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1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

1.1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Το υπό μελέτη ρέμα (Μεγάλο Ποτάμι) αποτελεί ένα από τα σημαντικά ρέματα της συνολικής 

λεκάνης απορροής Δυτικά της Λίμνης Πλαστήρα, τα οποία πηγάζουν από την οροσειρά των 

Αγράφων και εκβάλουν στον τεχνητό ταμιευτήρα της Λίμνης Πλαστήρα, που αποτελεί τον αποδέκτη 

των υδάτων της ευρύτερης περιοχής. Το υπό μελέτη Ρέμα έχει μήκος κύριας κοίτης περίπου 10,00 

km, διέρχεται νότια έξω από τον οικισμό της Φυλακτής, εντός του οικισμού της Πεζούλας, συνεχίζει 

τη διαδρομή του ανάμεσα από τα Καλύβια Φυλακτής και τα Καλύβια Πεζούλας και εκβάλει στη 

Λίμνη Πλαστήρα. Το μελετώμενο τμήμα προς οριοθέτηση έχει μήκος 1.206,5 μέτρων και αφορά στο 

τμήμα από την γέφυρα της Επ. Οδού υπ. αριθμ. 9 (Καρδίτσα - Αυχήν Βουτσικάκι - Γεφ. Κοράκου 

προς 'Αρταν από θέσεως Σταυρός (20ον χιλμ.) Επ. Οδού 2 και διά Μεσενικόλα, Μορφοβουνίου, 

Κρυονερίου, Μπεζούλας, Φυλακτής, περιφερείας Πετρίλου, Λεοντίτου και Στεφανιάδος), εως την 

εκβολή του στην Λίμνη Νικ. Πλαστήρα. 

Το έργο υπάγεται διοικητικά στην Τ.Κ. Πεζούλας και Φυλακτής (Δημοτική Ενότητα Νεβρόπολης 

Αγράφων) του Καλλικρατικού Δήμου Λίμνης Πλαστήρα της Π.Ε. Καρδίτσας της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας. Η κοίτη του ποταμού κατά μήκος του μελετώμενου τμήματος αποτελεί το διοικητικό 

όριο μεταξύ των δυο προαναφερόμενων Τ.Κ.   

Οι παρεμβάσεις αφορούν σε τεχνικά έργα (τοποθέτηση συρματοκιβωτίων στα πρανή και την 

κοίτη του ρέματος) και στον καθορισμό της οριογραμμής του υδατορεύματος. Η οριογραμμή 

προτείνεται να τοποθετηθεί σε απόσταση περίπου 5,00 μ από την αριστερή και την δεξιά όχθη 

(κατά τη φορά της ροής). 

Ειδικότερα σε ορισμένες θέσεις του ρέματος, παρατηρείται έντονη διάβρωση των πρανών λόγω 

της μαιανδρικής μορφής της κοίτης αλλά και του έντονα χειμμαρικού περιβάλλοντος της ροής. Για 

την προστασία από τη διάβρωση των παρόχθιων ιδιοκτησιών και την αποφυγή εμφάνισης 

παρόμοιων φαινομένων στο μέλλον, προτείνεται στις θέσεις στις οποίες παρατηρούνται 

προβλήματα διάβρωση, η τοποθέτηση συρματοκιβωτίων στα πρανή και την κοίτη του ρέματος. 

Τα τμήματα του ρέματος για τα οποία προτείνεται η τοποθέτηση συρματοκιβωτίων είναι: 

 Στην αρχή του τμήματος μελέτης, αμέσως κατάντη του υφιστάμενου τεχνικού (γέφυρα επ. 

οδού), από την Χ.Θ. 1+206,52 έως την Χ.Θ 1+180,00, δηλαδή για μήκος περίπου 25,00μ. 

 Στο 1ο τμήμα του ρέματος όπου παρατηρείται έντονη διάβρωση του πρανούς δεξιά, δηλαδή 

ανάντη και κατάντη της Διατομής 14 (Χ.Θ. 550,00) και για 30,00μ και προς τις δύο 

κατευθύνσεις. 
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 Στο 2ο τμήμα του ρέματος όπου παρατηρείται έντονη διάβρωση του πρανούς δεξιά, δηλαδή 

ανάντη και κατάντη της Διατομής 3 (Χ.Θ. 50,00) και για 30,00μ και προς τις δύο 

κατευθύνσεις. 

Στις παραπάνω θέσεις, από την εγκεκριμένη υδραυλική μελέτη του έργου, προτείνεται η 

τοποθέτηση συρματοκιβωτίων πάχους 0,50 μ στον πυθμένα του ρέματος (στρώμνες) και 

συρματοκιβωτίων πάχους 0,50 μ στα πρανή των προτεινόμενων διατομών. Τα συρματοκιβώτια 

στα πρανή του ρέματος προτείνεται να τοποθετηθούν μέχρι ύψος 2,50 μ από τον πυθμένα του 

ρέματος, καθώς όπως προκύπτει από τους υδραυλικούς υπολογισμούς το βάθος ροής στις 

θέσεις τοποθέτησης των συρματοκιβωτίων, κατά τη διέλευσης της πλημμυρικής παροχής δεν 

ξεπερνάει τα 2,50 μ. Η διαμορφούμενη προτεινόμενη κοίτη στις θέσεις των έργων θα είναι 

τραπεζοειδούς διατομής. 

