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1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

1.1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Η μελέτη αναφέρεται στην περιβαλλοντική αδειοδότηση για τη βελτίωση και επέκταση των 

αρδευτικών δικτύων των Τοπικών Κοινοτήτων (Τ.Κ.) Κερασιάς, Φυλακτής και Πεζούλας του Δήμου 

Λίμνης Πλαστήρα, στα πλαίσια της μελέτης «Βελτίωση και Επέκταση Αρδευτικών Δικτύων 

Δήμου Λίμνης Πλαστήρα». Αναφέρεται σε τεχνικά έργα ελέγχου και αντικατάστασης του κύριου 

κλάδου μεταφοράς νερού για την άρδευση καλλιεργειών της Τ.Κ. Κερασιάς του Δήμου Λίμνης 

Πλαστήρα, καθώς και την κατασκευή νέου κλειστού δικτύου για τις ανάγκες άρδευσης του οικισμού 

της Κερασιάς. Επιπρόσθετα περιλαμβάνει την αντικατάσταση τμημάτων στα υφιστάμενα δίκτυα 

άρδευσης για τους οικισμούς Καλύβια Πεζούλας και Καλύβια Φυλακτής. 

Το έργο υπάγεται διοικητικά στην Τ.Κ. Κερασιάς της Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε.) Πλαστήρα και το 

στις Τ.Κ. Πεζούλας και Φυλακτής της Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων του Καλλικρατικού Δήμου 

Λίμνης Πλαστήρα της Π.Ε. Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.  

1.1.1 Υφιστάμενη κατάσταση 

Τα μελετώμενα αρδευτικά δίκτυα της περιοχής μελέτης έχουν ξεκινήσει την λειτουργία τους 

περίπου το 1980. Πρόκειται για αρδευτικά δίκτυα που κατασκευάστηκαν από την τότε υπηρεσία 

Εγγείων Βελτιώσεων της Νομαρχίας Καρδίτσας. Ειδικότερα στην κοίτη του π. Μ. Ποτάμι 

κατασκευάστηκαν τα εξής: 

 Στη θέση Βασιαρδάνη (και ομόνυμη υδροληψία) κατασκευάστηκε φράγμα από άοπλο 

σκυρόδεμα κάθετα στην ροή του ποταμού, ύψους 1m με δυο πλευρικές υδροληψίες στα 

άκρα του (μέσω τσιμενταύλακα καθαρής διατομής 0,40x0,40m). Το νερό από την βόρεια 

υδροληψία του φράγματος οδηγείται βαρυτικά μέσω ανοικτού αγωγού (αγωγός 1.1) προς 

τα ανατολικά για μήκος 800m όπου έχει κατασκευαστεί ρυθμιστική δεξαμενή από άοπλο 

σκυρόδεμα διαστάσεων  9x13,5x2m και χωρητικότητας 243m3. Στη συνέχεια το νερό μέσω 

τσιμενταύλακα καθαρής διατομής 0,40x0,40m οδηγείται προς την υποζώνη άρδευσης του 

αγωγού 1.1 συνολικής έκτασης 491,64στρ. Εντός της υποζώνης άρδευσης του αγωγού 

1.1 υπάρχουν και επιμέρους διακλαδώσεις αυτού (καθαρής διατομής 0,40x0,40m)  για την 

εξυπηρέτηση των καλλιεργειών. 

Το νερό από την νότια υδροληψία του φράγματος οδηγείται βαρυτικά μέσω ανοικτού 

αγωγού (αγωγός 1.2) προς τα ανατολικά για μήκος 373m όπου έχει κατασκευαστεί 

ρυθμιστική δεξαμενή από άοπλο σκυρόδεμα διαστάσεων  11,5x11,5x2,5m και 

χωρητικότητας 330,63m3. Στη συνέχεια το νερό μέσω τσιμενταύλακα καθαρής διατομής 

0,40x0,40m οδηγείται προς την υποζώνη άρδευσης του αγωγού 1.2 συνολικής έκτασης 
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836,09στρ. Εντός της υποζώνης άρδευσης του αγωγού 1.2 υπάρχουν και επιμέρους 

διακλαδώσεις αυτού (καθαρής διατομής 0,40x0,40m)  για την εξυπηρέτηση των 

καλλιεργειών καθώς και μικρά τμήματα υπόγειων αγωγών (τσιμεντοσωλήνων) διατομής 

DN300 (αγωγός 1.2.1.1). 

 Στη θέση Μυλιά (και ομόνυμη υδροληψία) κατασκευάστηκε φράγμα από άοπλο 

σκυρόδεμα σκυρόδεμα κάθετα στην ροή του ποταμού, ύψους 1m με μια πλευρική 

υδροληψία στο νότιο άκρο του (μέσω τσιμενταύλακα καθαρής διατομής 0,40x0,40m). Στη 

συνέχεια το νερό μέσω τσιμενταύλακα καθαρής διατομής 0,40x0,40m οδηγείται προς την 

υποζώνη άρδευσης του αγωγού 2 συνολικής έκτασης 376,55στρ. Εντός της υποζώνης 

άρδευσης του αγωγού 2 υπάρχουν και επιμέρους διακλαδώσεις αυτού (καθαρής διατομής 

0,40x0,40m)  για την εξυπηρέτηση των καλλιεργειών. 

 Στη θέση Καλύβια (και ομόνυμη υδροληψία) κατασκευάστηκε φράγμα από άοπλο 

σκυρόδεμα σκυρόδεμα κάθετα στην ροή του ποταμού, ύψους 1m με μια πλευρική 

υδροληψία στο βόρειο άκρο του (μέσω τσιμενταύλακα καθαρής διατομής 0,40x0,40m). 

Στη συνέχεια το νερό μέσω τσιμενταύλακα καθαρής διατομής 0,40x0,40m οδηγείται προς 

την υποζώνη άρδευσης του αγωγού 3 συνολικής έκτασης 349,84στρ. Εντός της υποζώνης 

άρδευσης του αγωγού 3 υπάρχουν και επιμέρους διακλαδώσεις αυτού (καθαρής διατομής 

0,40x0,40m)  για την εξυπηρέτηση των καλλιεργειών. 

