
Εµπειρογνωµοσύνη για τον ποιοτικό έλεγχο των µελετών του έργου 
«Υδροδότηση Πάτρας από τους Ποταµούς Πείρο και Παραπείρο» 

Σύνταξη: Α. Ανδρεαδάκης, ∆. Κουτσογιάννης & Μ. Αφτιάς 
 

1 Εισαγωγή 

Αντικείµενο της παρούσας έκθεσης εµπειρογνωµοσύνης είναι ο ποιοτικός έλεγχος των 
µελετών του έργου «Υδροδότηση Πάτρας από τους Ποταµούς Πείρο και Παραπείρο», για το 
οποίο αιτείται η ένταξη στα έργα που χρηµατοδοτούνται από το ευρωπαϊκό Ταµείο Συνοχής 
2000-2006.  
 Το έργο αυτό αποσκοπεί στην αντιµετώπιση του προβλήµατος υδροδότησης του 
βορειοδυτικού τµήµατος του Νοµού Αχαΐας και ειδικότερα στην υδροδότηση της Πάτρας, 
της Βιοµηχανικής Περιοχής (ΒΙΠΕ) Πάτρας καθώς και δήµων ή κοινοτήτων της 
βορειοδυτικής Αχαΐας µε καλής ποιότητας νερό.  
 Η εµπειρογνωµοσύνη εκπονήθηκε στα πλαίσια της ανάθεσης της Υπηρεσίας 
∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον» (ΕΠΠΕΡ) του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων (ΥΠΕΧΩ∆Ε) (έγγραφο 
176842/12.10.2004). Οι επί µέρους στόχοι της εµπειρογνωµοσύνης είναι: 

1. η επαλήθευση της ωριµότητας του έργου όσον αφορά στις απαιτούµενες µελέτες 
και αδειοδοτήσεις· 

2. η πιστοποίηση της αλληλουχίας των µελετών σύµφωνα µε τις  εγκυκλίους 27 και  
37 του ΥΠΕΧΩ∆Ε· και 

3. η επαλήθευση του σχεδιασµού µέσα από τον έλεγχο της ποιότητας των µελετών 
όσον αφορά τη µεθοδολογία και τις τεχνικές παραδοχές. 

2 Υφιστάµενη κατάσταση υδροδότησης  

2.1 Ύδρευση της Πάτρας 

Η Πάτρα, το τρίτο σε µέγεθος πολεοδοµικό συγκρότηµα της Ελλάδας (µετά την Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη) µε πληθυσµό 177 000 (µαζί µε τα προάστια, απογραφή 2001), δεν διαθέτει 
ικανοποιητικό υδροδοτικό σύστηµα από άποψη ποσότητας και ποιότητας υδατικών πόρων, 
επάρκειας του δικτύου διανοµής και ποιότητας των προσφερόµενων υπηρεσιών. Το 
υδρευτικό πρόβληµα της Πάτρας, παρά τις αλλεπάλληλες µελέτες της τελευταίας 
τριακονταετίας, παραµένει οξύ και αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στην αναπτυξιακή 
πορεία της πόλης, η οποία είναι µάλλον φθίνουσα.  
 Βεβαίως τα τελευταία χρόνια, µε τη συνεργασία του ΥΠΕΧΩ∆Ε και της ∆ηµοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πάτρας (∆ΕΥΑΠ), και µε τη βοήθεια της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν γίνει σηµαντικά βήµατα βελτίωσης και εκσυγχρονισµού. 
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Συγκεκριµένα, κατασκευάστηκαν τα έργα αξιοποίησης των επιφανειακών νερών του 
Γλαύκου,  νέες γεωτρήσεις στη µέση και ορεινή ζώνη ανάντη της πόλης, νέα υδραγωγεία για 
τη µεταφορά του νερού από τις νέες πηγές υδροδότησης και η Εγκατάσταση Επεξεργασίας 
Νερού (ΕΕΝ) στη θέση Ριγανόκαµπος. Επί πλέον, αντικαταστάθηκαν τα πιο πεπαλαιωµένα 
και προβληµατικά τµήµατα του δικτύου διανοµής µε την κατασκευή  424 km αγωγών σε 
περιοχές που συγκεντρώνουν το 70% του πληθυσµού της Πάτρας, µε αποτέλεσµα τη 
βελτίωση της ποιότητας του νερού καθώς και τη µείωση των διαρροών και του κόστους 
λειτουργίας και συντήρησης.  
 Η ΕΕΝ Ριγανόκαµπου περιλαµβάνει µονάδες κροκίδωσης, καθίζησης, διύλισης και 
απολύµανσης. Η παροχή σχεδιασµού της ανέρχεται σε 1.44 m3/s µε σηµερινή δυναµικότητα 
0.75 m3/s (η αύξηση στα 1.44 m3/s θα απαιτήσει την κατασκευή των έργων της δεύτερης 
φάσης). Το σύστηµα περιλαµβάνει, τέλος, επτά δεξαµενές και τρία αντλιοστάσια. 
 Συµπερασµατικά, σήµερα η υδροδότηση της πόλης γίνεται από τα επιφανειακά νερά 
του Γλαύκου, χωρίς έργα ρύθµισης, µε αποτέλεσµα να µην είναι διαθέσιµα τη θερινή 
περίοδο, και από υπόγεια νερά από 32 γεωτρήσεις. Το νερό των γεωτρήσεων εµφανίζει 
ποιοτικά προβλήµατα, µε την εξαίρεση, ωστόσο, των γεωτρήσεων της ορεινής ζώνης του 
Γλαύκου και αυτών της βορινής πλευράς που παρουσιάζουν πολύ καλή ποιότητα µε ελάχιστα 
δείγµατα φυσικής ρύπανσης. Το υδατικό ισοζύγιο του όλου συστήµατος είναι σήµερα 
αρνητικό και οδηγεί στην εξάντληση και υφαλµύριση υπογείων υδροφορέων. Το έργο που 
προωθείται επιλύει οριστικά τα ποσοτικά και ποιοτικά προβλήµατα αυτά δίνοντας επιπλέον 
προοπτικές επάρκειας και βιωσιµότητας για ορίζοντα άνω των 30 ετών. 

2.2 ΒΙΠΕ Πάτρας 

Η ΒΙΠΕ Πάτρας, µε  µικτή έκταση 405 ha και αξιοποιηµένο το 47% περίπου της έκτασης της, 
µέση ηµερήσια χειµερινή κατανάλωση νερού 6 500 m3/d και θερινή 8 500 m3/d, υδροδοτείται 
µέσω γεωτρήσεων από τον υπό πίεση υπόγειο υδροφορέα των πλειστοκαινικών ιζηµάτων 
εντός του χώρου της ΒΙΠΕ και από τον προσχωµατικό υδροφορέα του ποταµού Πείρου.  