Η λειτουργία του έργου δεν έχει κανενός είδους εξοπλισμό, δεν απαιτεί την πρόσληψη 

προσωπικού, δεν παράγει προϊόντα ή απόβλητα ενώ ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός ανέρχεται 

σε περίπου 100 άτομα (ιδιοκτήτες των παρόχθιων ιδιοκτησιών – καλλιεργούμενες εκτάσεις). 

Η κατασκευή των έργων προβλέπεται να γίνει τμηματικά και τη θερινή περίοδο όπου το ποτάμι 

παρουσιάζει μικρή εως μηδενική ροή. Κατά την πρώτη φάση προβλέπεται χώρος για την 

εμφανιζόμενη ροή του ποταμού στο ένα άκρο της κοίτης και κατασκευάζεται ένα τμήμα της 

διατομής (συρματοκιβώτια ενός πρανούς και τμήμα των στρωμνών της κοίτης). Στη δεύτερη φάση 

η ροή του ρέματος πραγματοποιείται στο κατασκευασμένο τμήμα της διατομής και ολοκληρώνεται 

η κατασκευή του υπόλοιπου τμήματος (απέναντι πρανές και υπολλειπόμενη στρώμνη κοίτης).  

Η λειτουργία του έργου δεν απαιτεί την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού. 

1.2. ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΟΡΙΑ 

Για την περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Νεβρόπολης Αγράφων, όπου περιλαμβάνεται ο οικισμός 

της Πεζούλας, έχει εκπονηθεί αλλά δεν έχει θεσμοθετηθεί μελέτη ΣΧΟΟΑΠ (βρίσκεται στο στάδιο 

Β2). Η θεσμοθέτηση της μελέτης του ΣΧΟΟΑΠ θα καθορίσει αναλυτικές χρήσεις γης τόσο για 

τους οικισμούς όσο και για την εκτός σχεδίου περιοχή. 

Σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση του οικισμού η κυρίαρχη χρήση είναι η κατοικία 

(ποσοστό κτιρίων κατοικίας 90%). Η αναλογία Α : Β κατοικίας παρουσιάζεται ιδιαίτερα αυξημένη, 

καθώς κατά κανόνα λειτουργεί ως εξοχική κατοικία. Τέλος, όσον αφορά στις χρήσεις γης στις 

εκτός σχεδίου περιοχές του οικισμού της Πεζούλας, στην πλειοψηφία τους αφορούν σε δάση και 

δασικές εκτάσεις.  

Στην περιοχή μελέτης ισχύει Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) σύμφωνα με το ΠΔ/22.10.1998 

(ΦΕΚ 885/Δ/6.11.1998) «Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου ΖΟΕ κατώτατου ορίου 
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κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού 

σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχή των Κοινοτήτων 

Μορφοβουνίου, Μεσενικόλα, Μοσχάτου, Λαμπερού, Καστανιάς, Καροπλεσίου, Μπελοκομίτη, 

Καρίτσας, Καρβασαρά, Νεοχωρίου, Πεζούλας, Φυλακτής, Κρυονερίου και Κερασιάς (Περιοχή 

οικισμών λίμνης Ν. Πλαστήρα – Ταυρωπού Νομού Καρδίτσας)». Η στενή περιοχή μελέτης ανήκει 

στην περιοχή με τα στοιχεία 1α και 1γ (Αδόμητες ζώνες). Πρόκειται για περιοχές απόλυτης 

προστασίας των παραλίμνιων περιοχών δασικών εκτάσεων και γεωργικών περιοχών που έχουν 

κριθεί προστατευτέες. Οι ζώνες 1α και 1γ συγκροτούν τον πεδινό παραλίμνιο αγροτικό χώρο 

Κρυονερίου, Πεζούλας, Φυλακτής, Νεοχωρίου, Μπελοκομίτη. 