Στην κοίτη του π. Κερασιώτη κατασκευάστηκε φράγμα από άοπλο σκυρόδεμα σκυρόδεμα κάθετα 

στην ροή του ποταμού (Υδροληψία Κερασιώτη - κοινή με νεροτριβές / μαντάνια ιδιοκτησίας 

κληρονόμων Αντωνάκη - ανενεργά), ύψους 1m με μια πλευρική υδροληψία στο βόρειο άκρο του 

(μέσω τσιμενταύλακα καθαρής διατομής 0,40x0,40m). Το νερό από την υδροληψία του 

φράγματος οδηγείται βαρυτικά μέσω ανοικτού αγωγού, ως επί το πλείστο, καθώς και πολύ μικρά 

τμήματα με κλειστούς πλαστικούς σωλήνες DN300 (θέσεις απότομης αλλαγής κλίσης) (αγωγός 4) 

προς τα ανατολικά για μήκος 1010m εώς τους παλιούς νερόμυλους. Στη συνέχεια από εκεί μέσω 

διπλού υπόγειου αγωγού διατομής DN140 το νερό οδηγείται στις γειτονικές δυο ρυθμιστικές 

όμοιες  αρδευτικές δεξαμενές από άοπλο σκυρόδεμα διαστάσεων  20x20x2,8m και 

χωρητικότητας 1.120m3 η καθεμία από αυτές. Από την δυτική δεξαμενή ξεκινά ένας κλειστός 

βαρυτικός μεταλλικός αρθρωτός αγωγός διατομής DN110 προς τα βόρεια, τοποθετημένος 

επιφανειακά, που χρησιμοποιείταιγαι την άρδευση συνολικής έκτασης 194,70στρ. 

Από την ανατολική δεξαμενή ξεκινά επίσης ένας επιφανειακός βαρυτικός μεταλλικός αρθρωτός 

σωλήνας, διατομής DN110, τοποθετημένος επιφανειακά που οδεύει προς τα ανατολικά και 

χρησιμοποιείται για την άρδευση συνολικής έκτασης 424,78στρ. 

Στο οικισμό της Κερασιάς η άρδευση των κήπων πραγματοποιείται μέσω ανοικτών καναλιών στο 

έρεισμα τον τοπικών οδών του οικισμού. Η τροφοδοσία του συστήματος γίνεται μέσω της παλιάς 



 

4 

υδρευτικής πηγής του οικσμού στην θέση «Μάνα Νερό» απ’ όπου το νερό μέσω της 

υδρομάστευσης και υπόγειου αγωγού διατομής DN63 καταλήγει στην παλαιά υδρευτική δεξαμενή 

του οικισμού της Κερασιάς, διαστάσεων 5x9x2 m και χωρητικότητας 90m3. 

1.1.2 Συνοπτική περιγραφή του έργου 

Οι παρεμβάσεις αφορούν σε τεχνικά έργα ελέγχου και αντικατάστασης του κύριου κλάδου 

μεταφοράς νερού για την άρδευση καλλιεργειών της Τ.Κ. Κερασιάς καθώς και την κατασκευή νέου 

κλειστού δικτύου για τις ανάγκες άρδευσης του οικισμού της Κερασιάς. Επιπλέον, περιλαμβάνει 

την αντικατάσταση τμημάτων στα δίκτυα άρδευσης στους οικισμούς Καλυβίων Πεζούλας και 

Καλυβίων Φυλακτής. 

Ειδικότερα, το έργο επιμερίζεται σε τρία τμήματα: 

1. Αντικατάσταση αγωγού μεταφοράς νερού Τ.Κ. Κερασιάς 

Ο υπάρχον αγωγός μεταφοράς νερού, από την υδρομάστευση στο ρέμα Κερασιώτη έως τον κάτω 

Νερόμυλο, είναι ανοιχτός κατασκευασμένος απο άοπλο σκυρόδεμα και βρίσκεται σε κακή 

κατάσταση είτε λόγω διάβρωσης, είτε λόγω καταστροφής, είτε λόγω επιχώσεων. Προβλέπεται η 

αντικατάστασή του σε όλο το τμήμα του με νέο αγωγό, με καθαίρεση των πλαινών στοιχείων του 

αγωγού και τοποθέτηση του νέου πάνω στην υπάρχουσα βάση του υπάρχοντος. Σε περίπτωση 

που απαιτηθεί υποβίβαση της βάσης για την επίτευξη βέλτιστης κλίσης, θα καθαιρεθεί και η βάση, 

και θα γίνει εκσκαφή και σκυροδέτηση με άοπλο σκυρόδεμα. Σε περίπτωση απαίτησης 

υπερύψωσης της βάσης θα γίνει μόνο σκυροδέτηση με άοπλο σκυρόδεμα. Επίσης, θα 

αποξηλωθούν όλοι οι υπάρχοντες πλαστικοί σωλήνες. 

Το μεγαλύτερο τμήμα του νέου αγωγού προβλέπεται να είναι από στοιχεία προκατασκευασμένου 

σκυροδέματος ελάχιστης ποιότητας C30/37 κατάλληλα συνδεδεμένα μεταξύ τους ώστε να μην 

υπάρχουν διαρροές. Ο αγωγός θα ξεκινήσει από την έξοδο της υπάρχουσας υδρομάστευσης σε 

υψόμετρο 897,80 μ. Η διατομή του αγωγού προβλέπεται να είναι ορθογωνικής διατομής 

0,40x0,40 μ. (όσο και η παλιά) μέχρι το σημείο που φτάνει στους παλιούς νερόμυλους, όπου η 

κλίση γίνεται πάρα πολύ μεγάλη (i=80%) και θα τοποθετηθεί αγωγός PE100 6Atm διατομής 

DN315. Μετά το σημείο αυτό και έως το καταληκτικό σημείο του αγωγού που είναι ο κάτω 

νερόμυλος σε υψόμετρο 858,70 μ. προβλέπεται η διατομή του αγωγού να είναι ξανά ανοιχτή 

προκατασκευασμένη ορθογωνική διατομή εσωτερικών διαστάσεων 0,40x0,40 μ. Το κάθε τεμάχιο 

του προκατασκευασμένου αγωγού θα έχει μήκος 1,25 μ. και υπάρχει δυνατότητα να επικαλυφθεί 

με προκατασκευασμένες πλάκες πάχους >0,06 μ. όπου απαιτείται (μικρογεφυρώσεις). 