2.3 Πεδινοί - παραλιακοί οικισµοί βορειοδυτικής Αχαΐας 

Στην ευρύτερη περιοχή της Β∆ Αχαΐας, το σύνολο σχεδόν των αναγκών ύδρευσης καλύπτεται 
από την εκµετάλλευση των υπογείων νερών της περιοχής. Η αξιοποίηση των υπογείων νερών 
γίνεται κατά κύριο λόγο µε γεωτρήσεις σε όλη την πεδινή ζώνη και σε µέρος της ηµιορεινής 
ζώνης και δευτερευόντως µε υδροµάστευση πηγών στην ηµιορεινή ζώνη. Πολλές από τις 
γεωτρήσεις της περιοχής έχουν κατασκευασθεί µετά το 1985, ενώ ένας σηµαντικός αριθµός 
παλιότερων γεωτρήσεων (άνω των 30) έχουν εγκαταλειφθεί λόγω µειωµένης απόδοσης και 
κακότεχνης κατασκευής. Η διαχείριση των υδατικών πόρων για ύδρευση στους οικισµούς της 
περιοχής γίνεται µε ευθύνη των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και είναι προβληµατική 
από πλευράς αξιοπιστίας, ορθολογικότητας και βιωσιµότητας.  
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3 Εξετασθείσες εναλλακτικές λύσεις υδροδότησης 

Κατά τα τελευταία 35 χρόνια έχουν εκπονηθεί διάφορες µελέτες µε στόχο την οριστική 
επίλυση του υδρευτικού προβλήµατος της Πάτρας. Αναφέρονται µεταξύ άλλων οι 
ακόλουθες: 

1. Ξανθόπουλος, Θ. και ∆άλλας, Σ.,  Προκαταρκτική µελέτη έργων υδρεύσεως πόλεως 
Πατρών, ∆ήµος Πατρέων, 1970. 

2. ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ και ΟΤΜΕ, Οριστική µελέτη φράγµατος Θέας, Υπουργείο ∆ηµόσιων 
Έργων, 1981. 

3. Μαραντίδης,  Ι., ∆ιερεύνηση εναλλακτικών λύσεων για την ύδρευση Πατρών -
Τεχνικοοικονοµική µελέτη, Υπουργείο ∆ηµόσιων Έργων, 1985. 

4. Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ και Παπαδηµητρίου Α., Μελέτη βελτιώσεως της εκµεταλλεύσεως 
των νερών του ταµιευτήρα Πηνειού Ηλείας, σε συνδυασµό µε την ύδρευση Πατρών και 
τις πηγές Γλαύκου, ΥΠΕΧΩ∆Ε, 1990. 

 Μια από τις πρώτες ιδέες που εξετάστηκαν, χωρίς όµως να µελετηθεί συστηµατικά 
λόγω έλλειψης δεδοµένων, ήταν η λύση δηµιουργίας ταµιευτήρων στην λεκάνη απορροής 
του ποταµού Πείρου. Επόµενη ιδέα που διερευνήθηκε για την επίλυση του προβλήµατος ήταν 
η κάλυψη του συνόλου των αναγκών ύδρευσης από τον ποταµό Γλαύκο µε την κατασκευή 
του χωµάτινου φράγµατος Θέας µε ύψος 70 m και του αγωγού µεταφοράς µε 
παροχετευτικότητα 2.5 m3/s. Τα έργα αυτά, αν και µελετήθηκαν σε στάδιο οριστικής µελέτης, 
δεν προωθήθηκαν λόγω υψηλού κόστους αλλά και µειωµένης αξιοπιστίας, δεδοµένου ότι η 
υδροδότηση της Πάτρας θα ήταν κατ’ αποκλειστικότητα εξαρτηµένη από την απορροή του 
Γλαύκου.  
 Επίσης, εξετάστηκε η λύση µεταφοράς νερού από τις πηγές της Τριχωνίδας και της 
Λυσιµαχίας, το οποίο θα µπορούσε να διοχετευθεί ως το Ευηνοχώρι µέσω υφιστάµενων 
έργων και από εκεί στο Αντίρριο µε νέο υδραγωγείο, ακολουθώντας είτε την Εθνική Οδό 
Αντιρρίου-Μεσολογγίου, είτε χαµηλή χάραξη στην παραλιακή βραχώδη ζώνη. Από τις 
τεχνικοοικονοµικές αναλύσεις προέκυψε ότι η λύση είναι ιδιαίτερα δαπανηρή. 
 Τέλος, εξετάστηκε (σε στάδιο προµελέτης) η δυνατότητα µεταφοράς νερού από τα 
διαθέσιµα του ταµιευτήρα Πηνειού Ηλείας. Η µεταφορά του νερού θα γίνονταν µέσω της 
Βόρειας Κύριας ∆ιώρυγας του αρδευτικού δικτύου του Πηνειού έως περίπου 60 km από την 
ΕΕΝ Ριγανόκαµπου και από εκεί µέχρι την Πάτρα µέσω νέου υδραγωγείου. Το κόστος αυτής 
της λύσης προέκυψε µικρότερο από εκείνα των προηγούµενων λύσεων, το έργο όµως 
προκάλεσε κοινωνικές αντιδράσεις, αφού οι κάτοικοι της Ηλείας το θεώρησαν ως υφαρπαγή 
υδατικών πόρων. 



4 

4 Η προωθούµενη λύση  

4.1 Τεχνικά στοιχεία 

Η λύση στην οποία τελικώς, µετά από λεπτοµερείς µελέτες, κατέληξε το ΥΠΕΧΩ∆Ε και 
προωθεί προς κατασκευή στηρίζεται στην αξιοποίηση των επιφανειακών νερών από τις  
λεκάνες απορροής των ποταµών Πείρου και Παραπείρου. Σε αδρές γραµµές, η όλη λύση 
διαρθρώνεται από τα ακόλουθα επί µέρους έργα:  

1. το χωµάτινο φράγµα Αστερίου στον ποταµό Παραπείρο ύψους 68.5 m, µήκους 
στέψης 760 m και όγκου 6.6 hm3 για τη δηµιουργία ταµιευτήρα ωφέλιµου όγκου 40 
hm3 µε επιπλέον νεκρό όγκο 4 hm3· 

2. το υπερπηδητό φράγµα εκτροπής από σκυρόδεµα στη θέση Βαλµαδούρα του ποταµού 
Πείρου µε ύψος 7 m και µήκος στέψης 30 m· 

3. το χαλύβδινο αγωγό προσαγωγής του νερού από την εκτροπή του Πείρου στον 
ταµιευτήρα Αστερίου µε παροχή σχεδιασµού 1.30 m3/s, µήκος 10.25 km, και 
διάµετρο 1100 mm σε µήκος 6.8 km και 1000 mm σε µήκος 3.45 km· 

4. την ΕΕΝ Αστερίου, στην οποία θα συντελείται ο καθαρισµός του νερού που θα 
διοχετεύεται προς τη ΒΙΠΕ Πάτρας και τους πεδινούς-παραλιακούς οικισµούς της Β∆ 
Αχαΐας, δυναµικότητας 400 L/s (στην τελική φάση), µε δεξαµενή διυλισµένου νερού 
9 000 m3 και αντλιοστάσιο· 

5. τον αγωγό υδροδότησης της ΒΙΠΕ Πάτρας και των πεδινών-παραλιακών οικισµών 
της Β∆. Αχαΐας, µε κύριο κλάδο µήκους 23.9 km, λοιπούς κλάδους συνολικού µήκους 
40.0 km και διαµέτρους 800 - 110 mm· και 

6. το χαλύβδινο αγωγό υδροδότησης της Πάτρας από το φράγµα Αστερίου µέχρι την 
υφιστάµενη ΕΕΝ στο Ριγανόκαµπο µε παροχή σχεδιασµού 1.32 m3/s, µήκος 31.6 km, 
και διαµέτρους 1200, 1100 και 800 mm σε αντίστοιχα µήκη 28.3, 2.7 και 0.6 km. 