Η στενή περιοχή μελέτης του προτεινόμενου έργου δεν χωροθετείται εντός προστατευόμενης 

περιοχής του δικτύου Natura 2000 είτε άλλου είδους προστατευόμενου τόπου (Βίοτοπος corine ή 

ΤΙΦΚ). Στην ευρύτερη περιοχή, περιοχές σημαντικής σπουδαιότητας φύσης (τόποι) αποτελούν οι 

τρεις περιοχές του δικτύου «Natura 2000». Οι τόποι αυτοί είναι: 

 Βιότοπος NATURA 2000  - Περιοχή Λίμνης Ταυρωπού (GR1410001) – απόσταση 50m 

από την θέση του έργου  

 Βιότοπος NATURA 2000 - Όρη Άγραφα (GR2430002) – απόσταση 3.261,29m από τη 

θέση του έργου 

 Βιότοπος NATURA 2000 - Άγραφα (GR1410002) – απόσταση 5.400,00m από τη θέση του 

έργου 

Η ελάχιστη απόσταση του προτεινόμενου έργου από τον πλησιέστερο οριοθετημένο οικισμό, 

είναι αυτή των Καλυβίων και ανέρχεται σε 380m. 

1.3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Στη φάση κατασκευής του έργου οι κύριες μορφολογικές επιπτώσεις σχετίζονται με τις εκσκαφές, τη 

διάθεση των προϊόντων εκσκαφής και την προσωρινή απόθεση των υλικών κατασκευής του, 

καθώς και με τις εργασίες εξυγίανσης του πυθμένα και των πρανών με σκοπό την ασφαλή 

εγκατάσταση των συρματοκιβωτίων. Αναμένονται κάποιες επιπτώσεις στην αισθητική του τοπίου 

από τη λειτουργία των συνεργείων οι οποίες όμως θα είναι περιορισμένες και προσωρινού 

χαρακτήρα, μέχρι να ολοκληρωθεί η κατασκευή του έργου. 

Οι όποιες επιπτώσεις στα οικοσυστήματα (παρόχθια) αφορούν τις χωματουργικές εργασίες που 

αφορούν στις εκσκαφές για την τοποθέτηση των συρματοκιβωτίων εντός της κοίτης αλλά και στα 

πρανή. Η κατασκευή του έργου θα αλλοιώσει τοπικά τη φυσική κατάσταση των οικοτόπων 

(παραποτάμια οικοσυστήματα πλατάνου και ιτιάς) καθώς απαιτείται η εκχέρσωση και 

διαμόρφωση του εδάφους εντός της ζώνης κατάληψης τους. Το φυσικό τοπίο θα αποκατασταθεί 

σχετικά γρήγορα με φυσική διαδικασία. Έτσι, η άμεση επίπτωση της κατασκευής του υπό μελέτη 
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έργου μπορεί να χαρακτηριστεί παροδικά δυσμενής για τα οικοσυστήματα και τους οικοτόπους, 

αλλά τοπικά περιορισμένη στη ζώνη κατάληψής του. 

Όσον αφορά στις επιπτώσεις στη χλωρίδα της περιοχής, κατά την κατασκευή του έργου θα 

υπάρξει αποψίλωση δασικής βλάστησης αποκλειστικά και μόνο στις θέσεις κατασκευής των 

τεχνικών καθώς και για τη διέλευση των μηχανημάτων. Παρόλα αυτά, το προτεινόμενο έργο δεν 

απειλεί σπάνια ή υπό εξαφάνιση είδη φυτών, ενώ η μετακίνηση των ζώων της περιοχής δεν 

επηρεάζεται από τη στιγμή που η ζώνη κατάληψης του έργου είναι περιορισμένη. 

Μπορεί να υπάρξει διατάραξη της πανίδας και κυρίως της ορνιθοπανίδας της περιοχής μελέτης, 

κυρίως από το θόρυβο των μηχανημάτων, η όποια όμως επιβάρυνση θα σταματήσει μετά το πέρας 

των εργασιών. 

Η κατασκευή και λειτουργία του έργου δεν αναμένεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στο χωροταξικό 

σχεδιασμό και τις χρήσεις γης στην περιοχή μελέτης. Απεναντίας, η οριοθέτηση του ρέματος έχει 

θετικό αντίκτυπο στην οργάνωση και διατήρηση των χρήσεων γης. 

Κατά τη φάση κατασκευής των έργων προβλέπεται επιβάρυνση της ατμόσφαιρας με εκπομπές 

σκόνης, αέριων ρύπων και οσμών καυσαερίων από τα μηχανήματα εκσκαφών, διαμόρφωσης των 

πρανών και της κοίτης. Οι εκπομπές αυτές αναμένονται μικρές, τοπικής και περιορισμένης 

κλίμακας και πλήρως αντιστρέψιμες. Εργοτάξιο δεν θα εγκατασταθεί στην περιοχή. 

Οι δυνητικές επιπτώσεις από την κατασκευή του προτεινόμενου έργου στα επιφανειακά νερά 

σχετίζονται με τη μεταβολή της ποιότητας των υδάτων από τις χωματουργικές εργασίες. 