2. Δίκτυο άρδευσης εντός του οικισμού Τ.Κ. Κερασιάς 
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Το έργο αφορά στην κατασκευή δικτύου άρδευσης των κήπων εντός του οικισμού της Τ.Κ. 

Κερασιάς έτσι ώστε να μην χρησιμοποιείται το υπάρχον δίκτυο κατάκλισης, να ελαχιστοποιηθούν 

τα προβλήματα κατολίσθησης του οικισμού και να αποκατασταθεί το προβλήματα έλλειψης νερού 

κατά τους καλοκαιρινούς μήνες όπου χρησιμοποιείται το δίκτυο ύδρευσης για άρδευση.  

Το νέο κλειστό ακτινωτό δίκτυο θα είναι υπό πίεση με ξεχωριστή παροχή σε κάθε δικαιούχο, έτσι 

ώστε να υπάρχει περεταίρω μείωση των απωλειών. Θα γίνει εκμετάλλευση της παλιάς δεξαμενής 

ύδρευσης 90μ³, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσωρινή αποθήκευση του νερού. 

Προβλέπεται σε κάθε οικόπεδο ή σπίτι ξεχωριστή παροχή μισής ίντσας (1/2"). Το σύνολο των 

παροχών εκτιμάται σε 200, οι οποίες αντιστοιχούν σε περίπου 250 μ² αρδευόμενης έκτασης με 

κύρια καλλιέργεια κηπευτικών. Έτσι η συνολική καθαρή αρδευόμενη έκταση υπολογίζεται σε 50 

στρέμματα. Σύμφωνα με την υδραυλική μελέτη, προβλέπεται να υπάρχει επάρκεια νερού καθ’ όλη 

τη διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, εκματαλλευόμενοι και τα νερά της υπερχείλισης της 

υδρευτικής δεξαμενής. 

Το νέο δίκτυο θα κατασκευαστεί σε μικρό βάθος από την επιφάνεια του εδάφους, έτσι ώστε να 

μην υπάρχουν μεγάλες εκσκαφές και αναταράξεις των παρακείμενων οικοδομών, καθώς και 

μεγάλες καθαιρέσεις και καταστροφές των δρόμων. Επιπλέον είναι πιο εύκολη η επισκεψιμότητα 

λόγω βλαβών. Κατόπιν θα γίνει ο εγκιβωτισμός των σωλήνων σε άμμο λατομείου συνολικού 

πάχους 0,30m. και η αποκατάσταση των οδοστρωμάτων και των πλακοστρώσεων των 

πεζόδρομων. Οι αγωγοί του δικτύου θα είναι γενικά από πολυαιθυλένιο PE 3ης γενιάς (MRS 10, 

PE 100) για αγωγούς από 10 Atm έως 16 Atm, κατά EN 12201-2 ονομαστικής διαμέτρου DN32 

έως DN110.  

3. Αντικατάσταση τμημάτων δικτύου άρδευσης των οικισμών Καλύβια Πεζούλας και 

Καλύβια Φυλακτής 

Προβλέπεται η καθαίρεση και αντικατάσταση τμημάτων αγωγών του αρδευτικού δικτύου των 

οικισμών Καλυβίων Πεζούλας και Καλυβίων Φυλακτής.  Πρόκειται για έξι (6) τμήματα, τρία στην 

περιοχή άρδευσης του οικισμού Καλυβίων Φυλακτής και τρία στην περιοχή άρδευσης του 

οικισμού Καλυβίων Πεζούλας. Τα τρία τμήματα της περιοχής άρδευσης του οικισμού Καλυβίων 

Φυλακτής είναι παράπλευρα με την κοίτη του Μεγάλου Ποταμιού της περιοχής και προβλέπεται η 

καθαίρεση τους (πρόκειται για τσιμενταύλακες ημικατεστραμμένοι) και η αντικατάστασή τους με 

προκατασκευασμένο αγωγό ορθογωνικής καθαρής διατομής 0,40x0,40 μ.. Το πρώτο τμήμα έχει 

μήκος 180,00 μ., το δεύτερο 40,00 μ. και το τρίτο 40,00 μ. Αντίστοιχα, στην περιοχή άρδευσης 

του οικισμού Καλυβίων Πεζούλας υπάρχουν τρία τμήματα επίσης προς καθαίρεση και 

αντικατάσταση. Το τμήμα 4 και το τμήμα 6 οι υπάρχοντες αγωγοί είναι τσιμενταύλακες σε κακή 

κατάσταση, ενώ στο τμήμα 5 ο υπάρχων αγωγός είναι τσιμεντοσωλήνας Φ300, φραγμένος σε 

πολλά σημεία από φερτά υλικά. Για το τμήμα 4 συνολικού μήκους 170,00 μ. λόγω δύσβατου της 
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περιοχής προβλέπεται να ανακατασκευαστεί ο υπάρχων αγωγός με ινοπλισμένο σκυρόδεμα 

ποιότητας C20/25. Τα άλλα δύο τμήματα 5 και 6 συνολικού μήκους 350,00 μ. και 90,00 μ. το 

καθένα αντίστοιχα, προβλέπεται να κατασκευαστούν με προκατασκευασμένο αγωγό 

ορθογωνικής καθαρής διατομής 0,30x0,30 μ. Προβλέπεται ακόμη σε ορισμένα τμήματα η 

κατασκευή των αγωγών να γίνει με σωλήνα πολυαιθυλένιου PE 3ης γενιάς (MRS 10, PE 100) 

ονομαστικής διαμέτρου DN315 6 Atm  (40,00μ. στο τμήμα 4 και 50,00μ. στο τμήμα 5).  