 Τα έργα σχεδιάστηκαν µε ορίζοντα το έτος 2035 για την εξυπηρέτηση 297 390 µόνιµων 
κατοίκων, 11 200 εποχιακών κατοίκων και 2 000 000 διερχοµένων επιβατών των πλοίων που 
προσορµίζουν στο λιµάνι της Πάτρας, καθώς και των 405 ha της ΒΙΠΕ Πάτρας. 
 Για την κατασκευή των έργων προβλέπεται η σύναψη τριών εργολαβικών συµβάσεων, 
µετά από δηµοπράτηση. Η πρώτη σύµβαση περιλαµβάνει τα πιο πάνω στοιχεία 1, 2 και 3, η 
δεύτερη το στοιχείο 6, και η τρίτη τα στοιχεία 4 και 5. Επί πλέον, η πρώτη σύµβαση 
συµπεριλαµβάνει τα έργα οδοποιίας για την παράκαµψη του ταµιευτήρα Αστερίου και 
συγκεκριµένα τα έργα αποκατάστασης της συνέχειας της Εθνικής Οδού Πάτρας-Τρίπολης 
(δεδοµένου ότι τµήµα της κατακλύζεται) µήκους 4.0 km. Τέλος, προβλέπεται µια τέταρτη 
σύµβαση παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συµβούλου σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των 
έργων, έτσι ώστε µαζί µε το Συµβούλιο Εµπειρογνωµόνων να παρέχουν υποστήριξη στην 
υλοποίηση του έργου.  



5 

4.2 Οικονοµικά στοιχεία 

Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε € 173 556 330 (µαζί µε τον φόρο 
προστιθέµενης αξίας – ΦΠΑ) και αναλύεται όπως στον Πίν. 1, ο οποίος έχει συνταχθεί µε 
βάση (α) τους αναλυτικούς προϋπολογισµούς των µελετών των επί µέρους έργων (βλ. 
κεφάλαιο 5) και (β) την υπόθεση της αρµόδιας υπηρεσίας προώθησης του έργου (Γενική 
Γραµµατεία ∆ηµόσιων Έργων, ∆ιεύθυνση Έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης – ΓΓ∆Ε/∆6) 
ότι η τελική δαπάνη των έργων µετά τις δηµοπρατήσεις θα είναι κατά 40% µικρότερη των 
προϋπολογισµών µελέτης. Αν στο ποσό των € 173 556 330 προστεθεί το κόστος των µελετών 
και του Τεχνικού Συµβούλου κατά τη φάση των µελετών, καθώς και αυτό των 
απαλλοτριώσεων, που φτάνει τα € 14 600 000, το συνολικό κόστος ανέρχεται στα € 
188 156 330.  

Πίν. 1 Συνοπτικός προϋπολογισµός του έργου 
Σύµ-
βαση Περιγραφή έργων Μερικό 

κόστος (€) 
Ολικό 
κόστος (€) 

1 Φράγµα Αστερίου 90 184 209  
 Φράγµα Βαλµαδούρας 12 093 203  
 Αγωγός προσαγωγής 10 762 096  
 

Φράγµατα Αστερίου & 
Βαλµαδούρας, αγωγός 
προσαγωγής, οδοποιία  

Οδοποιία 1 860 492 114 900 000
2 Αγωγός υδροδότησης Πάτρας 34 076 040 34 076 040
3 ΕΕΝ Αστερίου 5 841 000  
 

ΕΕΝ Αστερίου, αγωγός υδρο-
δότησης ΒΙΠΕ και οικισµών Αγωγός υδροδότησης 15 444 240 21 285 240

4 Τεχνικός Σύµβουλος 3 209 600 3 209 600
 Μέτρα δηµοσιότητας 85 450 85 450
 Σύνολο 173 556 330

4.3 Χρονοδιάγραµµα 

Το συνοπτικό χρονοδιάγραµµα του έργου φαίνεται στον Πίν. 2. Σύµφωνα µε αυτό, όλες οι 
συνιστώσες του έργου ολοκληρώνονται σε 4 χρόνια και η φάση λειτουργίας ξεκινά στις 
1/1/2009. 

Πίν. 2 Συνοπτικό χρονοδιάγραµµα του έργου 
Σύµ-
βαση Περιγραφή έργων Έναρξη Λήξη ∆ιάρκεια 

(µήνες) 
1 ∆ηµοπράτηση 01/2005 05/2005 5
 

Φράγµατα Αστερίου & Βαλµαδούρας, 
αγωγός προσαγωγής, οδοποιία  Εργασίες 06/2005 12/2008 43

2 ∆ηµοπράτηση 04/2005 08/2005 5
 Αγωγός υδροδότησης Πάτρας Εργασίες 09/2005 08/2008 36
3 ∆ηµοπράτηση 04/2005 08/2005 5
 

ΕΕΝ Αστερίου & αγωγός 
υδροδότησης ΒΙΠΕ και  οικισµών Εργασίες 09/2005 08/2008 36

4 Τεχνικός Σύµβουλος 01/2005 12/2008 48
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5 Ωριµότητα και αλληλουχία µελετών του έργου 

5.1 Τεχνικές µελέτες σχεδιασµού των έργων 

Οι τεχνικές µελέτες που αναφέρονται στο σχεδιασµό των έργων είναι οι ακόλουθες: 

1. Γ. Καραβοκύρης & Συν., ΟΤΜΕ, ΑΝΤΕΜ, ΤΕΚΕΜ & Β. Περλέρος, Μελέτη 
ύδρευσης Πάτρας από τους ποταµούς Πείρο και Παραπείρο, Εισαγωγικό µέρος, 
ΥΠΕΧΩ∆Ε, 1996.   
Περιλαµβάνει την προτεινόµενη διάταξη του συνόλου των έργων υδροδότησης 
Πάτρας, της ΒΙΠΕ Πάτρας και των πεδινών παραλιακών οικισµών Β∆ Αχαΐας.  
Ειδικότερα: το φράγµα ταµίευσης Αστερίου (π. Παραπείρος), το φράγµα 
υδροληψίας Βαλµαδούρας (π. Πείρος), τον αγωγό µεταφοράς του νερού από το 
φράγµα Βαλµαδούρας στον ταµιευτήρα Αστερίου, τον αγωγό µεταφοράς νερού από 
το φράγµα Αστερίου στα διυλιστήρια Ριγανόκαµπου στην Πάτρα, τις ΕΕΝ και τους 
αγωγούς µεταφοράς του νερού στη ΒΙΠΕ Πάτρας και στους υδροδοτούµενους 
οικισµούς της Β∆ Αχαΐας. Περιλαµβάνει επίσης τις προτάσεις για τις 
συµπληρωµατικές-υποστηρικτικές εργασίες και µελέτες που κρίθηκαν απαραίτητες 
για την ολοκλήρωση της Προµελέτης των έργων (τοπογραφικές, γεωλογικές, 
γεωτεχνικές κ.ά. εργασίες).  Η µελέτη περιλαµβάνει τεύχος Έκθεσης και σχέδια 
οριζοντιογραφιών και κατά µήκος τοµών των προτεινόµενων έργων. Εγκρίθηκε µε 
την απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΓΓ∆Ε/∆ιεύθυνση ∆6/οικ/2272/20.12.1996.    