Κατά την κατασκευαστική περίοδο αναμένεται να υπάρξει περιορισμένης έκτασης αύξηση των 

σωματιδίων που θα καταλήγουν στο υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής των έργων και κυρίως 

στην κοίτη του ποταμού, ως αποτέλεσμα των χωματουργικών εργασιών που θα λάβουν χώρα για 

τη διαμόρφωση του πυθμένα και των πρανών. Οι επιπτώσεις αυτές, πέραν της πιθανής 

παροδικής αύξησης της θολερότητας, δεν αναμένεται να επηρεάσουν τα ποιοτικά και ποσοτικά 

χαρακτηριστικά των επιφανειακών νερών της περιοχής.  

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται υπό μορφή πίνακα οι επιπτώσεις κατασκευής του έργου: 
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Συνοπτική παρουσίαση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε μορφή μήτρας 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

ΈΝΤΑΣΗ 

Ασθενείς   

  

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 

Θετικές ↑ 

  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Βραχυχρόνιες         ○ 

Μέτριες   Ουδέτερες − Μακροχρόνιες ∞ 

Ισχυρές   Αρνητικές ↓     

                      

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ 

Τοπικό Τ. 

  
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 

Ναι   

  

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

Ναι Ν 

Ευρύτερο Ε. Όχι   Όχι Ο 

                        

Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Πεζούλας  

Μελέτη 

οριοθέτησης 

ρέματος 

Πεζούλας 

Κλιματικά,  
Βιοκλιματικά  

Μορφολογικά, 
Τοπιολογικά 

Γεωλογικά - 
τεκτονικά 

και 
εδαφολογικά 

Οικοσυστή-
ματα 

Χλωρίδα - 
βλάστηση Πανίδα 

Προστατευ-
όμενες 

περιοχές 

Χωροταξικός 
σχεδιασμός 
& χρήσεις 

γης 
Δομημένο 

περιβάλλον 
Πολιτιστική 
κληρονομιά 

Κοινωνικο -
οικονομικό 
περιβάλλον 

- ↓  ○   Τ.    Ν - ↓  ○   Τ.    Ν ↓  ○   Τ.    Ν ↓  ○   Τ.    Ν - ↑  ○   Τ.    Ν - - - 

 

Τεχνικές 
υποδομές 

Ποιότητα 
αέρα  

Θόρυβος - 
Δονήσεις 

Ηλεκτρομα-
γνητικά 
πεδία 

Επιφανειακά 
Ύδατα 

Υπόγεια 
Ύδατα      

- ↓  ○   Τ.    Ν ↓  ○   Τ.    Ν - ↓  ○   Τ.    Ν -      

Πιν. 5: Μήτρα επιπτώσεων κατά το διάστημα κατασκευής του έργου 
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Στον παρακάτω πίνακα δίνονται υπό μορφή πίνακα οι επιπτώσεις λειτουργίας του έργου: 

Συνοπτική παρουσίαση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε μορφή μήτρας 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

ΈΝΤΑΣΗ 

Ασθενείς   

  

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 

Θετικές ↑ 

  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Βραχυχρόνιες         ○ 

Μέτριες   Ουδέτερες − Μακροχρόνιες ∞ 

Ισχυρές   Αρνητικές ↓     

                      

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ 

Τοπικό Τ. 

  
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 

Ναι   

  

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

Ναι Ν 

Ευρύτερο Ε. Όχι   Όχι Ο 

                        

Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Πεζούλας 

Μελέτη 

οριοθέτησης 

ρέματος 

Πεζούλας 

Κλιματικά,  
Βιοκλιματικά  

Μορφολογικά, 
Τοπιολογικά 

Γεωλογικά - 
τεκτονικά 

και 
εδαφολογικά 

Οικοσυστή-
ματα 

Χλωρίδα - 
βλάστηση Πανίδα 

Προστατευ-
όμενες 

περιοχές 

Χωροταξικός 
σχεδιασμός 
& χρήσεις 

γης 
Δομημένο 

περιβάλλον 
Πολιτιστική 
κληρονομιά 

Κοινωνικο -
οικονομικό 
περιβάλλον 

- - - - - - - ↑  ○   Τ.    Ν - - ↑  ∞   Τ.    Ν 

 

Τεχνικές 
υποδομές 

Ποιότητα 
αέρα  

Θόρυβος - 
Δονήσεις 

Ηλεκτρομα-
γνητικά 
πεδία 

Επιφανειακά 
Ύδατα 

Υπόγεια 
Ύδατα      

 - - - - -      

Πιν. 6: Μήτρα επιπτώσεων κατά τη φάση λειτουργίας του έργου 
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1.4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Όπως ήδη έχει αναφερθεί, το έργο θα προκαλέσει μικρές επιπτώσεις στο τοπίο της περιοχής. Η 

οργανωμένη αποκατάσταση του χώρου παρεμβάσεων και η καθαριότητα του περιβάλλοντος 

χώρου κατά την περίοδο εκτέλεσης των κατασκευαστικών εργασιών απαλύνουν τις όποιες 

επιπτώσεις στην αισθητική του χώρου. 

