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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014 

 

ΘΕΜΑ 22ο:  Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

(ΜΠΕ) του έργου «Μελέτη Ταµιευτήρα Ν. Λάρισας, στη θέση ΄΄Λιβαδότοπος΄΄ 

Πουρναρίου – Αµπελακίων, του ∆ήµου Τεµπών, στην Περιφερειακή Ενότητα 

Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας». 

                                             

Την Πέµπτη 28-8-2014 και ώρα 7:00 µ.µ. στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (στην 

αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου) συνήλθε το Περιφερειακό 

Συµβούλιο µετά την έγγραφη πρόσκληση µε αριθµό πρωτ. 954/22-8-2014 του Προέδρου 

του Περιφερειακού Συµβουλίου, παρόντος του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστού 

Κωνσταντίνου και των Αντιπεριφερειαρχών Π.Ε. Λάρισας κας. Καραλαριώτου Ειρήνης, 

Π.Ε. Καρδίτσας κ. Τσιάκου Βασιλείου, Π.Ε. Τρικάλων κ. Μιχαλάκη Χρήστου και των 

Θεµατικών Αντιπεριφερειαρχών κ. Καλοµπάτσιου Χρήστου, κας Κολυνδρίνη ∆ωροθέας 

και κ. Τσίγκα Γεωργίου. 

Προεδρεύων ο κ. Παπαχαραλάµπους Γρηγόριος. 

Αντιπρόεδρος η κα. Βαγενά Αγγελική και  

Γραµµατέας ο κ. Χρουµπ Γιουσεφ. 

Ειδικοί Γραµµατείς οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας κα. Ζησιάδη 

Ευαγγελία και κα.Τσιαντούλη Ευγενία. 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι παρακάτω Περιφερειακοί Σύµβουλοι: 
 

1 Αγγέλης Αθανάσιος Παρών 28 Μητσιούλης ∆ηµήτριος Παρών 
2 Αδαµάκη-Τζαβέλλα 

Ευδοκία 
Παρούσα 29 Μπάρδας Κων/νος Παρών 

3 Αδάµου Αντώνιος Παρών 30 Μπατζιάκας Πέτρος Απών 
4 Αλεξάκος Φώτης  Παρών 31 Μποτός Αργύριος Απών 

 
Αναστασόπουλος 
Αντώνιος 

Παρών 32 Μπούτας Ευάγγελος Παρών 

6 Αργυροπούλου-
Καλλιάρα Ελένη 

Παρούσα 33 Νάνης Ηλίας Παρών 

7 Βαγενά Αγγελική Προύσα  34 Νούσιος Κων/νος Παρών 

8 Γακόπουλος Χρήστος Παρών 35 Παιδής Αθανάσιος Παρών 
9 Γκατζής Νικόλαος Παρών 36 Παπατόλιας Απόστολος Παρών 
10 Γρηγορίου Ζήσης Απών 37 Παπαχαραλάµπους Γρηγόριος Παρών 

 

 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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11 ∆εσπόπουλος Κων/νος Παρών 38 Πουλάκης Κων/νος-Νικόλαος Απών 
12 Καλιακούδας Νίκος Παρών 39 Ρεντζιάς Ευθύµιος Παρών 
13 Καλοµπάτσιος Χρήστος Παρών 40 Ρίνης Λεωνίδας Παρών 
14 Καλτσογιάννης 

Γεώργιος 
Παρών 41 Σιδερόπουλος Χρήστος Παρών 

15 Καπέλος Γεώργιος Παρών 42 Σκούπρας Φώτιος Απών 
16 Κασσοπούλου Λώρεν Παρούσα 43 Σούρλας Πέτρος Παρών 
17 Κίτσιος Γεώργιος  Παρών 44 Σταφύλη Ουρανία  Παρούσα 
18 Κόκκαλη-Κουβέλη 

Γεωργία 
Προύσα 45 Τσαλίκη Νερατζούλα Απούσα 

19 Κολυνδρίνη ∆ωροθέα Παρούσα 46 Τσιάρας Αθανάσιος Παρών 
20 Κουρέτας ∆ηµήτριος Απών 47 Τσίγκας Γεώργιος Παρών 
21 Κοπάνας Αργύρης Παρών 48 Χαλέβας Κων/νος Παρών 
22 Κρανιάς Βασίλειος Παρών 49 Χήρας Φίλιππος Παρών 
23 Λέµας Ευάγγελος Παρών 50 Χρουµπ Γιουσέφ Παρών 
24 Λιακούλη Ευαγγελία Παρούσα 51 Ψαχούλας Ορέστης Παρών 
25 Λιάπης Χρήστος Απών     
26 Μαµάρα Μαρία Παρούσα    
27 Μεργιαλής ∆ηµήτριος Παρών    

 

Ενώ βρισκόταν σε νόµιµη απαρτία παρουσιάστηκε το θέµα ηµερησίας 

διάταξης της τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Θεσσαλίας: 

Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου 

«Μελέτη Ταµιευτήρα Ν. Λάρισας, στη θέση ΄΄Λιβαδότοπος΄΄ Πουρναρίου – 

Αµπελακίων, του ∆ήµου Τεµπών, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας». 

Το λόγο πήρε ο Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, 

Περιβάλλοντος, κ. Καλοµπάτσιος Χρήστος και εισηγήθηκε τα εξής: 

 

Έχοτας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010)  “Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης & Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης..»  

2. Το Π.∆. 129/2010/ΦΕΚ 222/27-12-10/Α΄  “Οργανισµός Περιφέρειας 

Θεσσαλίας “ 

3. Την µε αριθ. 1/3-1-2011 (ΦΕΚ 3/5-1-2011, Τεύχος Β’) Απόφαση 

Περιφερειάρχη Θεσσαλίας που ανατίθενται τοµείς αρµοδιοτήτων στην 

Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας 

4. Την µε αρ.πρωτ. 2/28-1-2013 Απόφαση σύστασης Περιφερειακής 

Επιτροπής Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος & Αγροτικού τοµέα. 