2. Γ. Καραβοκύρης & Συν., ΟΤΜΕ, ΑΝΤΕΜ, ΤΕΚΕΜ & Β. Περλέρος, Μελέτη 
ύδρευσης Πάτρας από τους ποταµούς Πείρο και Παραπείρο, Προµελέτη 
φράγµατος Αστερίου, Προµελέτη φράγµατος Βαλµαδούρας και Προµελέτη 
αγωγού προσαγωγής, ΥΠΕΧΩ∆Ε, 1997.   
Περιλαµβάνει κατ’ αρχάς Υδρολογική Μελέτη, η οποία είναι και η τελική µελέτη 
υδρολογικού σχεδιασµού των έργων, δεδοµένου ότι δεν έγιναν άλλες υδρολογικές 
διερευνήσεις σε επόµενη φάση της µελέτης. Περιλαµβάνει επίσης την προµελέτη 
του φράγµατος Αστερίου και του συνόλου των συνοδών έργων (έργα εκτροπής, 
υδροληψίας, εκκένωσης, έργα υπερχειλιστή, διώρυγας φυγής κλπ.), την προµελέτη 
του υπερπηδητού φράγµατος εκτροπής Βαλµαδούρας µε τα έργα υδροληψίας και 
εξάµµωσης και τέλος την προµελέτη των έργων προσαγωγής.  Οι µελέτες 
συνοδεύονται από τα προβλεπόµενα τεύχη (τεχνική έκθεση, αξιολόγηση 
γεωερευνητικών εργασιών, εδαφοστατική µελέτη φράγµατος Αστερίου, υδραυλικοί 
υπολογισµοί, στατικοί υπολογισµοί, προµετρήσεις, τιµολόγιο, προϋπολογισµοί) και 
σχέδια (γενικές οριζοντιογραφίες, οριζοντιογραφίες τεχνικών έργων, κατά µήκος 
τοµές, διατοµές φράγµατος, σχέδια έργων υπερχείλισης, σχέδια έργων εκτροπής-
υδροληψίας-εκκένωσης, σχέδια έργων εσωτερικής οδοποιίας, σχέδια έργων 
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φράγµατος εκτροπής, σχέδια έργων αγωγού προσαγωγής). Εγκρίθηκε µε την 
απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΓΓ∆Ε/∆ιεύθυνση ∆6/602/6.4.1999.    

3. Γ. Καραβοκύρης & Συν., ECOS, Υ∆ΡΕΤΜΕ ΑΝΤΕΜ & Π. Πανταρτζής, 
Ύδρευση Πάτρας από τους Ποταµούς Πείρο και Παραπείρο, Οριστική µελέτη 
φραγµάτων Αστερίου, Βαλµαδούρας και µελέτη αγωγού προσαγωγής µε τεύχη 
δηµοπράτησης, ΥΠΕΧΩ∆Ε, 2003.   
Αναφέρεται στον τελικό σχεδιασµό των έργων Πολιτικού Μηχανικού στις θέσεις 
φραγµάτων Αστερίου και Βαλµαδούρας καθώς και του αγωγού προσαγωγής. 
Περιλαµβάνει Τεχνική Έκθεση, τεύχη υδραυλικών, γεωτεχνικών και στατικών 
υπολογισµών, προµετρήσεων και προϋπολογισµού, και σχέδια γενικών διατάξεων, 
οριζοντιογραφιών, κατόψεων, µηκοτοµών, διατοµών, κατασκευαστικών 
λεπτοµερειών, ξυλοτύπων  και οπλισµών για το σύνολο των έργων Πολιτικού 
Μηχανικού. Περιλαµβάνει επίσης µελέτη σεισµικότητας και σεισµικής 
επικινδυνότητας. Τέλος, περιλαµβάνει Τεύχη ∆ηµοπράτησης και Φάκελο ΣΑΥ-
ΦΑΥ. Η µελέτη εγκρίθηκε µε την απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΓΓ∆Ε/∆ιεύθυνση ∆6/οικ 
/959/24.3.2004.  

4. Γ. Καραβοκύρης & Συν., ECOS, Υ∆ΡΕΤΜΕ, ΑΝΤΕΜ & Π. Παντζαρτζής, 
Ύδρευση Πάτρας από τους Ποταµούς Πείρο και Παραπείρο, Οριστική µελέτη 
φραγµάτων Αστερίου, Βαλµαδούρας και µελέτη αγωγού προσαγωγής µε τεύχη 
δηµοπράτησης, Οριστική Μελέτη των Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων,  
ΥΠΕΧΩ∆Ε, 2003.  
Περιλαµβάνει τεύχη και σχέδια για τον ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό των δύο 
φραγµάτων και  του αγωγού προσαγωγής. Εγκρίθηκε µε την απόφαση 
ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΓΓ∆Ε/∆ιεύθυνση ∆6/οικ/997/29.3.2004. 

5. ΟΤΜΕ, ΤΕΚΕΜ, Α. Παρασκευόπουλος, Γ. Γιαννέλης,  Μ. ∆αϊόγλου, Β. 
Περλέρος, Ύδρευση Πάτρας από τους Ποταµούς Πείρο και Παραπείρο, 
Προµελέτη Έργων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού Αστερίου, ΥΠΕΧΩ∆Ε, 
2002.  
Περιλαµβάνει την προµελέτη των έργων της ΕΕΝ Αστερίου και του αντλιοστασίου 
επικουρικής ανύψωσης των υδάτων και αποτελείται από τεύχη (τεχνικής έκθεσης, 
υδραυλικών υπολογισµών, στατικών υπολογισµών, προµετρήσεων και 
προϋπολογισµού) και σχέδια (ροϊκό διάγραµµα επεξεργασίας, υδραυλικές 
µηκοτοµές γραµµής νερού και ιλύος, σχέδια αντλιοστασίου, δεξαµενών 
κροκίδωσης-καθίζησης, διυλιστηρίου, δεξαµενής καθαρού νερού, δεξαµενής 
πάχυνσης, κτιρίου χηµικών κτλ).  Περιλαµβάνει επίσης τα αντίστοιχα στοιχεία της 
µελέτης ηλεκτροµηχανολογικών έργων. Εγκρίθηκε µε την απόφαση 
ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΓΓ∆Ε/∆ιεύθυνση ∆6/οικ/870/1.4.2003. 

6. ΟΤΜΕ, ΤΕΚΕΜ, Α. Παρασκευόπουλος,  Γ. Γιαννέλης, Μ. ∆αϊόγλου, Β. 
Περλέρος Ύδρευση Πάτρας από τους Ποταµούς Πείρο και Παραπείρο, Οριστική 
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Μελέτη των Έργων Αγωγών Υδροδότησης Πάτρας, ΒΙΠΕ Πάτρας και Οικισµών 
Β∆ Αχαΐας, ΥΠΕΧΩ∆Ε, 2003.  
Αναφέρεται στον τελικό σχεδιασµό των έργων Πολιτικού Μηχανικού για τη 
µεταφορά του νερού κατάντη των φραγµάτων. Περιλαµβάνει τεύχη τεχνικής 
έκθεσης, υδραυλικών υπολογισµών, στατικών υπολογισµών, προµετρήσεων, 
ανάλυσης τιµών, τιµολογίου, τεχνικών προδιαγραφών, προϋπολογισµών, ειδικής 
και γενικής συγγραφής υποχρεώσεων, τηλεµετρίας και διαχείρισης δικτύων καθώς 
και σχέδια οριζοντιογραφιών και κατά µήκος τοµών µε κατασκευαστικά στοιχεία, 
σχέδια των έργων οδοποιίας για την κατασκευή των αγωγών υδροδότησης, σχέδια 
φρεατίων, διατάξεων και συσκευών ελέγχου, σχέδια διέλευσης αγωγών µέσα από 
την κοίτη χειµάρρων και ποταµών και κάτω από σιδηροδροµικές γραµµές. 
Εγκρίθηκε µε την απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΓΓ∆Ε/∆ιεύθυνση ∆6/οικ/3206/17.12.2003. 