Η λειτουργία του έργου δεν περιλαμβάνει κανενός είδους ΗΜ/εξοπλισμό, δεν απαιτεί την 

πρόσληψη προσωπικού και δεν παράγει προϊόντα και απόβλητα.  

Στο σύνολο των υδροληψιών δεν υπάρχουν υδρόμετρα για την μέτρηση της καταναλισκώμενης 

ποσότητας ύδατος, προβλέπεται όμως να τοποθετηθούν με την εκτέλεση του έργου. 

1.2. ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΟΡΙΑ 

Για την περιοχή της Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων αλλά και της Δ.Ε. Πλαστήρα, έχουν εκπονηθεί 

αλλά δεν έχουν θεσμοθετηθεί μελέτες ΣΧΟΟΑΠ (στάδιο Β2 και Β1 αντίστοιχα).  

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 

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 

(ζώνες άρδευσης) εμπίπτει στην περιοχή με τα στοιχεία 1α και 1γ ενώ οι υδροληψίες κατά 

μήκος του π. Μ. Ποταμιού, π. Κερασιώτη και πηγής Μάνα Νερό εμπίπτουν στην περιοχή 

υπό το στοιχείο 2β. 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) – μικρότερη 

απόσταση 670m από παρέμβαση του έργου.  

 Βιότοπος NATURA 2000 - Όρη Άγραφα (GR2430002) – μικρότερη απόσταση 1.962,25m 

από παρέμβαση του έργου. 
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 Βιότοπος NATURA 2000 - Άγραφα (GR1410002) – μικρότερη απόσταση 4.010m από 

παρέμβαση του έργου. 

1.3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

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

των προϊόντων εκσκαφής και την προσωρινή απόθεση των υλικών κατασκευής του έργου. 

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 αφορούν τις χωματουργικές εργασίες που αφορούν στις 

εκσκαφές για την τοποθέτηση των αγωγών και την κατασκευή των φρεατίων. Η κατασκευή του 

έργου θα αλλοιώσει τοπικά τη φυσική κατάσταση των οικοτόπων (θέσεις αντικατάστασης αγωγών) 

καθώς απαιτείται η εκχέρσωση και διαμόρφωση του εδάφους εντός της ζώνης κατάληψης τους. Το 

φυσικό τοπίο θα αποκατασταθεί σχετικά γρήγορα με φυσική διαδικασία. 

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

υπάρξει αποψίλωση δασικής βλάστησης αποκλειστικά και μόνο στις θέσεις ανακατασκευής των 

ανοικτών αγωγών και μόνο σε θέσεις όπου φύονται δένδρα ακριβώς δίπλα στην αρδευτική 

διώρυγα καθώς οι ρίζες τους καταστρέφουν την τάφρο. 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. Θα υπάρξουν 

άμεσες επιπτώσεις στα φυτά της παρόδιας ζώνης του έργου κυρίως λόγω της σκόνης. Η όποια 

όχληση είναι περιορισμένη και πλήρως αναστρέψιμη, μετά το τέλος των εργασιών (με φυσική 

διαδικασία).  

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

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

εργασιών. 

Η κατασκευή των προτεινόμενων παρεμβάσεων και έργων δεν επηρεάζει κανένα οικότοπο 

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

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

περιοχών του δικτύου Natura 2000. 

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

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

αγροτικών δρόμων και σκυροδέτησης των φρεατίων. Οι εκπομπές αυτές αναμένονται μικρές, 

τοπικής και περιορισμένης κλίμακας και πλήρως αντιστρέψιμες. Εργοτάξιο δεν θα εγκατασταθεί 

στην περιοχή. 
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Στην περιοχή μελέτης προβλέπεται μικρή αύξηση της στάθμης του θορύβου από τα μηχανήματα 

εκσκαφής και μεταφοράς και τοποθέτησης των υλικών κατά την κατασκευή του έργου. 

Οι δυνητικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του προτεινόμενου έργου στα επιφανειακά νερά 

σχετίζονται κυρίως με την τροποποίηση του υδρολογικού καθεστώτος των ποτάμιων υδάτινων 

σωμάτων (Μ. Ποτάμι και π. Κερασιώτης) κατάντη των θέσων των υδροληψιών. Σημειώνεται βέβαια 

πως οι εν λόγω υδροληψίες λειτουργούν ήδη από 1980 με αποτέλεσμα να έχει επέλθει υδρολογική 

ισσοροπία των υδάτινων σωμάτων. 

Η λειτουργία των έργων θα προκαλέσει μείωση της κατάντη απορροής από τη θέση των 

υδροληψιών σε ποσότητα ανά έτος (για όλες τις υδροληψίες) ίση με 338.878,80 (υδροληψίες Μ. 

Ποτάμι)+167.100 (Υδροληψία Κερασιώτη)+16.710(πηγή Μάνα νερό) = 522.688,80m3/έτος από τα 

εκτιμώμενα αποθέματα των κλάδων του υδρογραφικού δικτύου αλλά και της υδρογεωλογικής 

λεκάνης της πηγής Μάνα νερό. 