Όσον αφορά στην παρουσία των μηχανημάτων κατασκευής προτείνονται τα εξής: 

 Το εύρος της ζώνης κατάληψης του έργου να περιορισθεί στο απολύτως αναγκαίο για την 

κατασκευή του έργου. 

 Η κίνηση των οχημάτων θα πρέπει να γίνεται πάντα εντός του υφιστάμενου οδικού 

δικτύου, ενώ η στάθμευση των βαρέων οχημάτων και των τροχοφόρων που εξυπηρετούν 

το έργο απαγορεύεται εντός των γειτονικών οικισμών. 

Προκειμένου να μειωθούν κατά το δυνατό οι αρνητικές επιπτώσεις στο τοπίο και το αισθητικό 

περιβάλλον που οφείλονται στην κατασκευή του νέου έργου προτείνεται να εφαρμοστούν τα 

παρακάτω: 

 Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων και 

αποβλήτων, οποιασδήποτε κατηγορίας, στην περιοχή του έργου αλλά και στην ευρύτερη 

περιοχή. 

 Για όλα τα απορρίμματα και απόβλητα που θα προκύψουν από τις δραστηριότητες κατά 

την κατασκευή των έργων (στερεά και υγρά, επικίνδυνα ή μη) θα πρέπει να εφαρμόζεται 

κατάλληλη διαχείριση ώστε να αποφευχθεί η ρύπανση της περιοχής (εδάφους, 

υπεδάφους, επιφανειακών και υπογείων υδάτων) από την ανεξέλεγκτη διάθεσή τους ή 

από τυχόν διαρροές. 

 Η διαχείριση των χρησιμοποιουμένων ορυκτελαίων να γίνεται σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο Π.Δ. 82/25.2.2004 (ΦΕΚ 64/Α/2.3.04) περί «Καθορισμού μέτρων και 

όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιουμένων ορυκτελαίων», το οποίο αντικατέστησε 

την KYA 98012/2001/96. 

 Η διαχείριση των τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις 

της ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/2006 (ΦΕΚ383Β/28-3-2006) «Αντικατάσταση της KYA 

19396/1546/97 (ΦΕΚ 604Β/18-7-1997)». 

 Σε καμία περίπτωση να μην επιτρέπεται η διάθεση υλικών, έστω και προσωρινή, σε 

σημεία του υδρογραφικού δικτύου της άμεσης ή της ευρύτερης περιοχής. 

 Η απομάκρυνση των ακατάλληλων υλικών εκσκαφής να γίνεται το ταχύτερο δυνατόν. 
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 Η διακίνηση των υλικών θα πρέπει να γίνεται με καλυμμένα φορτηγά για την αποφυγή 

διασποράς σκόνης. 

 Οι ποσότητες των αδρανών υλικών για τις ανάγκες του έργου να περιορίζονται στις άκρως 

απαραίτητες. 

Όπως αναλύεται στην ΜΠΕ του έργου οι επιπτώσεις κατασκευής του έργου είναι μικρές όσον 

αφορά τα οικοσυστήματα της περιοχής. Έτσι προτείνεται στη φάση κατασκευής η ζώνη 

κατάληψης των εργασιών να είναι η κατά το δυνατόν μικρότερη, ενώ κατά τη διάρκεια των 

χωματουργικών εργασιών να εφαρμόζονται μέθοδοι μείωσης της διασποράς σκόνης με διαβροχή 

του χώματος. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις και έργα δεν επηρεάζουν κανένα οικότοπο 

προτεραιότητας κατά τα προβλεπόμενα στην οδηγία 92/43 της Ε.Ε, ούτε αναμένεται να απειληθεί 

η ακεραιότητα της προστατευόμενης περιοχής ή οικολογικές λειτουργίες της ούτε η συνεκτικότητα 

περιοχών του δικτύου Natura 2000. 

Όσον αφορά στα παραποτάμια οικοσυστήματα, μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στην αποφυγή 

έντονης παράσυρσης εδαφικού υλικού κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών. 

Όσον αφορά την πανίδα τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν κατά τη διάρκεια κατασκευής του 

έργου αφορούν κυρίως σε μέτρα για τη μείωση του θορύβου 

Στην φάση της κατασκευής και ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση της σκόνης προτείνεται:  

 η συχνή διαβροχή των περιοχών εκσκαφών ή διέλευσης βαρέων οχημάτων σε 

χωματόδρομο, 

 η κάλυψη των βαρέων οχημάτων μεταφοράς προϊόντων εκσκαφής αλλά και υλικών 

κατασκευής,  

 η συχνή διαβροχή και σκέπασμα των αποθηκευμένων προϊόντων εκσκαφής και η κατά το 

δυνατόν συντομότερη μεταφορά τους σε περιοχές όπου θα επαναχρησιμοποιηθούν για 

την κατασκευή επιχωμάτων ή σε περιοχές με τα κατάλληλα χαρακτηριστικά για την 

υποδοχή τους, 

 η αποφυγή διασποράς της σκόνης και ιδιαίτερα των άχρηστων υλικών, σκουπιδιών κλπ 

στις παρακείμενες εκτάσεις με την οργάνωση κατάλληλων συνεργείων αποκομιδής, 

 η κατασκευή των εξατμίσεων των οχημάτων έτσι ώστε να είναι μακριά από το έδαφος και 

στραμμένες προς τα πάνω. 