 Με βάση στοιχεία από την προµελέτη του έργου (στοιχείο αρ. 2) έγινε η Προέγκριση 
Χωροθέτησης του συνόλου των έργων µε την απόφαση  ΥΠΕΧΩ∆Ε/∆ιεύθυνση Χωροταξίας/ 
11352/2112/ 5.5.1999. 

5.2 Υποστηρικτικές τεχνικές µελέτες 

Επί πλέον, εκπονήθηκαν οι ακόλουθες υποστηρικτικές µελέτες: 

α. Υποστηρικτικές µελέτες της Οριστικής µελέτης φραγµάτων Αστερίου, Βαλµαδούρας 
και µελέτης αγωγού προσαγωγής µε τεύχη δηµοπράτησης 

7. Έδαφος-Σύµβουλοι Μηχανικοί, Ύδρευση Πάτρας από τους Ποταµούς Πείρο και 
Παραπείρο, Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες, ΥΠΕΧΩ∆Ε, 2003.  
Περιλαµβάνει το σύνολο των γεωτεχνικών ερευνών και µελετών που έγιναν στα 
πλαίσια της Οριστικής Μελέτης των φραγµάτων (γεωτρήσεις και ερευνητικά 
φρέατα) καθώς και το τεύχος «Αξιολόγησης της Γεωτεχνικής Έρευνας».    
Εγκρίθηκε µε την απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΓΓ∆Ε/∆ιεύθυνση ∆6/3173/17.11.2003. 

8. Ν. Περδικάρης και Συν., Ύδρευση Πάτρας από τους Ποταµούς Πείρο και 
Παραπείρο, Τοπογραφικές Εργασίες ΥΠΕΧΩ∆Ε, 2004.  
Περιλαµβάνει τεύχη υπολογισµών και κτηµατολογικών πινάκων και σχέδια 
οριζοντιογραφικών αποτυπώσεων και κτηµατολογικών διαγραµµάτων στο  σύνολο 
της περιοχής µελέτης των δύο φραγµάτων και του αγωγού προσαγωγής.  Εγκρίθηκε 
µε την απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΓΓ∆Ε/∆ιεύθυνση ∆6/οικ/676/ 27.2.2004. 

9. Γ. Καραβοκύρης & Συν., ECOS, Υ∆ΡΕΤΜΕ, ΑΝΤΕΜ & Π. Παντζαρτζής, 
Ύδρευση Πάτρας από τους Ποταµούς Πείρο και Παραπείρο, Οριστική µελέτη 
φραγµάτων Αστερίου, Βαλµαδούρας και µελέτη αγωγού προσαγωγής µε τεύχη 
δηµοπράτησης, Γεωλογικές και Γεωφυσικές Έρευνες και Μελέτες, ΥΠΕΧΩ∆Ε, 
2003.   
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Περιλαµβάνει παρουσίαση και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των γεωλογικών- 
γεωφυσικών εργασιών. Η Γεωλογική Μελέτη περιλαµβάνει γεωλογικές 
οριζοντιογραφίες, µηκοτοµές, διατοµές και θεµατικούς χάρτες τόσο για τις θέσεις 
θεµελίωσης του φράγµατος Αστερίου και των συνοδών έργων, όσο και για την 
περιοχή της λεκάνης κατάκλυσης. Επίσης περιλαµβάνει τεύχη και σχέδια για το 
φράγµα Βαλµαδούρας και για τον αγωγό προσαγωγής. Γενικά παρουσιάζεται το 
γεωλογικό µοντέλο των θέσεων των έργων και εξετάζονται θέµατα θεµελίωσης των 
φραγµάτων, ευστάθειας αντερεισµάτων και στεγανότητας του υποβάθρου του 
φράγµατος και της περιοχής του ταµιευτήρα. Η Γεωφυσική Μελέτη περιλαµβάνει 
την παρουσίαση και αξιολόγηση των γεωφυσικών διασκοπήσεων µε τη µορφή 
γεωφυσικών τοµών κατά µήκος των αξόνων των φραγµάτων Αστερίου και 
Βαλµαδούρας, και των συνοδών έργων. Εγκρίθηκε µε την απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε/ 
ΓΓ∆Ε/∆ιεύθυνση ∆6/3683π.ε./24.3.2004. 

10. ΟΤΜΕ, ΤΕΚΕΜ, Α. Παρασκευόπουλος, Γ. Γιαννέλης, Μ. ∆αϊόγλου, Β. 
Περλέρος, Αναγνωριστική Μελέτη Έργων Οδοποιίας νέας χάραξης του 
κατακλυζόµενου τµήµατος της Εθνικής Οδού Πάτρας – Τρίπολης, ΥΠΕΧΩ∆Ε, 
2001.   
Περιλαµβάνει τεύχη αναλυτικής τεχνικής περιγραφής και προεκτίµησης των 
δαπανών καθώς και σχέδια οριζοντιογραφιών και µηκοτοµών πέντε εναλλακτικών 
χαράξεων από τις οποίες επιλέχθηκε η προτεινόµενη.  Εγκρίθηκε µε την απόφαση 
ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΓΓ∆Ε/∆ιεύθυνση ∆6/1096/2.12.2002.   

11. ΟΤΜΕ, ΤΕΚΕΜ, Α. Παρασκευόπουλος, Γ. Γιαννέλης, Μ. ∆αϊόγλου, Β. 
Περλέρος, Αναγνωριστική Γεωλογική Μελέτη της νέας χάραξης του 
κατακλυζόµενου τµήµατος της Εθνικής Οδού Πάτρας – Τρίπολης, ΥΠΕΧΩ∆Ε, 
2001.   
Περιλαµβάνει τεύχος γεωλογικής έκθεσης και σχέδια γεωλογικής οριζοντιογραφίας 
και δύο γεωλογικών µηκοτοµών. Εγκρίθηκε µε την απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΓΓ∆Ε/ 
∆ιεύθυνση ∆6/1096/2.12.2002.   

β. Υποστηρικτικές µελέτες της Οριστικής µελέτης των Έργων Αγωγών Υδροδότησης 
Πάτρας, ΒΙΠΕ Πάτρας και Οικισµών Β∆ Αχαΐας 

12. ΟΤΜΕ, ΤΕΚΕΜ, Α. Παρασκευόπουλος, Γ. Γιαννέλης, Μ. ∆αϊόγλου, Β. 
Περλέρος, Τοπογραφικές Εργασίες Αγωγών Υδροδότησης και Εγκαταστάσεων 
Επεξεργασίας Νερού Αστερίου , ΥΠΕΧΩ∆Ε, 2002.  
Περιλαµβάνει τεύχη (τριγωνισµού, πολυγωνοµετρικών οδεύσεων και 
τριγωνοµετρικής υψοµετρίας) και σχέδια (διάγραµµα τριγωνοµετρικού δικτύου, 
διαγράµµατα πολυγωνοµετρίας και 167 πινακίδες σε κλίµακα 1:500) αποτυπώσεων 
κατά µήκος του συνόλου των αγωγών υδροδότησης. Εγκρίθηκε µε την απόφαση 
ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΓΓ∆Ε/∆ιεύθυνση ∆6/1096/2.12.2002.   
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13. ΟΤΜΕ, ΤΕΚΕΜ, Α. Παρασκευόπουλος, Γ. Γιαννέλης, Μ. ∆αϊόγλου, Β. 
Περλέρος, Αναγνωριστική Γεωλογική Έρευνα και Μελέτη της ζώνης διέλευσης 
των αγωγών υδροδότησης από περιοχή κατάντη του φράγµατος Αστερίου, 
ΥΠΕΧΩ∆Ε, 2002.   
Περιλαµβάνει τεύχος γεωλογικής έκθεσης και σχέδια γεωλογικής οριζοντιογραφίας 
και γεωλογικής µηκοτοµής του αγωγού. Εγκρίθηκε µε την απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε/ 
ΓΓ∆Ε/∆ιεύθυνση ∆6/ 244/2.12.2002.  