Οι δυνητικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του προτεινόμενου έργου στα υπόγεια νερά σχετίζονται 

με την επίδραση στα ποσοτικά χαρακτηριστικά των υδροφορέων και ειδικότερα στην απόληψη 

νερού από την υδρομάστευση της πηγής «Μάνα Νερό». Έτσι από την λειτουργία του έργου 

αναμένεται απόληψη νερού σε μέγιστη ποσότητα ανά έτος που ανέρχεται σε 16.710m3 

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 βελτίωσης και επέκτασης αρδευτικών δικτύων Δήμου Λίμνης Πλαστήρα  

Μελέτη 

βελτίωσης και 

επέκτασης 

αρδευτικών 

δικτύων Δήμου 

Λίμνης 

Πλαστήρα 

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 ↑  ○   Τ.    Ν - ↑  ○   Τ.    Ν 

 

Τεχνικές 
υποδομές 

Ποιότητα 
αέρα  

Θόρυβος - 
Δονήσεις 

Ηλεκτρομα-
γνητικά 
πεδία 

Επιφανειακά 
Ύδατα 

Υπόγεια 
Ύδατα      

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

Πιν. 1: 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 βελτίωσης και επέκτασης αρδευτικών δικτύων Δήμου Λίμνης Πλαστήρα  

Μελέτη 

βελτίωσης και 

επέκτασης 

αρδευτικών 

δικτύων Δήμου 

Λίμνης 

Πλαστήρα 

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      

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

Πιν. 2: 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: 

 Να απαγορεύεται οποιαδήποτε μόνιμη τσιμεντοποίηση επιφανειών που δεν εξυπηρετούν 

τις απόλυτα απαραίτητες λειτουργικές ανάγκες του έργου. 

 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)». 



 

12 

 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 ώστε να 

περιορίζεται η διασπορά του υλικού. 

 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. 

 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, 
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 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. 

Για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων που τυχόν προκύψουν κατά τη διάρκεια 

κατασκευής του έργου ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται στις θέσεις όπου εκτελούνται οι 

εργασίες να προβαίνει στην τοποθέτηση απαιτούμενων, αναλόγως της φύσεως των έργων, 

σημάτων και πινακίδων εν γένει ασφαλείας και θα επιμελείται για τη συντήρηση αυτών. Στις 

επικίνδυνες για την κυκλοφορία θέσεις θα τοποθετούνται υποχρεωτικά αυτόματα σπινθηρίζοντα 

σήματα (flash lights). Επίσης, θα χρησιμοποιούνται όπου υπάρχει ανάγκη και τροχονόμοι 

υπάλληλοι του Αναδόχου για την ασφαλή καθοδήγηση των τροχοφόρων και ασφαλή κυκλοφορία 

επί των οδών και επί των παρακαμπτηρίων και προσπελάσεων κατά την ημέρα και τη νύχτα. 

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. 

Όπως έχει αναλυθεί ενδελεχώς στην ΜΠΕ του έργου στην κοίτη των ποταμών θα διατηρείται πάντα 

και κατά προτεραιότητα η οικολογική παροχή των ποταμών. Τα μέτρα αντιμετώπισης/ 

ελαχιστοποίησης τυχόν επιπτώσεων στο υδατικό περιβάλλον κατά τη φάση κατασκευής του έργου 

περιλαμβάνουν τα εξής: 

 Οι εκσκαφές να γίνουν σε άμεσα γειτνιάζουσες περιοχές με την κοίτη των ποταμών να 

γίνουν σε περίοδο με την ελάχιστη παροχή αυτών (συνήθως Αύγουστος - Σεπτέμβριος). 

 Οι εκσκαφές και θεμελιώσεις αγωγών να διαρκέσουν τον ελάχιστο χρόνο. 
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 Η απόθεση των εκσκαφών που θα χρησιμοποιηθούν ως υλικό πλήρωσης ορυγμάτων 

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 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, η αλλαγή 

λαδιών και ο ανεφοδιασμός των οχημάτων και μηχανημάτων σε συγκεκριμένο 

κατάλληλο χώρο και η τήρηση όλων των μέτρων αντιμετώπισης τυχόν διαρροών και 

πυρασφάλειας. Η συντήρηση των μηχανημάτων και ο ανεφοδιασμός τους θα γίνεται σε 

νόμιμα λειτουργούντα πρατήρια καυσίμων και συνεργεία της περιοχής, εκτός και αν 

πρόκειται για έκτακτα περιστατικά (βλάβη, τυχαία διαρροή κ.λπ.). 

Για την αντιμετώπιση/ ελαχιστοποίηση των τυχόν επιπτώσεων στο υδατικό περιβάλλον κατά τη 

φάση λειτουργίας του έργου προτείνονται τα εξής μέτρα: 

 Οι ποσότητες νερού που θα λαμβάνονται κατά την αρδευτική περίοδο από τις 

υδροληψίες θα είναι οι απολύτως απαραίτητες και σε κάθε περίπτωση θα διατηρείται 

αυστηρά η οικολογική παροχή των ποταμών, ώστε να διατηρούνται τα υδροβιολογικά 

και οικολογικά χαρακτηριστικά στα κατάντη των υδροληψιών οικοσυστήματα. 

 «Στάγδην» τρόπος άρδευσης των καλλιεργειών για το κλειστό δίκτυο Κερασιάς. 
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 Να τηρούνται όλα τα μέτρα για την προστασία και αποκατάσταση των υδατικών 

συστημάτων του εγκεκριμένου Σχεδίου Διαχείρισης των Υδάτων του Υδατικού 

Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας – 1η αναθεώρηση. 

1.5. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι η βελτίωση (αποκατάσταση) και επέκταση των 

αρδευτικών δικτύων των Τ.Κ. Κερασιάς, Πεζούλας και Φυλακτής. Το έργο επιμερίζεται σε 3 

τμήματα. Το πρώτο τμήμα, που αφορά στην αντικατάσταση του αγωγού μεταφοράς νερού της 

Τ.Κ. Κερασιάς, προτείνεται με απώτερο στόχο την ελαχιστοποίηση των απωλειών του 

υπάρχοντος ανοιχτού αγωγού όπου λειτουργεί υδρομάστευση στο ρέμα Κερασιώτη κατά τους 

καλοκαιρινούς μήνες, έως τον κάτω Νερόμυλο, απ’ όπου διοχετεύεται στις δυο δεξαμενές και εν 

συνεχεία προς τις καλλιέργειες.  

