έγκριση αυτού” (ΦΕΚ 269 
Α.Α.Π.) 

- ΚΥΑ 414985/1985 “μέτρα διαχείρισης άγριας πτηνοπανίδας“ (ΦΕΚ 757 Β΄) 

- ΠΔ 67/81 «Περί προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδος και της αγρίας πανίδος και καθορισμού 
διαδικασίας συντονισμού και ελέγχου επ’ αυτών» (ΦΕΚ 23 Α΄) 

- Ν. 1335/1983 «Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού 
περιβάλλοντος της Ευρώπης» (ΦΕΚ 32 Α΄) 

- Ν. 2719/1999 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών της 
άγριας πανίδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 106 Α΄) 

- Οδηγία 2006/105/ΕΚ “περί προσαρμογής των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ κ.α.” 

- ΚΥΑ Η.Π. 44105/1398/Ε.103/2013“Τροποποίηση της αριθ. 29459/1510/2005 Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης «Καθορισμός εθνικών ανωτάτων ορίων εκπομπών για ορισμένους ατμοσφαιρικούς 
ρύπους…» (Β΄992) και (Β΄1131), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 14849/853/2008 ΚΥΑ (Β΄645) 
και της αριθ. 33318/3028/1998 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός μέτρων και 
διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας» (Β΄1289), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 14849/853/2008 ΚΥΑ (Β΄645), 
σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2013/17/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 1890 Β΄) 

- http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=GR1420007 

- http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=GR1420003 

- http://www.ornithologiki.gr/page_iba.php?aID=58 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

 



 

 

 

 

Εικόνα 1: Γενική άποψη θέσης ανόρυξης γεωτρήσεων «Βρυσιά 1» και «Βρυσιά 2» πλησίον του αντλιοστασίου της 
υφιστάμενης υδρευτικής γεώτρησης Βρυσιών 



 

 

 

Εικόνα 2: Άποψη υδρευτικής γεώτρησης «Φάρσαλα 1» στη θέση Κρεντίρι  

 

 

Εικόνα 3: Άποψη υδρευτικής γεώτρησης «Σταθμός 1» 



 

 

 

Εικόνα 4: Άποψη υδρευτικής γεώτρησης «Σταθμός 2» 

 

 

Εικόνα 5: Άποψη υδρευτικής γεώτρησης «Σταθμός 3» 

 



 

 

 

Εικόνα 6: Άποψη γεώτρησης Σταθμός 4 

 

Εικόνα 7: Άποψη δεξαμενής στη θέση «Σταθμός» 

 



 

 

 

Εικόνα 8: Άποψη δεξαμενής εντός οικισμού 

 

 

Εικόνα 9: Άποψη δεξαμενής στο ύψωμα Προφήτης Ηλίας 
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