14. ΟΤΜΕ, ΤΕΚΕΜ, Α. Παρασκευόπουλος, Γ. Γιαννέλης, Μ. ∆αϊόγλου, Β. 
Περλέρος, Μελέτη Κτηµατογράφησης των έργων αγωγών υδροδότησης και 
Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού, ΥΠΕΧΩ∆Ε, 2002.  
Αναφέρεται στην κτηµατογράφηση των περιοχών που προβλέπεται να γίνουν 
απαλλοτριώσεις ιδιοκτησιών. Περιλαµβάνει έκθεση, κτηµατολογικούς πίνακες και 
κτηµατολογικά διαγράµµατα των υπόψη περιοχών. Εγκρίθηκε µε την απόφαση 
ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΓΓ∆Ε/∆ιεύθυνση ∆6/οικ/1343/27.4.2004. 

15. ΟΤΜΕ, ΤΕΚΕΜ, Α. Παρασκευόπουλος, Γ. Γιαννέλης, Μ. ∆αϊόγλου, Β. 
Περλέρος,  ∆ειγµατοληψίες και Φυσικοχηµικές και Μικροβιολογικές Αναλύσεις 
Νερού στους ποταµούς Πείρο και Παραπείρο (1ο, 2ο και 3ο Πρόγραµµα), 
ΥΠΕΧΩ∆Ε, Ιανουάριος 2001-Μάρτιος 2003.   
Περιλαµβάνει τρία προγράµµατα δειγµατοληψιών και αναλύσεων στα οποία 
εξετάσθηκαν η περιεκτικότητα του νερού σε τοξικές ουσίες, νιτρικά, φωσφορικά, 
άζωτο οργανικών ενώσεων, αµµωνία, COD, BOD. Μετρήθηκαν επίσης οι 
µικροβιολογικές παράµετροι, η αλκαλικότητα του νερού και η περιεκτικότητα σε 
νιτρώδη, µαγνήσιο και ασβέστιο.  Το 1ο και 2ο Πρόγραµµα ∆ειγµατοληψιών και 
Αναλύσεων εγκρίθηκε µε την απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΓΓ∆Ε/∆ιεύθυνση 
∆6/2318/2.12.2002 και το 3ο Πρόγραµµα ∆ειγµατοληψιών και Αναλύσεων 
εγκρίθηκε µε την απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΓΓ∆Ε/∆ιεύθυνση ∆6/1137/12.5.2004. 

5.3 Οικονοµοτεχνικές µελέτες 

Επίσης εκπονήθηκαν οι ακόλουθες οικονοµοτεχνικές µελέτες: 

16. ΟΤΜΕ, ΤΕΚΕΜ, Α. Παρασκευόπουλος & Γ. Γιαννέλης, Ύδρευση Πάτρας από 
τους Ποταµούς Πείρο και Παραπείρο, Οικονοµοτεχνική µελέτη, ΥΠΕΧΩ∆Ε, 
2001.  
Περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, ανάλυση κόστους-ωφελειών, χρηµατοοικονοµική 
ανάλυση, κοινωνικοοικονοµική ανάλυση, ανάλυση ευαισθησίας και ανάλυση 
κινδύνου για το συνολικό έργο. Βασίστηκε σε στοιχεία κόστους των 
προκαταρκτικών µελετών του έργου. Ειδικότερα εκπονήθηκαν δύο επί µέρους 
µελέτες: η πρώτη εξετάζει, ως προς τα έργα σύλληψης και ταµίευσης, την 
κατασκευή του φράγµατος Αστερίου µόνον, ενώ η δεύτερη εξετάζει την κατασκευή 
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και των δύο φραγµάτων (Αστερίου και Βαλµαδούρας). Εγκρίθηκε µε την απόφαση 
ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΓΓ∆Ε/∆ιεύθυνση ∆6/ 1096/2.12.2002.   

17. ΟΤΜΕ, ΤΕΚΕΜ, Α. Παρασκευόπουλος & Γ. Γιαννέλης, Ύδρευση Πάτρας από 
τους Ποταµούς Πείρο και Παραπείρο, Οικονοµοτεχνική µελέτη (αναθεωρηµένη), 
ΥΠΕΧΩ∆Ε, 2003.  
Πρόκειται για τροποποίηση της µελέτης µε αριθµό 16, η οποία βασίστηκε σε 
νεότερα στοιχεία κόστους και προσαρµόστηκε στις πιο πρόσφατες (2003) οδηγίες  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ταµείου Συνοχής. Αναφέρεται στο σύνολο των 
έργων. Εγκρίθηκε µε την απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΓΓ∆Ε/∆ιεύθυνση ∆6/οικ/1142/ 
6.4.2004. 

5.4 Περιβαλλοντικές µελέτες  

Τέλος, εκπονήθηκε η ακόλουθη περιβαλλοντική µελέτη: 

18. ΟΤΜΕ, ΤΕΚΕΜ, Α. Παρασκευόπουλος & Γ. Γιαννέλης, Ύδρευση Πάτρας από 
τους Ποταµούς Πείρο και Παραπείρο, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(έγκριση περιβαλλοντικών όρων), ΥΠΕΧΩ∆Ε, 2001.   
Η µελέτη αφορά στο σύνολο των προς κατασκευή έργων, ήτοι τα έργα (1) του 
υδραγωγείου από το φράγµα Αστερίου προς τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού 
(διυλιστήρια) της πόλης της Πάτρας, (2) του υδραγωγείου από το φράγµα Αστερίου 
προς τη ΒΙΠΕ Πάτρας και τους πεδινούς-παραλιακούς υδροδοτούµενους οικισµούς 
της Β∆ Αχαΐας (3) της ΕΕΝ Αστερίου, και (4) των φραγµάτων Αστερίου και 
Βαλµαδούρας και του αγωγού προσαγωγής µεταξύ αυτών. Η µελέτη εγκρίθηκε µε 
την απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΓΓ∆Ε/∆ιεύθυνση ∆6/ 1960/26.11.2002. 

 Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (στοιχείο αρ. 18) δηµοσιοποιήθηκε σύµφωνα 
µε την ισχύουσα νοµοθεσία, όπως προκύπτει από τα έγγραφα (α) ΥΠΕΧΩ∆Ε/Ειδική Υπηρεσία 
Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ)/οικ/81033/8.2.2002 και (β) Νοµαρχιακό Συµβούλιο Αχαΐας/132/ 
20.2.2002. Το Νοµαρχιακό Συµβούλιο Αχαΐας (συνεδρίαση 9/76/10.4.2002) γνωµοδότησε 
θετικά (κατά πλειοψηφία) για το έργο, όπως προκύπτει από το έγγραφο Νοµαρχιακό 
Συµβούλιο Αχαΐας/302/9.5.2002. Γνωµοδοτήσεις για το έργο εξέδωσαν επίσης άλλες 
αρµόδιες υπηρεσίες, όπως προκύπτει από τα ακόλουθα έγγραφα: (α) Περιφέρεια ∆υτικής 
Ελλάδας/∆ιεύθυνση ∆ηµόσιων Έργων/33/28.4.2002, (β) Υπουργείο Πολιτισµού/∆ιεύθυνση 
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων/ΑΡΧ/Α1/Φ06/8456/585/22.2.2002, (γ) Γενικό 
Επιτελείο Στρατού/∆ιεύθυνση Υποδοµής/2ο/Φ916.74/125/682168/23.2.2002 και Φ916.74/190/ 
582869/2.4.2002, (δ) Υπουργείο Πολιτισµού/ΣΤ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών 
Αρχαιοτήτων/Φ666/Ζ /2436/22.3.2002, (ε) Υπουργείο Πολιτισµού/∆ιεύθυνση Βυζαντινών και 
Μεταβυζαντινών Μνηµείων/ΑΡΧ/Β1/Φ31/20864/744/25.4.2002, (στ) Υπουργείο Γεωργίας/ 
∆ιεύθυνση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος/90145/559/12.6.2002 και ∆ιεύθυνση 
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Αισθητικών ∆ασών, ∆ρυµών και Θήρας/96715/1800/15.5.2002 και (ζ) ΥΠΕΣ∆∆Α/∆ιεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών/24498/13.6.2002.  
 Μετά τα παραπάνω, εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση  έγκρισης των 
Περιβαλλοντικών Όρων από τα Υπουργεία ΠΕΧΩ∆Ε, Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης και Γεωργίας (ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/οικ/86147/19.8.2002).   

5.5 Γενικός σχολιασµός 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω και όπως προέκυψε από την εξέταση των επί µέρους στοιχείων 
των µελετών, διαπιστώνεται ωριµότητα του έργου ως προς το σύνολο των µελετών που έχουν 
εκπονηθεί. Η επιλογή του συγκεκριµένου έργου έγινε µετά από εξέταση εναλλακτικών 
λύσεων και προέκυψε ότι η προωθούµενη λύση είναι συγκριτικά η προσφορότερη. Ως προς 
το σχεδιασµό του συγκεκριµένου έργου, διαπιστώνεται ότι οι µελέτες είναι πρόσφατες (άρα 
δεν απαιτείται επικαιροποίησή τους), ικανοποιούν το κριτήριο της εσωτερικής πληρότητας 
και χαρακτηρίζονται από επίπεδο λεπτοµέρειας επαρκές ώστε να γίνουν οι σχετικές 
δηµοπρατήσεις. Αποµένει µόνο να εκπονηθεί η ακόλουθη µελέτη, η οποία αναγκαστικά 
προηγείται της δηµοπράτησης των έργων (και ειδικότερα του τµήµατος που αφορά την τρίτη 
από τις συµβάσεις που αναφέρθηκαν στην ενότητα 4.1) : 

i. Ολοκλήρωση τευχών δηµοπράτησης της ΕΕΝ Αστερίου 

 Παράλληλα, επισηµαίνεται ότι είναι σκόπιµο να επιδιωχθεί η ολοκλήρωση του 
µελετητικού αντικειµένου µε τη σύνταξη συµπληρωµατικών µελετών επιβεβαιωτικού 
χαρακτήρα σε επί µέρους θέµατα, οι οποίες δεν αναµένεται να θέσουν σε αµφισβήτηση τον 
όλο σχεδιασµό και την πορεία του έργου, αλλά πιθανόν να οδηγήσουν σε τροποποιήσεις επί 
µέρους χαρακτηριστικών του. Οι µελέτες αυτές, που είναι δυνατόν  να γίνουν παράλληλα µε 
τη δηµοπράτηση και εκτέλεση των εργασιών κατασκευής και να ενταχθούν κατάλληλα στο 
χρονοδιάγραµµα του έργου είναι οι ακόλουθες:  

ii. Μελέτη δυναµικής ανάλυσης της συµπεριφοράς του φράγµατος Αστερίου σε 
σεισµό 

iii. Υδραυλική µελέτη του υπερχειλιστή του φράγµατος Αστερίου σε φυσικό 
οµοίωµα 

iv. Συµπληρωµατική υδρολογική µελέτη και µελέτη διαχείρισης του συστήµατος 
v. Μελέτη των επιπτώσεων της θραύσης του φράγµατος Αστερίου 
vi. Ερευνητικές γεωτρήσεις στη θέση του φράγµατος Βαλµαδούρας  

 Τέλος, χρειάζεται να εκπονηθούν οι ακόλουθες ανεξάρτητες µελέτες, πριν από την 
ολοκλήρωση της κατασκευής των έργων, δεδοµένου ότι συναρτώνται µε αυτό: 

vii. Οριστική µελέτη οδοποιίας για την παραλλαγή της χάραξης της οδού Πάτρας-
Τρίπολης 
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viii. Προσαρµογή κτηµατολογικών πινάκων και διαγραµµάτων των προς 
απαλλοτρίωση εκτάσεων µετά την ολοκλήρωση της οριστικής µελέτης οδοποιίας 
οδού Πάτρας-Τρίπολης, εάν τυχόν απαιτηθεί λόγω τυχόν µεταβολών της χάραξης. 

ix. Κτηµατογράφηση των απαλλοτριωτέων εκτάσεων για δανειοθαλάµους απόληψης 
υλικών εκτός των ορίων των έργων, εάν απαιτηθούν κατά την πορεία των έργων. 

 Η αναγκαιότητα των συµπληρωµατικών µελετών τεκµηριώνεται παρακάτω, στο 
κεφάλαιο 6. Ως προς την αλληλουχία των µελετών, επισηµαίνεται ότι η οικονοµοτεχνική 
µελέτη βασίστηκε αρχικώς σε προκαταρκτικά στοιχεία κόστους (µελέτη αρ. 16), αλλά στη 
συνέχεια επικαιροποιήθηκε µε νεότερα στοιχεία (µελέτη αρ. 17). Η Προέγκριση 
Χωροθέτησης και η Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων βασίστηκαν σε σχεδιαστικά 
στοιχεία της προµελέτης. ∆εδοµένου, όµως, ότι δεν υπήρξαν ουσιώδεις µεταβολές στα κύρια 
χαρακτηριστικά του έργου και δεν ανατράπηκαν οι αρχικές παραδοχές σχεδιασµού, δεν 
απαιτούνται αναπροσαρµογές. 

6 Μεθοδολογία µελετών – επισηµάνσεις 

Αυτό το κεφάλαιο αναφέρεται στη µεθοδολογία που εφαρµόστηκε για τη σύνταξη των 
µελετών και περιλαµβάνει µια σειρά από επισηµάνσεις σε σχέση µε βασικές απαιτήσεις του 
ορθού σχεδιασµού των έργων. Στόχος του κεφαλαίου αυτού είναι η αξιολόγηση και 
ενίσχυση, µέσα από αντίστοιχες επισηµάνσεις, της λειτουργικής διασφάλισης, της 
οικονοµικής αξιοπιστίας και της περιβαλλοντικής συµβατότητας των σχεδιαζόµενων έργων 
και η τεκµηρίωση της αναγκαιότητας  των συµπληρωµατικών µελετών που προτάθηκαν πιο 
πάνω. Ειδικότερα, εξετάζονται τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των υδατικών 
πόρων, οι γεωτεχνικές προϋποθέσεις, καθώς και τα στοιχεία κόστους των έργων και το 
χρονοδιάγραµµα. 