Το δεύτερο τμήμα αφορά στην κατασκευή δικτύου άρδευσης εντός του οικισμού της Κερασιάς για 

κηπευτική χρήση. Πρωταρχικός στόχος εδώ είναι η παύση της χρήσης του υπάρχοντος δικτύου 

κατάκλισης για λόγους ευστάθειας του εδάφους (ο οικισμός έχει σοβαρά προβλήματα 

κατολισθήσεων). Επιπρόσθετα, τίθεται και ο στόχος της εξασφάλισης επάρκειας στο πόσιμο νερό 

του οικισμού, καθώς εμφανίζεται το φαινόμενο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες το δίκτυο 

ύδρευσης να χρησιμοποιείται και για άρδευση.  

Το τρίτο τμήμα περιλαμβάνει την αντικατάσταση τμημάτων του δικτύου άρδευσης των Τ.Κ. 

Πεζούλας και Φυλακτής με στόχο τη βελτίωση των υποδομών άρδευσης και την εξασφάλιση 

μεγαλύτερης ποσότητας ύδατος προς άρδευση. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση 

πόρων και την πιθανή αύξηση της παραγωγής λόγω επάρκειας ύδατος. Αυτή η βελτίωση μπορεί 

να οδηγήσει στην παραμονή των κατοίκων των εξεταζόμενων περιοχών στις εστίες τους και να 

αποτραπεί η μετακίνησή τους στα αστικά κέντρα της ευρύτερης περιοχής. 

Η ουσιαστική στήριξη της υπαίθρου και της τοπικής παραδοσιακής αγροτικής παραγωγής 

(παραδοσιακή καλλιέργεια κηπευτικών), περνά μέσα από τη δημιουργία βασικών έργων 

υποδομής. H σημασία της υλοποίησής τους καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική γιατί πέραν όλων των 

άλλων, έργα όπως το προτεινόμενο στηρίζουν θέσεις εργασίας και δημιουργούν μόχλευση στην 

τοπική οικονομία. Η σημαντικότερη ωστόσο θετική επίδραση είναι ότι με το υπό μελέτη έργο οι 

γεωργικές καλλιέργειες καθίστανται περισσότερο παραγωγικές και ανταγωνιστικές και ως εκ 

τούτου δημιουργούνται σημαντικές θετικές κοινωνικοοικονομικές επιδράσεις στους παραγωγούς 

της περιοχής. 

Επιπλέον, πρόσθετοι στόχοι του έργου είναι: 

 Η οικονομική ανάπτυξη και η γενικότερη αναβάθμιση της περιοχής. 
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 Η ορθολογική διαχείριση του φυσικού πόρου (νερό). 

 Η εξοικονόμηση του φυσικού πόρου (νερό). 

 Ο εκσυγχρονισμός και επέκταση της αρδευτικής υποδομής του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα. 

 Η διατήρηση της καλλιέργειας κηπευτικών στην περιοχή καθώς το σύνολο αυτών 

διατίθεται από τους ίδιους (παραγωγούς) στην τοπική αγορά κατά την διάρκεια του θέρους 

προσδίδοντας σημαντικούς προσόδους σε αυτούς. 

 Η διαμόρφωση του περιβάλλοντος των περιοχών όπου γίνονται οι παρεμβάσεις, ώστε να 

είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των κατοίκων και να συμβάλλει στην επίτευξη ενός 

καλύτερου βιοτικού επιπέδου. 

1.6. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

Οι εναλλακτικές λύσεις που εξετάζονται στα πλαίσια της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του 

προτεινόμενου έργου και η αξιολόγησή τους αναπτύσσονται παρακάτω: 

        (α) Μηδενική λύση ή σενάριο τάσεων 

Η λύση αυτή δεν προβλέπει καμιά σχεδιασμένη παρέμβαση, αλλά υποθέτει τη συνέχιση της 

σημερινής κατάστασης και αναπτυξιακής διαδικασίας, όπως αυτή επηρεάζεται από ενδογενείς και 

εξωγενείς παράγοντες. Στην περίπτωση αυτή που το προτεινόμενο έργο δεν θα κατασκευαστεί 

(αποκατάσταση αρδευτικών αγωγών και κλειστό δίκτυο Κερασιάς) και η άρδευση της περιοχής θα 

περιοριστεί αποκλειστικά σε υπολειπόμενα τμήματα του δικτύου που είναι λειτουργικά. Ειδικότερα 

θα σταματήσει η άρδευση της περιοχής του βόρειου κλάδου της υδροληψίας «Βασαρδιάνη» λόγω 

μη αντικατάστασης τμήματος του αγωγού 1.1 καθώς και το ήμισυ του νότιου κλάδου λόγω μη 

αντικατάστασης του κλάδου 1.2.1.1. Από την υδροληψία «Μυλιά» θα πάψει η λειτουργία του 

κλάδου 2.1.2. Η υδροληψία «Καλύβια» θα πάψει πλήρως την λειτουργία της λόγω μη 

αποκατάστασης τμημάτων του αγωγού 3.  

Περαιτέρω στην περιοχή της Κερασιάς θα πάψει η λειτουργία του αρδευτικού δικτύου λόγω μη 

αποκατάστασης του αγωγού 4. Στο εσωτερικό του οικισμού της Κερασιάς η άρδευση θα συνεχίσει 

να γίνεται μέσω των ανοικτών μικρών τάφρων που υπάρχουν με το σύστημα της κατάκλισης.  

(β) Σενάριο 1 - Κατασκευή του έργου. 

Προτείνεται η ολοκλήρωση κατασκευής των προτεινόμενων έργων. Οι παρεμβάσεις αφορούν σε 

τεχνικά έργα ελέγχου και αντικατάστασης του κύριου κλάδου μεταφοράς νερού για την άρδευση 

καλλιεργειών της Τ.Κ. Κερασιάς (αγωγός 4) καθώς και την κατασκευή νέου κλειστού δικτύου για 

τις ανάγκες άρδευσης του οικισμού της Κερασιάς. Επιπλέον, περιλαμβάνει την αντικατάσταση 
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τμημάτων στα δίκτυα άρδευσης στους οικισμούς Καλυβίων Πεζούλας και Καλυβίων Φυλακτής 

(υδροληψιών Βασιαρδιάνη, Μυλιά και Καλύβια). 