5. Τον Ν. 1650/1986 ”Για την Προστασία του Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 

160/Α/18-10-1986)  όπως τροποποιήθηκε από  τον Ν.3010/2002(ΦΕΚ91/Α/25-5-

2002) 
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6. Την ΚΥΑ  Η.Π 11014/703/13-3-03 (ΦΕΚ 332/Β/20-3-2003) “∆ιαδικασία 

Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α) και Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο) σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν 1650/86 όπως 

αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Ν 3010/2002 «Εναρµόνιση του Ν. 1650/86 µε τις 

οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ…. και άλλες διατάξεις»     

7. Τον Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21-9-2011) «Περιβαλλοντική 

αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε 

δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου 

Περιβάλλοντος». 

8. Την  υπ’αριθµ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Α/13-01-2012) «Κατάταξη 

δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες 

σύµφωνα µε το άρθρο 1  παράγραφος 4 του Ν. 4014/21-09-2011. (ΦΕΚ Α’ 

209/2011)». 

9. Την Κ.Υ.Α 37111/2021/26-09-2003 (ΦΕΚ 1391/Β/29-9-2003) 

“Καθορισµός τρόπου ενηµέρωσης και συµµετοχής του κοινού κατά την διαδικασία 

έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε την 

παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε µε τις 

παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 3010/2002». 

10. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2012) «Ποινική Προστασία του 

Περιβάλλοντος-Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και 

διαχείρισης αποβλήτων -Εναρµόνιση µε την οδηγία 2008/98/ΕΚ -Ρύθµιση θεµάτων 

Υ.ΠΕ.ΚΑ.» 

11. Το Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60Α/31-3-2011) για τη διατήρηση της 

βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις. 

12. Την µε αριθµ .Η.Π. 37338/1807/Ε103 (ΦΕΚ 1495/Β/6-9-2010) 

“Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και 

των οικοτόπων/ ενδιαιτηµάτων της...” 

13. Το Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/29-12-1979) «Περί προστασίας των 

δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας.» 

14. Την ΥΑ µε αριθµ. 15277/2012 (ΦΕΚ 1077/Β/9-4-2012) «Εξειδίκευση 

διαδικασιών για την ενσωµάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 

ή στις Π.Π.∆. Της Προβλεπόµενης από τις διατάξεις της ∆ασικής Νοµοθεσίας 

έγκρισης επέµβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της 

υπουργικής απόφασης µε αριθµό. 1958/2012(ΦΕΚ 21/Β/13.1.2012) σύµφωνα µε το 

άρθρο 12 του Ν. 4014/2011.» 
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15. Την υπ. αριθµ. 3163/102253/17-12-2008 Απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας 

Θεσσαλίας «Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθµιστικά µέτρα για την 

προστασία του υδατικού δυναµικού σε ολόκληρη την Περιφέρεια Θεσσαλίας» 

16. Την Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β/24-08-2010), περί: 

«Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από 

εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)». 

17. Την µε αριθ. 1/3-1-2011 (ΦΕΚ 3/5-1-2011, Τεύχος Β’) Απόφαση 

Περιφερειάρχη Θεσσαλίας που ανατίθενται τοµείς αρµοδιοτήτων στην 

Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. 

18. Το µε αριθ. πρωτ. 619/19-2-2014 έγγραφο της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, Τµήµατος Περιβαλλοντικού & Χωρικού 

Σχεδιασµού Θεσσαλίας της Γενικής ∆/νσης Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής 

πολιτικής, µε το οποίο διαβιβάστηκε ο φάκελος της Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων του έργου του θέµατος, προκειµένου να γνωµοδοτήσει το Περιφερειακό 

Συµβούλιο κατόπιν των διατυπωθεισών απόψεων και προτάσεων των φορέων και 

πολιτών. 

19. Την από 1-4-2014 ανακοίνωση δηµοσίευσης της Μ.Π.Ε του έργου 

στην εφηµερίδα “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ” της Λάρισας. 

 

Σας γνωρίζουµε τα εξής: 

 

Γενική Περιγραφή του έργου – Ενηµερωτικά Στοιχεία 

 Το εξεταζόµενο έργο αφορά στην κατασκευή φράγµατος, επί της 

κοίτης του ρέµατος Λιβαδόρρεµα, στη θέση Λιβαδότοπος, στη βορειοδυτική πλευρά 

του όρους Όσσα (ή Κίσσαβος), και σε απόσταση 4,4 km βόρεια του οικισµού 

Πουρνάρι, του Ν. Λάρισας.  

 Η θέση του µελετώµενου φράγµατος, βρίσκεται πλησίον (περί τα 

150m κατάντη) υφιστάµενου φράγµατος, ύψους 15m περίπου, το οποίο θα 

καθαιρεθεί ενόψει της κατασκευής του προτεινόµενου φράγµατος. Σηµειώνεται ότι 

ανάντη της προτεινόµενης θέσης και σε απόσταση περί τα 2,0 km υπάρχει ένα 

δεύτερο φράγµα που έχει κατασκευαστεί από την κοινότητα των Αµπελακίων και 

χρησιµοποιείται για άρδευση περιοχών που ανήκουν στην τ. Κοινότητα Αµπελακίων.  

 Εντός της λεκάνης απορροής του εξεταζόµενου φράγµατος, έχουν 

κατασκευαστεί και λειτουργούν δύο φράγµατα µε τους αντίστοιχους ταµιευτήρες τους. 