Τα μέτρα αντιμετώπισης/ ελαχιστοποίησης τυχόν επιπτώσεων στο υδατικό περιβάλλον κατά τη 

φάση κατασκευής του έργου περιλαμβάνουν τα εξής: 
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 Οι εκσκαφές να γίνουν σε περίοδο με την ελάχιστη παροχή του ρέματος (συνήθως 

Αύγουστος - Σεπτέμβριος). 

 Διαμόρφωση μικρού πλευρικού αύλακα εντός της κοίτης για την διοχέτευση των υδάτων 

εντός αυτής ώστε τα μηχανήματα του έργου να μην διέρχονται εντός αυτής και οι 

εργασίες να εκτελούνται στο απέναντι πρανές και στο τμήμα της κοίτης χωρίς ροή. 

 Οι εκσκαφές και θεμελιώσεις να διαρκέσουν τον ελάχιστο χρόνο. 

 Η απόθεση των εκσκαφών που θα χρησιμοποιηθούν ως υλικό επιχωμάτων θα πρέπει 

να γίνεται με τρόπο που δεν θα επιτρέπει φαινόμενα διάβρωσης και αποπλύσεων 

υλικών. Οι αποθέσεις αυτές θα πρέπει να διαμορφωθούν σε ήπια πρανή και να 

διαβρέχονται (εάν απαιτείται) ώστε να περιορίζεται η διασπορά του υλικού. 

 Όλα τα μηχανήματα του έργου θα πρέπει να διαθέτουν βιβλία συντήρησης από τα οποία 

θα προκύπτει η τακτική τους συντήρηση και τα οποία θα είναι διαθέσιμα προς έλεγχο 

στις αρμόδιες περιβαλλοντικές υπηρεσίες. 

 Κατάλληλος προγραμματισμός των εργασιών ώστε να αποφεύγονται οι σημαντικές 

μετακινήσεις υλικών σε περιόδους με αντίξοες καιρικές συνθήκες (π.χ. έντονη 

βροχόπτωση ή ισχυρούς ανέμους). 

 Η διαχείριση των χρησιμοποιουμένων ορυκτελαίων να γίνεται σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο Π.Δ. 82/25.2.2004 (ΦΕΚ 64/Α/2.3.04) περί «Καθορισμού μέτρων και 

όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιουμένων ορυκτελαίων», το οποίο αντικατέστησε 

την KYA 98012/2001/96. 

 Σε καμία περίπτωση να μην επιτρέπεται η διάθεση υλικών, έστω και προσωρινή, σε 

σημεία του υδρογραφικού δικτύου της άμεσης ή ευρύτερης περιοχής. 

 Ο ανάδοχος του έργου θα ευθύνεται για την καλή κατάσταση και τη στεγανότητα των 

μηχανικών μέσων. Για την προστασία των υδατικών πόρων από διαρροές ορυκτελαίων, 

καυσίμων και λοιπών πετρελαιοειδών από τα μηχανήματα κατασκευής θα πρέπει να 

ληφθούν κατάλληλα μέτρα όπως καλή και τακτική συντήρηση μηχανημάτων.  

1.5. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η οριοθέτηση του ρέματος και η κατασκευή των τεχνικών (τοποθέτηση συρματοκιβωτίων στον 

πυθμένα και στα πρανή) έχει ως πρωταρχικό στόχο την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων 

και διασφάλιση των παρόχθιων ιδιοκτησιών από φαινόμενα διάβρωσης κατά τις περιόδους 

υψηλών παροχών. Περαιτέρω η μείωση της διάβρωσης θα οδηγήσει σε μείωση της 

στερεομεταφοράς προς την λίμνη Πλαστήρα, επιμηκύνοντας το χρόνο ζωής της 
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1.6. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

Οι εναλλακτικές λύσεις που εξετάζονται στα πλαίσια της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του 

προτεινόμενου έργου και η αξιολόγησή τους συνοψίζονται παρακάτω: 

(α) Μηδενική λύση ή σενάριο τάσεων 

Στην περίπτωση αυτή το προτεινόμενο έργο δεν θα κατασκευαστεί (οριοθέτηση κοίτης και 

κατασκευή συρματοκυβωτίων στις τρεις καθορισμένες θέσεις), μπορεί με σχετική βεβαιότητα να 

ειπωθεί ότι ενέχει σοβαρούς κινδύνους με επιπτώσεις κατά κύριο λόγο στο ανθρωπογενές 

περιβάλλον (χρήσεις γης) μέσω διάβρωσης παρόχθιων ιδιοκτησιών αλλά και στο φυσικό 

περιβάλλον, κυρίως λόγω πλημμυρισμού και διάβρωσης αντίστοιχα. Τα υλικά διάβρωσης 

οδηγούνται μέσω της κοίτης στην λίμνη Πλαστήρα επιταχύνοντας την διαδικασία πλήρωσης της 

από φερτά υλικά και τελικά στην μείωση του χρόνου ζωής της. 