(γ) Σενάριο 2 – Κατασκευή πλωτών υδροληψιών στην λίμνη Πλαστήρα 

Στην περίπτωση του σεναρίου 2 προτείνεται η κατασκευή δυο πλωτών υδροληψιών εντός της 

λίμνης Πλαστήρα, η κατασκευή καταθλιπτικών αγωγών και αντλιοστασίων σε περιοχές της όχθης 

καθώς και η κατασκευή δεξαμενών σε υψηλότερα σημεία της περιοχής. Αναλυτικότερα: 

 Όσον αφορά την άρδευση της περιοχής Καλύβια και Καλύβια Φυλακτής προτείνεται η 

κατασκευή πλωτής εξέδρας υδροληψίας εντός της λίμνης Πλαστήρα σε ικανό βάθος πέρα 

από τη ζώνη αυξομείωσης της γραμμής της ακτής  που θα στέλνει νερό μέσω 

καταθλιπτικού αγωγού σε δεξαμενή – αντλιοστάσιο σε παράκτια περιοχή. Από τη θέση 

του αντλιοστασίου θα απαιτηθούν δυο καταθλιπτικοί αγωγοί που θα στέλνουν το νερό σε 

υψηλοτέρα σημεία ανάντη των ζωνών άρδευσης. Ειδικότερα θα απαιτηθούν δυο μεγάλες 

δεξαμενές, μια στην περιοχή ανάντη του οικισμού Καλύβια (περίπου πάνω από το δρόμο 

προς την Νεραΐδα) και μια στην περιοχή ανάντη του οικισμού Καλύβια Φυλακτής. Από τις 

προαναφερόμενες δεξαμενές θα κατασκευαστούν βαρυτικοί αγωγοί με κλειστό αρδευτικό 

δίκτυο προς τις ζώνες άρδευσης. 

 Στην περιοχή άρδευσης της Κερασιάς αντίστοιχα προτείνεται η κατασκευή πλωτής 

εξέδρας υδροληψίας εντός της λίμνης Πλαστήρα σε ικανό βάθος πέρα από τη ζώνη 

αυξομείωσης της γραμμής της ακτής  που θα στέλνει νερό μέσω καταθλιπτικού αγωγού 

σε δεξαμενή – αντλιοστάσιο σε παράκτια περιοχή. Από τη θέση του αντλιοστασίου θα 

απαιτηθεί ένας καταθλιπτικός αγωγός που θα στέλνει νερό στις δυο υφιστάμενες 

δεξαμενές στη θέση εκτροπής του π. Κερασιώτη στην λίμνη Πλαστήρα. Περαιτέρω από 

την μια δεξαμενή μέσω αντλιοστασίου και καταθλιπτικού αγωγού θα στέλνεται νερό στην 

παλιά υφιστάμενη υδρευτική δεξαμενή του οικισμού της Κερασιάς. Από την 

προαναφερόμενη θέση των δυο δεξαμενών της Κερασιάς μέσω των υφιστάμενων 

κλειστών μεταλλικών αρθρωτών επιφανειακών αγωγών (4.1 και 4.2) θα επιτυγχάνεται η 

άρδευση της περιοχής. Περαιτέρω από την παλιά υδρευτική δεξαμενή του οικισμού θα 

επιτυγχάνεται η άρδευση των κήπων του οικισμού μέσω της κατασκευής κλειστού 

υπόγειου αρδευτικού δικτύου 

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 και διακοπή της άρδευσης στο 

μεγαλύτερο τμήμα των αρδεύσιμων εκτάσεων της περιοχής. Στην περίπτωση αυτή οι επιπτώσεις 

όσον αφορά το ανθρωπογενές περιβάλλον είναι σημαντικές καθώς σημαντικός αριθμός 

παραγωγών θα αναγκαστεί να εγκαταλέιψει τις καλλιέργειες του (κηπευτικά) και να στραφεί είτε 
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σε ξηρικές καλλιέργειες είτε σε άλλα επαγγέλματα. Επιπρόσθετα σε κάποιες περιοχές που θα 

εναπομείνουν λειτουργικά τμήματα του αρδευτικού δικτύου θα συνεχιστεί η άρδευση με 

αποτέλεσμα οι υπόλοιποι παραγωγοί να αντιδράσουν για την μη αποκατάσταση των 

υφιστάμενων δικτύων στις περιοχές τους και έτσι θα δημιουργηθεί τοπική κοινωνική αναταταραχή 

καθώς και παράπονα προς την διοίκηση για άνιση μεταχείριση των παραγωγών – αγροτών στην 

περιοχή. 

Σαφέστατα στα πλαίσια της μηδενικής λύσης προκύπτει υποβάθμιση των τεχνικών υποδομών 

στον τομέα της άρδευσης ενώ όσον αφορά το φυσικό περιβάλλον δεν αναμένεται καμιά αλλαγή 

στα κλιματικά – βιοκλιματικά, μορφολογικά – τοπιολογικά, γεωλογικά – εδαφολογικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής. Περαιτέρω στην μηδενική λύση δεν έχουμε καμιά επίπτωση  στα 

οικοσυστήματα, χλωρίδα, πανίδα και προστατευόμενες περιοχές. Θετικές επιπτώσεις 

αναμένονονται για τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα καθώς αυτά δεν θα χρησιμοποιούνται για 

άρδευση αλλά  μέσω των κοιτών των ποταμών θα οδηγούνται στην λίμνη Πλαστήρα, 

βελτιώνοντας την κατάσταση των παρόχθιων και μόνο οικοσυστημάτων. 

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

προτεινόμενου έργου, αναμένεται η διατήρηση της καλλιέργειας κηπευτικών στην περιοχή και η 

παραμονή των ανθρώπων – καλλιεργητών στις περιοχές τους. Οι επιπτώσεις στο ανθρωπογενές 

περιβάλλον και τις χρήσεις γης των μελετώμενων περιοχών χαρακτηρίζονται ως θετικές. 