 Το πρώτο φράγµα βρίσκεται στην ίδια θέση,  µε το εξεταζόµενο στην 

παρούσα φράγµα και πρόκειται για ένα πρόχειρης κατασκευής ανάχωµα µε 

υποτυπώδη υπερχειλιστή, το οποίο προφανώς θα καθαιρεθεί ενόψει της κατασκευής 
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του προτεινόµενου φράγµατος. Σύµφωνα µε την καταγραφή των φραγµάτων του Ν. 

Λάρισας που έγινε από την Ν.Α. Λάρισας και το ΤΕΕ Τµήµα Θεσσαλίας το φράγµα 

αυτό αναφέρεται ως φράγµα «Πουρνάρι-Τσαΐρια», έχει ύψος µεγαλύτερο από 15m 

και παρουσιάζει συνολική χωρητικότητα 300.000m3. 

 Το δεύτερο φράγµα είναι κατασκευασµένο στην κοίτη του ρ. 

Λιβαδόρρεµα 2,0km ανάντη από την θέση του προτεινόµενου φράγµατος κατά µήκος 

της κοίτης. Το φράγµα αυτό είναι κατασκευασµένο από την Κοινότητα Αµπελακίων. 

Ο τύπος φράγµατος είναι χωµάτινος, έχει ύψος 6m, το απόλυτο υψόµετρο στη θέση 

κατασκευής ανέρχεται στο +805 m και η ωφέλιµη χωρητικότητά του σε 154.000 m3. 

Σύµφωνα µε την προαναφερόµενη καταγραφή των φραγµάτων του Ν. Λάρισας, το 

υπόψη έργο αναφέρεται ως φράγµα «Κ. Αµπελακίων - Τσαΐρια» µε ύψος φράγµατος 

άνω των 15 m και παρουσιάζει συνολική χωρητικότητα 350.000 m3. Το έργο 

βρίσκεται σε λειτουργία και η επιφάνεια του ταµιευτήρα είναι ίση µε 50 στρέµµατα. 

 Σηµειώνεται ,ότι µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του 

εξεταζόµενου έργου, ο υφιστάµενος ανάντη ταµιευτήρας θα εξακολουθεί να 

χρησιµοποιείται όπως και σήµερα,ανεξάρτητα του υπό µελέτη φράγµατος 

Λιβαδότοπος, συνεχίζοντας την άρδευση εκτάσεων της τέως κοινότητας Αµπελακίων 

διατηρώντας τη στάθµη του, κατά το δυνατό, σταθερή σε όλη την διάρκεια του 

υδρολογικού έτους, µε την προϋπόθεση ότι τα κατασκευαστικά και διαχειριστικά του 

δεδοµένα επιτρέπουν την αξιόπιστη λειτουργία του, ενώ ο προτεινόµενος 

ταµιευτήρας θα χρησιµοποιηθεί για τους αρδευτικούς σκοπούς και την παροχέτευση 

της περιβαλλοντικής παροχής στο κατάντη υδατόρεµα. 

 Γενικά, η πρόσβαση στα προτεινόµενα έργα είναι ικανοποιητική και 

απαιτούνται περιορισµένα έργα οδοποιίας. Τα νέα έργα οδοποιίας ακολουθούν την 

χάραξη των υφιστάµενων αγροτοδασικών οδών.Συγκεκριµένα προτείνεται η 

κατασκευή των ακόλουθων έργων οδοποιίας: 

- Νέος ασφαλτοστρωµένος δρόµος αποκατάστασης – προσπέλασης 

στο δεξί αντέρισµα του φράγµατος (οδός 1), συνολικού µήκους 521,27 µ. και  

πλάτους 5,00µ. 

- Νέος ασφαλτοστρωµένος δρόµος αποκατάστασης κατάντη του 

φράγµατος(οδός 2), συνολικού µήκους 61,83 µ. Και πλάτους 5,00µ. 

- Νέος ασφαλτοστρωµένος δρόµος στην στέψη του φράγµατος 

συνολικού µήκους 141,11 µ. και πλάτους 6,00 µ. 

 Από τα στοιχεία της µελέτης προκύπτει ότι για το προτεινόµενο έργο 

προβλέπονται συνολικές εκσκαφές περί τα 120.000 κ.µ., εκ των οποίων τα 94.100 

κ.µ. αφορούν εκσκαφές για τις εργασίες του φράγµατος και των τεχνικών έργων 

αυτού, ενώ οι υπόλοιπες αφορούν το σκάµµα του αγωγού µεταφοράς νερού (13.000 
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κ.µ.) και τη νέα οδοποιία (12.900 κ.µ.).  Σηµειώνεται ότι, από τις συνολικές εκσκαφές, 

τα 26.000 κ.µ. θα επαναχρησιµοποιηθούν στο έργο ως κατάλληλα υλικά εκσκαφών 

για την πλήρωση του σκάµµατος του αγωγού µεταφοράς νερού και την κατασκευή 

του σώµατος του φράγµατος και των συνοδών έργων, ώστε να ελαχιστοποιηθούν 

τόσο οι ακατάλληλες ποσότητες που θα πρέπει να οδηγηθούν προς απόθεση, όσο 

και οι ποσότητες των απαιτούµενων δανείων, άρα και ο όγκος των δανειοθαλάµων. 

 Τέλος, επισηµαίνεται ότι θα απαιτηθούν ορισµένες απαλλοτριώσεις για 

την κατασκευή του έργου και τη δηµιουργία του ταµιευτήρα. Καθώς στην 

προτεινόµενη θέση υφίσταται ήδη φράγµα, δεν αναµένεται να απαιτηθούν σηµαντικές 

απαλλοτριώσεις (υπολογίζεται ότι δεν θα ξεπεράσουν τα 450 στρέµµατα). 

 

Συνοπτικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά του έργου: 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΟΥ: Κατασκευή λιθόρριππου φράγµατος (µε αργιλικό 

πυρήνα) αποθήκευσης νερού σε θέση πλησίον 

(~150m κατάντη) υφιστάµενου φράγµατος. 

ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ: Αγωγός µεταφοράς νερού συνολικού µήκους 5.972,5 

m και Φ600 mm. 

∆ΕΞΑΜΕΝΗ:    1 ∆εξαµενή (∆1) εκτιµώµενου όγκου 6.500 m3 . 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΗ  

ΕΚΤΑΣΗ: Μικτή αρδευόµενη έκταση:6.945 στρέµµατα. Καθαρή 

αρδευόµενη έκταση:5.000 στρέµµατα. 

ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: Επί της κοίτης του ρέµατος Λιβαδόρρεµα, στη 

βορειοδυτική πλευρά του όρους Όσσα (ή Κίσσαβος), 

4,4 km βόρεια του οικισµού Πουρνάρι, 4,7 km 

νοτιοανατολικά του οικισµού Αµπελάκια και 24 km 

βορειοανατολικά της Λάρισας. 

  Εντός των περιοχών του δικτύου Natura 2000, 

GR1420003 « ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ∆ΑΣΟΣ ΟΣΣΑΣ» (ΤΚΣ & 

ΕΖ∆) και GR1420007 « ΟΡΟΣ ΟΣΣΑ» (ΖΕΠ). 

ΥΨΟΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ (από φυσική κοίτη):  33m 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΣΤΕΨΗΣ:    +802m 

ΜΗΚΟΣ ΣΤΕΨΗΣ:     125m 

ΠΛΑΤΟΣ ΣΤΕΨΗΣ:     8m 

ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡΑΝΩΝ:     1:2,5 (ανάντη) & 1:2,0 (κατάντη) 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΑΘΜΗ Υ∆ΑΤΟΣ (Α.Σ.Υ.):   +798m 

ΚΑΤΩΤΑΤΗ ΣΤΑΘΜΗ Υ∆ΑΤΟΣ (Κ.Σ.Υ.):  +786m 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΚΑΤΑΚΛΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Α.Σ.Υ.: 431,6 στρέµµατα  

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ:   6,8 km2 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ: 200.000m3 
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Γεωγραφική θέση του έργου 

 Η θέση του φράγµατος ανήκει διοικητικά στον ∆ήµο Τεµπών, της Π.Ε. 

Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και ειδικότερα στην Τ.Κ. Πουρναρίου, της 

∆ηµοτικής Ενότητας Νέσσωνος, ενώ η λεκάνη απορροής σε ποσοστό άνω του 90% 

ανήκει στην Τ.Κ. Αµπελακίων, της ∆.Ε. Αµπελακίων. 

 Το έργο βρίσκεται επί της κοίτης του ρέµατος Λιβαδόρεµµα, στη 

βορειοδυτική πλευρά του όρους Όσσα (ή Κίσσαβος), 4.4 km βόρεια του οικισµού 

Πουρνάρι, 4.7 km νοτιοανατολικά του οικισµού Αµπελάκια και 24 km 

βορειοανατολικά της Λάρισας. Το µεγαλύτερο τµήµα του εξεταζόµενου έργου (σώµα 

φράγµατος, λεκάνη ταµιευτήρα, λεκάνη απορροής αυτού και το µισό σχεδόν τµήµα 

του αγωγού µεταφοράς, όπως άλλωστε και το υφιστάµενο φράγµα) βρίσκεται εντός 

των ακόλουθων περιοχών του δικτύου Natura 2000: 

- Εντός της περιοχής µε κωδικό GR1420003 και ονοµασία « 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ∆ΑΣΟΣ ΟΣΣΑΣ», που είναι χαρακτηρισµένη ως « Τόπος Κοινοτικής 

Σηµασίας (ΤΚΣ) », σύµφωνα µε την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ, για την διατήρηση των 

φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας και ως «Ειδική Ζώνη 

∆ιατήρησης (ΕΖ∆)» σύµφωνα µε τον Ν.3937 (ΦΕΚ 60/Α/2011) για την διατήρηση της 

βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις. 

- Εντός της περιοχής µε κωδικό GR1420007 και ονοµασία «ΟΡΟΣ 

ΟΣΣΑ» που είναι χαρακτηρισµένη ως «Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)», σύµφωνα 

µε την οδηγία 2009/174/ΕΚ, περί της διατήρησης των άγριων πτηνών. 

 

 Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου κατατέθηκε στο 

Τµήµα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, Γενική ∆/νση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής 

Πολιτικής, ∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Θεσσαλίας, προκειµένου να 

εγκριθούν οι περιβαλλοντικοί όροι για την εγκατάσταση και λειτουργία του. Το έργο 

έχει ήδη λάβει θετικές γνωµοδοτήσεις επί της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής 

Εκτίµησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) του έργου από µια σειρά υπηρεσιών: 

- Τµήµα Β' της Γενικής ∆/νσης Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του ΥΠΕΚΑ µε 

αρ.πρωτ. 201232/8-8-2012. 

- ΙΕ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (ΕΠΚΑ), 

Υπουργρίο Πολιτισµού & Τουρισµού µε αρ.πρωτ. 1553/25-05-2012. 

- 7η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (ΕΒΑ) Υπουργείο Πολιτισµού & 

Τουρισµού µε αρ. πρωτ. 2371/07-06-2012. 
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- Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ), ∆/νση Υποδοµής µε αρ.πρωτ 

Φ.916.74/100/413014Σ.1310/05-06-2012. 

- ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Λάρισας µε 

αρ.πρωτ. 8723/31-05-2012 µε συν. το Πρακτικό Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής 

Γνωµοδότησης µε αρ.πρωτ. 185/2012/29-05-2012 

- ∆/νση Υδάτων Θεσσαλίας, Γενική ∆/νση Χωροταξικής & 

Περιβαλλοντικής πολιτικής, Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας 

µε αρ. πρωτ. 823/95394/18-06-2012  

- ∆/νση Χωροταξίας της  Γ.Γ. Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του  

ΥΠΕΚΑ 19380/02-05-2012. 