(β) Σενάριο 1 - Κατασκευή του έργου. 

Προτείνεται η ολοκλήρωση κατασκευής των προτεινόμενων τεχνικών έργων. Ειδικότερα για την 

προστασία από τη διάβρωση των παρόχθιων ιδιοκτησιών και την αποφυγή εμφάνισης 

παρόμοιων φαινομένων στο μέλλον, προτείνεται στις θέσεις στις οποίες παρατηρούνται 

προβλήματα διάβρωσης, η τοποθέτηση συρματοκιβωτίων στα πρανή και την κοίτη του ρέματος. 

Τα τμήματα του ρέματος για τα οποία προτείνεται η τοποθέτηση συρματοκιβωτίων είναι: 

 Στην αρχή του τμήματος μελέτης, αμέσως κατάντη του υφιστάμενου τεχνικού (γέφυρα επ. 

οδού), από την Χ.Θ. 1+206,52 έως την Χ.Θ 1+180,00, δηλαδή για μήκος περίπου 25,00μ. 

 Στο 1ο τμήμα του ρέματος όπου παρατηρείται έντονη διάβρωση του πρανούς δεξιά, 

δηλαδή ανάντη και κατάντη της Διατομής 14 (Χ.Θ. 550,00) και για 30,00μ και προς τις δύο 

κατευθύνσεις. 

 Στο 2ο τμήμα του ρέματος όπου παρατηρείται έντονη διάβρωση του πρανούς δεξιά, 

δηλαδή ανάντη και κατάντη της Διατομής 3 (Χ.Θ. 50,00) και για 30,00μ και προς τις δύο 

κατευθύνσεις. 

Στις παραπάνω θέσεις προτείνεται η τοποθέτηση συρματοκιβωτίων πάχους 0,50 μ στον πυθμένα 

του ρέματος (στρώμνες) και συρματοκιβωτίων πάχους 0,50 μ στα πρανή των προτεινόμενων 

διατομών. Τα συρματοκιβώτια στα πρανή του ρέματος προτείνεται να τοποθετηθούν μέχρι ύψος 

2,50 μ από τον πυθμένα του ρέματος. 

(γ) Σενάριο 2 – Κατασκευή τεχνικών στην θέση 1 και 3 και ευθυγράμμιση της κοίτης στην 

θέση 2 (χάρτης 5 εκτός τεύχους). 

Στην περίπτωση του σεναρίου 2 προτείνεται η κατασκευή των προτεινόμενων τεχνικών του 

σεναρίου 1 για τις θέσεις 1 και 3 . Ειδικότερα: 
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 Στην αρχή του τμήματος μελέτης, αμέσως κατάντη του υφιστάμενου τεχνικού (γέφυρα επ. 

οδού υπ. αριθμ. 9), από την Χ.Θ. 1+206,52 έως την Χ.Θ 1+180,00, δηλαδή για μήκος 

περίπου 25,00μ. 

 Στο 2ο τμήμα του ρέματος όπου παρατηρείται έντονη διάβρωση του πρανούς δεξιά, 

δηλαδή ανάντη και κατάντη της Διατομής 3 (Χ.Θ. 50,00) και για 30,00μ και προς τις δύο 

κατευθύνσεις (προς την εκβολή στην λίμνη Πλαστήρα). 

Στη θέση 2 (ενδιάμεσο τμήμα οριοθέτησης και τεχνικού) όπου το ποτάμι παρουσιάζει 

μαιανδρισμό προτείνεται η ευθυγράμμιση της κοίτης με την κατασκευή νέας τεχνητής κοίτης 

τραπεζοειδούς διατομής και την μη κατασκευή του τεχνικού για την θέση 2. 

Συγκριτική αξιολόγηση των λύσεων και προκρινόμενη λύση 

Στη μηδενική λύση δεν προβλέπεται καμιά σχεδιασμένη παρέμβαση, αλλά υποθέτει τη συνέχιση 

της σημερινής κατάστασης, τη μη κατασκευή του έργου (οριοθέτηση κοίτης) και κατασκευή 

τεχνικών επί της κοίτης και των πρανών του ποταμού, με αποτέλεσμα την συνέχιση διάβρωσης 

των παρακείμενων παρόχθιων ιδιοκτησιών, λύση που κρίνεται ανεπαρκής ως προς το ζητούμενο 

που είναι η διαφύλαξη των ανθρώπινων περιουσιών. Πέραν των ανωτέρω υπάρχει και η νομική 

υποχρέωση για αντιπλημμυρική προστασία τόσο βάσει θεμελιωδών συνταγματικών διατάξεων 

όσο και βάσει της πρόσφατης οδηγίας 2007/60/ΕΚ για τις πλημμύρες. 