Περαιτέρω και δεδομένου ότι το προτεινόμενο έργο αποκαθιστά τμήματα του υφιστάμενου 

αρδευτικού δικτύου της περιοχής, πλην του οικισμού της Κερασιάς που κατασκευάζεται νέο, δεν 

αναμένονται περιβαλλοντικες επιπτώσεις στα οικοσυστήματα, χλωρίδα, πανίδα και 

προστατευόμενες περιοχές. Ουδέτερες χαρακτηρίζονται οι  επιπτώσεις για τα επιφανειακά και 

υπόγεια ύδατα καθώς αυτά η χρήση τους για άρδευση γίνεται ήδη από την δεκαετία του 80’ και 

ως εκ τούτου έχει αποκατασταθεί πλήρως το φυσικό περιβάλλον των περιοχών επέμβασης και 

έχει επέλθει η φυσική ισορροπία του περιβάλλοντος. Σημειώνεται ότι πλέον με δυσκολία μπορεί 

κανείς να εντοπίσει τις υδροληψίες εντός των κοιτών των ποταμών, τις δεξαμενές του 

συστήματος αλλά και τα επιφανειακά αρδευτικά τσιμενταύλακα καθώς η βλάστηση έχει 

αποκατασταθεί πλήρως στους χώρους επέμβασης. Όσον αφορά το κλειστό δίκτυο του οικισμού 

της Κερασιάς θα κατασκευαστεί εντός του οικιστικού υποδοχέα καθώς το εξωτερικό δίκτυο είναι 

υφιστάμενο και ως εκ τούτου δεν αναμένενονται αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον 

της περιοχής. Οι όποιες αρνητικές επιπτώσεις αφορούν αποκλειστικά το χρόνο κατασκευής του 

έργου και αφορούν κυρίως σε εκπομπές ρύπων από τα μηχανήματα έργου αλλά και προκληση 

θορύβου ενώ αναμένεται να προκληθεί μικρή αρνητική επίπτωση στο κυκλοφοριακό δίκτυο του 

οικισμού λόγω εκσκαφών. 
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Στην περίπτωση του σεναρίου 2 εξετάζεται η εγκατάλειψη του μεγαλύτερου τμήματος του έργου 

(υφιστάμενα αρδευτικά δίκτυα) και η κατασκευή νέων δικτύων υπό πίεση με υδροληψίες εντός 

της λίμνης Πλαστήρα. Η περίπτωση του σεναρίου 2 σαφώς και υπερτερεί των προηγουμένων 

λύσεων του μηδενικού σεναρίου και του σεναρίου 1 καθώς:  

 Προσφέρει πάντα επάρκεια νερού μέσω της λίμνης 

 Παρέχει δίκτυο υπό πίεση στο σύνολο των αρδευόμενων εκτάσεων 

 Αναβαθμίζει τα παρόχθια οικοσυστήματα καθώς παύει η υδροληψία νερού από κοίτες 

ποταμών 

 Αναβαθμίζει την αξία της καλλιεργήσιμης γης στις περιοχές των έργων  

Πέραν των ανωτέρω θετικών επιπτώσεων του σεναρίου 2 υπάρχουν και οι εξής αρνητικές 

συνέπειες του. Αυτές είναι: 

 Επέμβαση εντός της λίμνης Πλαστήρα που είναι περιοχή του δικτύου Natura 2000 

(περιοχή απόλυτης προστασίας της φύσης) 

 Το έργο απαιτεί σημαντικές αποψιλώσεις δασικών εκτάσεων για την κατασκευή των 

αντλιοστασίων, δεξαμενών και καταθλιπτικών – βαρυτικών αγωγών. 

 Αναμένεται σημαντική επίδραση στην χλωρίδα και πανίδα της περιοχής, ειδικά κατά την 

περίοδο κατασκευής του. 

  Αναμένεται σημαντική επίδραση από σκόνη και θόρυβο, ειδικά κατά την περίοδο 

κατασκευής του που σαφέστατα είναι πολύ μεγαλύτερος του σεναρίου 1 

 Το κόστος του έργου είναι περίπου εικοσαπλάσιο του κόστους του σεναρίου 1 

 Για το έργο απαιτείται σημαντικός αριθμός νέων μελετών με σημαντικό κόστος έναντι του 

σεναρίου 1 του οποίου έχουν ολοκληρωθεί οι οριστικές μελέτες 

 Η λειτουργία του έργου απαιτεί σημαντική εισροή ενέργειας για την λειτουργία των 

αντλιοστασίων ενώ η συντήρηση τους είναι σαφώς πολλαπλάσια του σεναρίου 1, στο 

οποίο απαιτείται μηδενική εισροή ενέργειας. 

 Το αρδευτικό κόστος ανά στρέμμα θα αυξηθεί υπερβολικά καθώς το κόστος συντήρησης 

και λειτουργίας του έργου θα πρέπει να καλύπτεται από τους αρδευτές.   

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, την ωριμότητα του έργου καθώς και την οικονομική 

συγκυρία της περιόδου, προκρίνεται το σενάριο 1 των προτεινόμενων έργων καθώς αναμένεται 

να: 

 Έχει τη μικρότερη επίπτωση στην πανίδα και χλωρίδα της περιοχής μελέτης 



 

20 

 Δεν επιφέρει αλλαγές στις χρήσεις γης 

 Δεν απαιτεί κατάληψη επιπλέον χώρου για την κατασκευή του 

 Μειώνει τον κίνδυνο καθιζήσεων του οικισμού της Κερασιάς 

Στη συνέχεια παρατίθεται χάρτης με βασικά στοιχεία του φυσικού και ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής μελέτης 

 

Χάρτης 1: Χάρτης  της ευρύτερης περιοχής μελέτης με σημαντικά στοιχεία περιβάλλοντος (πηγή: ΚΑ.ΠΑ. 

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ο.Ε.) 
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