- ∆/νση ∆ασών Ν.Λάρισας, Γεν. ∆/νση ∆ασών & Αγροτικών 

Υποθέσεων, Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας µε αρ. πρωτ 

1716/105189/30-05-2012. 

- ∆ασαρχείο Λάρισας, ∆/νση ∆ασών Λάρισας µε αρ.πρωτ. 

4002/98105/28-05-2012. 

 

Σκοπιµότητα του έργου 

 Σκοπός της υλοποίησης του έργου, είναι η άρδευση καλλιεργήσιµων 

εκτάσεων 6.945 στρεµµάτων (καθαρή αρδευόµενη έκταση: 5.000 στρέµµατα), στις 

κατάντη του έργου πεδινές περιοχές, οι οποίες µέχρι σήµερα αρδεύονται από 

γεωτρήσεις ή πληµµελώς από το υφιστάµενο πρόχειρο φράγµα που υπάρχει σε 

θέση πλησίον του προτεινόµενου στην παρούσα φράγµατος. 

 Συνεπώς η κατασκευή και η λειτουργία του φράγµατος θα οδηγήσει: 

- Στη µείωση των απολήψεων από το πεδινό υπόγειο προσχωµατικό 

υδροφόρο της ΒΑ Θεσσαλικής πεδιάδας, αφού οι αντίστοιχες ποσότητες νερού θα 

προέλθουν από τα επιφανειακά νερά, 

- Στην ανάταξη της στάθµης του υπόγειου υδροφορέα και τη βελτίωση 

των ποιοτικών χαρακτηριστικών του, 

- Στην κάλυψη των αναγκών άρδευσης των γεωργικών εκτάσεων που 

υπάρχουν στις κατάντη του έργου πεδινές περιοχές, 

- Στη βέλτιστη αξιοποίηση της λεκάνης απορροής για ύδρευση των 

οικισµών του τ. ∆ήµου Νέσσωνος, 

- Στην αναβάθµιση και στον εκσυγχρονισµό του υφιστάµενου 

φράγµατος ώστε αυτό να λειτουργεί µε βάση σύγχρονα τεχνικά και οικολογικά 

κριτήρια, 

- Στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των µέσων δασοπυρόσβεσης 

λόγω της θέσης του ταµιευτήρα εντός περιοχών µε ιδιαίτερα οικολογικά και 
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περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά (περιοχές Natura 2000, αισθητικό δάσος), καθώς και 

της γειτνίασής του µε ορεινά δασικά οικοσυστήµατα, αλλά και της µακρινής 

απόστασης των προαναφερόµενων περιοχών από τα αστικά κέντρα της ευρύτερης 

περιοχής όπου υπάρχουν µέσα δασοπυρόσβεσης, 

- Η αναβάθµιση του περιβάλλοντος στην περιοχή του έργου, µε τη 

δηµιουργία λιµναίου στοιχείου και ανάπτυξη των αντίστοιχων λιµναίων και 

παραλίµνιων οικοσυστηµάτων. 

 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του προτεινόµενου έργου αξιολογήθηκαν για 

την φάση κατασκευής και λειτουργίας: 

Κλιµατολογικά βιοκλιµατικά χαρακτηριστικά: Το υπό εξέταση έργο δεν 

αναµένεται να επιφέρει καµία µεταβολή στο κλίµα-µικροκλίµα και στο βιοκλίµα της 

περιοχής, καθώς το είδος, αλλά και η κλίµακα του έργου δεν σχετίζεται µε αλλαγές 

στην σύσταση της ατµόσφαιρας ή µε την µεταβολή ατµοσφαιρικών παραγόντων.  

Μορφολογικά χαρακτηριστικά: Κατά την φάση της κατασκευής του σώµατος 

του φράγµατος και των συνοδών αυτού έργων, η έκταση της ζώνης προσωρινής 

κατάληψης των έργων, ανέρχεται σε 50,0 στρέµµατα, περίπου. Η εν λόγω επίπτωση 

στα µορφολογικά χαρακτηριστικά και στο ανάγλυφο της περιοχής αναµένεται να είναι 

παροδική. 

Κατά την λειτουργία του έργου, µόνιµες επιπτώσεις στα µορφολογικά και 

φυσιογραφικά της χαρακτηριστικά της περιοχής του φράγµατος αναµένεται να 

προκληθούν λόγω της κατάληψης του χώρου από τον ταµιευτήρα που θα 

δηµιουργηθεί. Η ένταση που αναµένεται να καταλάβει ο ταµιευτήρας του φράγµατος 

στην ανώτατη στάθµη ύδατος (Α.Σ.Υ.), ανέρχεται περί τα 430 στρέµµατα. 

Όσον αφορά τον αγωγό µεταφοράς νερού, οδεύει στο σύνολό του υπογείως 

και κατά µήκος του υφιστάµενου αγροτοδασικού οδικού δικτύου. Επιφανειακή 

κατασκευή αποτελεί µόνο η προβλεπόµενη δεξαµενή. 

 

Τοπιολογικά χαρακτηριστικά: Οποιεσδήποτε επιπτώσεις υφίστανται στην 

αισθητική του τοπίου αφορούν κυρίως στην φάση κατασκευής του έργου (ύπαρξη 

εργοταξίων και εργοταξιακών µηχανηµάτων, σωροί εκσκαφών κ.λπ.) και ειδικότερα 

του σώµατος του φράγµατος και των συνοδών αυτού έργων. Οι επιπτώσεις αυτές 

είναι ως επί το πλείστον βραχυπρόθεσµες και αναστρέψιµες µετά την λήψη των 

κατάλληλων µέτρων αντιµετώπισης. Τα προς απόθεση ακατάλληλα υλικά εκσκαφών, 

θα διαθέτουν προς αποκατάσταση των δανειοθαλάµων που προβλέπονται για την 
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κατασκευή του έργου, µε προτεραιότητα στα τµήµατα των δανειοθαλάµων που 

βρίσκονται εκτός της λεκάνης κατάκλισης του υπό µελέτη φράγµατος, ώστε να 

περιοριστούν οι επιπτώσεις στα τοπιολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής. 