Στην περίπτωση του σεναρίου 1 με την περιβαλλοντική αδειοδότηση και κατασκευή του 

προτεινόμενου έργου, αναμένεται η διακοπή του διακοπή του φαινομένου της διάβρωσης των 

παρόχθιων ιδιοκτησιών και διαφύλαξη των των ανθρώπινων περιουσιών. Στα πλαίσια του 

σεναρίου 1 η κατασκευή του έργου αναμένεται να συνεισφέρει θετικά στην βελτίωση των τεχνικών 

αντιπλημμυρικών υποδομών της περιοχής μελέτης αλλά και στη εξάλειψη του κινδύνου 

περαιτέρω διαβρώσεων εκατέρωθεν της κοίτης, την καταστροφή των ιδιοκτησιών στην περιοχή 

μελέτης (ανάντη και κατάντη οδού) αλλά και την μείωση της στρεομεταφοράς προς την λίμνη 

Πλαστήρα. Το σενάριο 1 θα έχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις παροδικού χαρακτήρα που 

αφορούν στην χλωρίδα, πανίδα και την υδρόβια ζωή κατά μήκος της κοίτης του ποταμού. 

Στην περίπτωση του σεναρίου 2 εξετάζεται η κατασκευή των τεχνικών στις θέσεις 1 και 3 και 

ευθυγράμμιση της κοίτης στο κεντρικό μελετώμενο τμήμα της κοίτης με την διάνοιξη νέας 

τεχνητής κοίτης τραπεζοειδούς μορφής. Περαιτέρω δεν υφίσταται ανάγκη κατασκευής του 

τεχνικού στην θέση 2. Στα πλαίσια του σεναρίου 2 η κατασκευή του έργου αναμένεται να 

συνεισφέρει θετικά στην βελτίωση των τεχνικών αντιπλημμυρικών υποδομών της περιοχής 

μελέτης αλλά και στη εξάλειψη του κινδύνου περαιτέρω διαβρώσεων εκατέρωθεν της κοίτης, 

αλλά απαιτεί νέο μεγάλο αριθμό μελετών και απαλλοτριώσεις ιδιοκτησιών. Περαιτέρω θα υπάρξει 

ένα αποκομμένο τμήμα της κοίτης χωρίς καμιά ουσιαστική χρήση.  
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Το σενάριο 2 προυποθέτει μια μεγάλη παρέμβαση στο χώρο της κοίτης με σημαντικές 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον της περιοχής, σημαντικά 

αυξημένο κόστος κατασκευής (τεχνικά, εκσκαφές και απαλλοτριώσεις). Ειδικότερα αναμένεται 

σημαντική όχληση της πανίδας, καταστροφή τύπων χλωρίδας στις θέσεις επέμβασης,  μόνιμη 

καταστροφή παρόχθιας βλάστησης αλλά και υδρόβιων οργανισμών που θα απομείνουν στο 

αποκομμένο πλέον τμήμα της κοίτης. Η λύση του σεναρίου 2 κρίνεται ως περιβαλλοντικά μη 

βιώσιμη και οικονομικά μη συμφέρουσα λύση. 

Το μηδενικό σενάριο κρίνεται ανεπαρκής ως προς το ζητούμενο, που είναι η ασφάλεια και 

διαφύλαξη των ανθρώπινων περιουσιών. Πέραν των ανωτέρω υπάρχει και η νομική υποχρέωση 

για αντιπλημμυρική προστασία τόσο βάσει θεμελιωδών συνταγματικών διατάξεων όσο και βάσει 

της πρόσφατης οδηγίας 2007/60/ΕΚ για τις πλημμύρες. Η μηδενική λύση κρίνεται ανεπαρκής και 

απορίπτεται. 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, την οικονομική συγκυρία της περιόδου, προκρίνεται το 

σενάριο 1 των προτεινόμενων έργων καθώς αναμένεται να: 

 Έχει την μικρότερη επίπτωση στην πανίδα και χλωρίδα της περιοχής μελέτης 

 Δεν επιφέρει αλλαγές στις χρήσεις γης 

 Δεν απαιτεί κατάληψη επιπλέον χώρου για την κατασκευή του 

 Προστατεύει τις παρόχθιες ιδιοκτησίες 

 Συνισφέρει στην αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής 

 Μειώνει την στερεομεταφορά προς την λίμνη Πλαστήρα. 
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Χάρτης 1: Χάρτης  της ευρύτερης περιοχής μελέτης με σημαντικά στοιχεία περιβάλλοντος κλ.1: 

50.000 (πηγή: ΚΑ.ΠΑ. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ο.Ε.) 
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