Κατά την λειτουργία του έργου, ο ταµιευτήρας του φράγµατος που θα 

δηµιουργηθεί, θα προσδώσει µια αλλαγή στην τοπιολογική διάσταση του χώρου, µε 

την σχηµατιζόµενη λίµνη. Ωστόσο, η αλλαγή αυτή δεν θα είναι νέα, αφού στην 

περιοχή υπάρχει ήδη, αν και σε µικρότερη έκταση, ο ταµιευτήρας του υφιστάµενου 

φράγµατος. 

Το σύνολο του αγωγού µεταφοράς νερού οδεύει υπογείως και κατά µήκος 

υφιστάµενου αγροτοδασικού οδικού δικτύου. Ως εκ τούτου δεν αναµένονται 

επιπτώσεις στα τοπιολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής από την ανάπτυξη του 

έργου. Το µόνο υπέργειο τµήµα αφορά την προβλεπόµενη δεξαµενή του έργου. 

 

Γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά: Το έργο, κατά την 

διάρκεια της λειτουργίας του, δεν αναµένεται να προξενήσει µεταβολές στα 

γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής όπου 

προβλέπεται το σώµα του φράγµατος και ο σχηµατιζόµενος ταµιευτήρας. 

Ωστόσο, σύµφωνα µε τον σχεδιασµό του έργου, προβλέπεται η τοποθέτηση 

γεωτεχνικών οργάνων τα οποία θα καταγράφουν παραµέτρους όπως καθιζήσεις και 

οριζόντιες µετακινήσεις και πιέσεις πόρων εντός του «σώµατος» του φράγµατος και 

της απόκρισης του περιβάλλοντος γεωλογικού χώρου, τόσο κατά την κατασκευή, όσο 

και κατά την λειτουργία του. 

 

Στερεοπαροχή: Η κατασκευή του προτεινόµενου φράγµατος δεν αναµένεται 

να επηρεάσει αισθητά τη στερεοπαροχή του ρέµατος Λιβαδόρρεµα, στο κατάντη του 

έργου τµήµα της κοίτης του. Η όποια αύξηση της στερεοπαροχής κατά την φάση 

κατασκευής µπορεί να ελαττωθεί σηµαντικά µε τη λήψη των κατάλληλων 

προστατευτικών µέτρων. 

 

Νερά: Το έργο, κατά την λειτουργία του, θα επιφέρει θετικές επιπτώσεις στους 

υδατικούς πόρους της περιοχής. σκοπός του έργου είναι η άρδευση καλλιεργήσιµων 

εκτάσεων 6.945 στρεµµάτων (καθαρή αρδευόµενη έκταση: 5.000 στρέµµατα), στις 

κατάντη του φράγµατος πεδινές περιοχές, οι οποίες µέχρι σήµερα αρδεύονται από 

γεωτρήσεις ή πληµµελώς από το υφιστάµενο πρόχειρο φράγµα Πουρναρίου. 

Με την χρήση του νερού που θα συσσωρευτεί στον ταµιευτήρα του 

φράγµατος για την άρδευση των κατάντη του έργου πεδινών καλλιεργήσιµων 

εκτάσεων, θα προκύψει ποιοτική και ποσοτική βελτίωση των υπόγειων υδροφόρων 
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της ΒΑ Θεσσαλικής πεδιάδας (εµπλουτισµός του υδροφόρου ορίζοντα και βελτίωση 

του ρυθµού αναπλήρωσης των υπόγειων υδροφόρων), αφού θα σταµατήσουν οι 

αντλήσεις από γεωτρήσεις που γίνονται σήµερα για αρδευτικούς σκοπούς και θα 

αποκατασταθεί µακροπρόθεσµα η στάθµη του υπόγειου νερού. 

Επίσης, το έργο δύναται να αποτελέσει και µια επιπλέον πηγή υδροδότησης, 

για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης των κατάντη του φράγµατος τοπικών 

οικισµών. Σηµειώνεται ότι, οι ανάγκες στην ύδρευση καλύπτονται σήµερα 

αποκλειστικά από γεωτρήσεις. Η µείωση των αντλήσεων στην άρδευση λόγω της 

λειτουργίας του έργου, θα βοηθήσει στην επάρκεια του υδρευτικού νερού, τόσο στην 

απαιτούµενη ποσότητα όσο και στην ποιότητα. 

Σχετικά µε την ποσότητα των επιφανειακών νερών της περιοχής µελέτης, 

σηµειώνεται ότι η δηµιουργία του ταµιευτήρα αλλάζει τη χωρική και χρονική δίαιτα 

των επιφανειακών υδάτων στην περιοχή του έργου, αλλά σε κάποιο βαθµό και κατά 

µήκος του κατάντη ρου του ρέµατος Λιβαδόρρεµα.  

Ειδικότερα όσον αφορά την κατ’ εξοχήν περιοχή των έργων, αναµένονται 

επιπτώσεις που θα σχετίζονται µε την ποσότητα των επιφανειακών υδάτων. Έτσι η 

δηµιουργία του ταµιευτήρα δρα ανασχετικά ως προς την κανονική πληµµυρική 

λειτουργία του ρέµατος. Ο ταµιευτήρας θα δεσµεύει το µέγιστο περί τα 2,4 εκ.m3 

νερού, στην ΑΣΥ (η ωφέλιµη χωρητικότητά του ανέρχεται περί τα 2,3 εκ. m3 νερού). 

 

Φυσικό περιβάλλον: Οι επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής, 

περιορίζονται κυρίως κατά την φάση κατασκευής των έργων όπου αναπόφευκτα θα 

υπάρξουν κάποιες οχλήσεις λόγω των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων. Με τα 

προτεινόµενα επανορθωτικά µέτρα, οι όποιες επιπτώσεις θα περιοριστούν 

σηµαντικά. 

Κατά την φάση λειτουργίας του έργου, σύµφωνα µε τον σχεδιασµό του, 

προβλέπεται να αποδίδεται στο κατάντη του φράγµατος τµήµα της κοίτης του ρ. 

Λιβαδόρρεµα, οικολογική παροχή ίση µε 7 l/s (περί τα 223.000 m3 νερού ετησίως) 

για όλη την διάρκεια του έτους. 

Επιπτώσεις του έργου στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής κατά την 

λειτουργία του, αναµένεται να προκληθούν από την µόνιµη κατάληψη εκτάσεων, 

λόγω του σχηµατιζόµενου ταµιευτήρα και την απώλεια βιοτόπων και ενδιαιτηµάτων 

των ειδών χλωρίδας και πανίδας της περιοχής. Η περιοχή κατάκλισης του 

προβλεπόµενου φράγµατος, καλύπτεται σε ποσοστό 68,6% από χορτολιβαδικές 

εκτάσεις, 21,6% από θαµνώνες, 5,1% από συλλογές υδάτων, ενώ το 4,6% 

αποτελούν λοιπές εκτάσεις.  
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Σηµειώνεται ότι το µεγαλύτερο τµήµα του έργου αναπτύσσεται εντός των 

περιοχών του δικτύου Natura 2000. Ειδικότερα, το σώµα φράγµατος (όπως άλλωστε 

και το υφιστάµενο φράγµα), η λεκάνη κατάκλισης του σχηµατιζόµενου ταµιευτήρα και 

το µισό σχεδόν τµήµα του αγωγού µεταφοράς νερού, βρίσκονται εντός της περιοχής 

µε κωδικό GR1420003 - « ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ∆ΑΣΟΣ ΟΣΣΑ», που είναι χαρακτηρισµένη 

ως « Τόπος Κοινοτικής Σηµασίας (ΤΚΣ) », σύµφωνα µε την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ, και 

ως «Ειδική Ζώνη ∆ιατήρησης (ΕΖ∆)» σύµφωνα µε τον Ν.3937 (ΦΕΚ 60/Α/2011) και 

της περιοχής GR1420007 - « ΟΡΟΣ ΟΣΣΑ» που είναι χαρακτηρισµένη ως « Ζώνη 

Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)» σύµφωνα µε την Οδηγία 2009/147/ΕΚ. 

Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) 

του έργου, και έχοντας αξιολογήσει τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά των δύο 

περιοχών του δικτύου Natura 2000, τις περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν 

καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προτεινόµενου έργου, εκτιµάται ότι εφόσον 

ληφθούν υπόψη τα προτεινόµενα µέτρα και οι περιορισµοί , το έργο δεν θα έχει 

επ[ιπτώσεις στην ακεραιότητα των περιοχών, όσον αφορά στις οικολογικές τους 

λειτουργίες και τους στόχους διατήρησής τους. 

  

Ατµοσφαιρικό περιβάλλον: Τα προτεινόµενα έργα δεν προκαλούν σηµαντικές 

εκποµπές ή υποβάθµιση της ποιότητας της ατµόσφαιρας. Οι όποιες οχλήσεις θα 

προκύψουν κατά την κατασκευή των έργων θα είναι µικρές, χρονικά και χωρικά 

περιορισµένες και αντιµετωπίζονται µε την λήψη κατάλληλων µέτρων. 

 

∆οµηµένο και κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον και τεχνικές υποδοµές: Οι 

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

οικονοµικό περιβάλλον, είναι θετικές γιατί θα έχουν ως αποτέλεσµα την αύξηση 

θέσεων εργασίας (άµεσων και έµµεσων). Η κατασκευή του έργου είναι ζωτικής 

σηµασίας για την υπό µελέτη περιοχή. Η διατήρηση ή και αύξηση της 

παραγωγικότητας των κατάντη του φράγµατος πεδινών περιοχών, θα βελτιώσει το 

βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της περιοχής και θα συµβάλλει εν µέρει στη µείωση 

της µετανάστευσης µόνιµου πληθυσµού προς αναζήτηση εργασίας, γεγονός που 

παρατηρείται συχνά σε περιοχές µε παρόµοιες συνθήκες. Τα έργα δεν επηρεάζουν 

το δοµηµένο περιβάλλον, αφού κατά το µεγαλύτερο τµήµα τους αναπτύσσονται εκτός 

κατοικηµένων ζωνών. Επίσης δεν αναµένονται επιδράσεις στις τεχνικές υποδοµές 

της περιοχής. ο σχεδιασµός των έργων και η προτεινόµενη ανάπτυξη των 

εκτεταµένων δικτύων έχει λάβει υπόψη τις θέσεις και τις οδεύσεις των υφιστάµενων 

δικτύων ΟΚΩ. 
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Χρήσεις γης: Τα προτεινόµενα στην παρούσα έργα, είναι απόλυτα συµβατά 

µε τις υφιστάµενες και προγραµµατιζόµενες για το µέλλον χρήσεις γης της περιοχής. 

Επιπτώσεις στις χρήσεις γης της περιοχής δύναται να επέλθουν στην ζώνη 

κατάληψης των έργων κατά την φάση κατασκευής (περί τα 50,0 στρέµµατα), ενώ 

κατά την λειτουργία του φράγµατος, η έκταση που αναµένεται να καταλάβει ο 

ταµιευτήρας του στην ανώτατη στάθµη ύδατος (Α.Σ.Υ.), ανέρχεται περί τα 430 

στρέµµατα, που καλύπτονται κυρίως από χορτολιβαδικές εκτάσεις και θαµνώνες. 

 

Ακουστικό περιβάλλον: Η επιβάρυνση του ακουστικού περιβάλλοντος της 

περιοχής σχετίζεται σχεδόν αποκλειστικά µε την φάση κατασκευής των έργων. Η 

επιβάρυνση αυτή θα προκληθεί από την λειτουργία των εργοταξίων και την κίνηση 

των βαρέων οχηµάτων µεταφοράς υλικών. Το µέγεθος της επίπτωσης αυτής 

εξαρτάται από µια σειρά παραµέτρων που αφορούν στο είδος και την έκταση των 

εργοταξιακών εγκαταστάσεων και των αντίστοιχων µηχανηµάτων που θα 

χρησιµοποιηθούν καθώς επίσης και στις απαιτούµενες ποσότητες υλικών. Σε κάθε 

περίπτωση οι επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον της περιοχής δεν µπορούν να 

θεωρηθούν σηµαντικές και αντιµετωπίζονται µε την λήψη κατάλληλων µέτρων. 

 

Πολιτιστικό περιβάλλον: Το σύνολο του έργου αναπτύσσεται εκτός 

κηρυγµένων αρχαιολογικών χώρων και µνηµείων και δεν αναµένονται επιπτώσεις 

στο εν λόγω τοµέα του περιβάλλοντος. 

Συµπερασµατικά, το έργο δεν αναµένεται να προκαλέσει δυσµενείς µη 

αντιστρέψιµες ή µη αντιµετωπίσιµες επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές 

περιβάλλον της περιοχής. Αντίθετα, λόγω της φύσης του και του σκοπού του, 

θεωρείται ότι οι θετικές επιπτώσεις από αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικές, αφού 

εξασφαλίζεται η άρδευση µιας έκτασης 6.945 στρ., χωρίς επιβάρυνση των 

ευαίσθητων υδροφορέων της περιοχής.  

  

 Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω τα οποία προκύπτουν από την 

έκθεση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) και των συνηµµένων σε 

αυτή σχετικών γνωµοδοτήσεων και σχεδίων, και θεωρώντας, ότι µε τη λήψη 

κατάλληλων µέτρων προστασίας ή προληπτικά µέτρα οι όποιες επιπτώσεις 

ελαχιστοποιούνται ακόµη περισσότερο, καθώς τα οφέλη στην περιοχή υπερτερούν 

των δυσµενών επιπτώσεων  
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Εισηγούµαστε 

 

Θετικά επί των αναφερόµενων προτεινόµενων περιβαλλοντικών όρων, 

συµπεριλαµβανοµένων και των εξής όρων: 

1. Η παρούσα θετική  γνωµοδότηση  δίδεται υπό την προϋπόθεση ότι 

δεν έρχεται σε αντίθεση µε περιορισµούς που έχουν τεθεί στην περιοχή του έργου, 

µε ειδικές διατάξεις που ενδεχοµένως δεν επιτρέπουν την κατασκευή του. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ολοκλήρωση όλων των τυχών απαιτούµενων 

µελετών, ερευνών και αδειών, πριν την έναρξη κατασκευής του έργου. 

2. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την 

πραγµατοποίηση του έργου θα πρέπει να χορηγηθούν προηγουµένως όλες οι 

προβλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία άδειες και εγκρίσεις, πριν από 

οποιαδήποτε επέµβαση στο χώρο. Κάθε είδους τροποποίηση ή επέµβαση σε 

υφιστάµενο έργο υποδοµής να γίνεται σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς ώστε 

να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική λειτουργία του. 

3. Για την αποκατάσταση της δασικής βλάστησης όπου αυτή θιγεί, να 

συνταχθούν ειδικές δασοτεχνικές µελέτες, σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Ν. 998/1979. 

4.  Κατά την κατασκευή του έργου, να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα 

για την προστασία των κατοίκων της περιοχής και των εργαζοµένων (όπως 

περίφραξη των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, επαρκής σήµανση των ζωνών 

έργων, προστατευτικές διατάξεις, κ.λ.π). 

5. Πριν την εκκίνηση των εργασιών κατασκευής του έργου, να 

ενηµερωθούν οι κάτοικοι της περιοχής σχετικά µε αυτό (µέγεθος, εύρος εργασιών, 

χρονική διάρκεια έργου) και να καταβληθούν όλες οι αναγκαίες προσπάθειες τήρησης 

των όρων και του χρονοδιαγράµµατος των εργασιών. 

6. Η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών να είναι όσο το δυνατόν πιο 

σύντοµη και σε περίπτωση τµηµατικής κατασκευής του έργου αυτό να µην παραµένει 

ηµιτελές αλλά να λαµβάνει την τελική του µορφή, προς αποφυγή παρατεταµένης 

όχλησης του φυσικού περιβάλλοντος. 

 

 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο µετά   από διαλογική συζήτηση 

Λαµβάνει υπόψη τις προτάσεις και  
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Αποφασίζει 

 

Να εγκρίνει την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Μελέτη 

Ταµιευτήρα Ν. Λάρισας, στη θέση ΄΄Λιβαδότοπος΄΄ Πουρναρίου – Αµπελακίων, του 

∆ήµου Τεµπών, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας»,  

συµπεριλαµβανοµένων των ανωτέρω έξι (6) όρων της εισήγησης. 

 

Εγκρίνει οµόφωνα την απόφαση. 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε α.α. 164. 

 
 

Ο Πρόεδρος 
Του Περιφερειακού Συµβουλίου 

 
Γρηγόρης Παπαχαραλάµπους 
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