6.1 Ποσοτικά χαρακτηριστικά υδατικών πόρων 

Όπως προαναφέρθηκε (ενότητα 5.1), η υδρολογική µελέτη, στην οποία γίνεται η εκτίµηση 
των ποσοτικών χαρακτηριστικών των υδατικών πόρων και ο υδρολογικός σχεδιασµός των 
έργων, εκπονήθηκε στο στάδιο της Προµελέτης, γεγονός που είναι σύµφωνο µε το 
υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο. Θα πρέπει, ωστόσο, να παρατηρηθεί ότι οι εκτιµήσεις της 
µελέτης βασίστηκαν όχι σε µετρήσεις ροής στους δύο ποταµούς, αλλά σε δεδοµένα 
βροχοπτώσεων στην περιοχή και σε µοντέλα υδατικού ισοζυγίου για την µετατροπή των 
βροχοπτώσεων σε παροχές. Παρότι παρόµοια πρακτική έχει ακολουθηθεί συχνά στην 
Ελλάδα, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι τουλάχιστον η προετοιµασία για τη διαχείριση του 
έργου, λόγω της σηµασίας του, θα απαιτούσε την ύπαρξη έστω και ολίγων ετών µετρήσεων 
απορροής στους ποταµούς. Αν υπήρχαν τέτοιες µετρήσεις, θα µπορούσαν να βαθµονοµηθούν 
µοντέλα βροχής-απορροής στις δύο λεκάνες και στη συνέχεια να επεκταθούν τα δείγµατα 
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µετρήσεων µε τη χρήση αυτών των µοντέλων, αξιοποιώντας τα µεγαλύτερου µήκους 
δείγµατα βροχοπτώσεων.  
 Τα εµπειρικά µοντέλα υδατικού ισοζυγίου που χρησιµοποιήθηκαν στη µελέτη είναι τα 
γνωστά µοντέλα Turc και Thornthwaite, όπου στο δεύτερο υποτέθηκαν δύο εναλλακτικές 
τιµές της παραµέτρου εδαφικής αποθηκευτικότητας νερού Κ. Τα αποτελέσµατα των 
εκτιµήσεων δίνονται στον Πίν. 3, όπου παρατηρούνται αποκλίσεις στα αποτελέσµατα των 
δύο µοντέλων, µικρότερες στη µέση ετήσια απορροή και µεγαλύτερες στο µέγεθος της 
απορροής που είναι εξασφαλισµένη µε πιθανότητα 98%.  

Πίν. 3 Εκτιµήσεις ετήσιας απορροής σε hm3 στις δύο λεκάνες. 

Λεκάνη απορροής Πείρου 
(Βαλµαδούρα) 

Λεκάνη απορροής 
Παραπείρου (Αστέρι) Σύνολο 

Μέθοδος εκτίµησης 
Μέση 
Ετήσια 

Εξασφαλισµένη µε 
πιθανότητα 98% 

Μέση 
Ετήσια 

Εξασφαλισµένη µε 
πιθανότητα 98% 

Μέση 
Ετήσια 

Turc 36.10 5.22 38.57 5.51 74.67 
Thornthwaite, K1 45.56 13.37 53.09 15.53 98.65 
Thornthwaite, K2 46.39 14.18 54.64 17.13 101.03 
Σηµείωση: Στη λεκάνη Πείρου θεωρήθηκε K1 = 118 mm και Κ2 = 97 mm ενώ στη λεκάνη Παραπείρου K1 = 139 
mm και Κ2 = 115 mm. 

 Γενικώς θα πρέπει να παρατηρηθεί ότι η µέση ετήσια απορροή των δύο λεκανών που 
εκτιµάται στα 75-100 hm3 αποτελεί ένα σηµαντικό δείκτη για την αξιοπιστία του έργου, αλλά 
όχι αρκετά αντιπροσωπευτικό, δεδοµένου ότι θα υπάρχουν υπερχειλίσεις στη διάρκεια 
πληµµυρών, ιδίως στο µικρό φράγµα Βαλµαδούρας, και άλλες απώλειες. Εξ άλλου, αν και ο 
ταµιευτήρας Αστερίου µε τον ωφέλιµο όγκο των 40 hm3 θα µπορεί να πραγµατοποιεί, µε 
κατάλληλη διαχείριση, κάποια υπερετήσια ρύθµιση, η ρύθµιση αυτή δεν θα είναι τόσο 
σηµαντική ώστε να εξαλείψει τις ετήσιες διακυµάνσεις της απορροής. Το µέγεθος της 
απορροής που είναι εξασφαλισµένη µε πιθανότητα 98% λαµβάνει υπόψη αυτές τις 
διακυµάνσεις και αποτελεί ένα πιο αντιπροσωπευτικό δείκτη, αλλά και πάλι όχι τον πλέον 
κατάλληλο γιατί δεν λαµβάνει υπόψη τη χρονική αλληλουχία των παροχών και τη 
δυνατότητα ρύθµισης. Στο σηµείο αυτό κρίνεται επιτακτικό να σηµειωθεί ότι η υπερετήσια 
µεταβλητότητα, που αποτελεί κρίσιµο παράγοντα για ένα τέτοιο έργο, δεν µπορεί να 
εκτιµηθεί αξιόπιστα µόνο από δεδοµένα βροχόπτωσης και να τονιστεί και πάλι η ανάγκη 
άµεσων µετρήσεων απορροής. 
 Στη µελέτη πραγµατοποιήθηκε, επίσης, προσοµοίωση της λειτουργίας του υδροδοτικού 
συστήµατος της Πάτρας µε τα έργα Βαλµαδούρας-Αστερίου καθώς και τις απολήψεις από το 
Γλαύκο. Η ζήτηση νερού εκτιµήθηκε µε λεπτοµερείς υπολογισµούς για τα έτη 2005, 2020 και 
2035, ενώ συνεκτιµήθηκαν και οι τοπικές ανάγκες άρδευσης και η κάλυψη των 
περιβαλλοντικών παροχών. Τα αποτελέσµατα για τον τελικό σχεδιασµό των έργων 
συνοψίζονται στον Πίν. 4 και υποδηλώνουν κάλυψη της ζήτησης σε όλο το χρονικό ορίζοντα 
µελέτης.  
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Πίν. 4 Ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης νερού σε hm3 – Αποτελέσµατα προσοµοίωσης. 
Έτος αναφοράς 2005 2020 2035
Ζήτηση νερού   
Αστική κατανάλωση πολεοδοµικού συγκροτήµατος Πάτρας 18.21 23.30 29.51
Αστική κατανάλωση οικισµών Β∆ Αχαΐας 4.03 4.81 5.71
Κατανάλωση ΒΙΠΕ Πάτρας 3.19 4.22 5.17
Σύνολο 25.43 32.32 40.40
Προσφορά νερού    
Αξιοποιούµενες απορροές Γλαύκου 8.60 10.97 13.87
Καθαρή απόληψη από το σύστηµα Βαλµαδούρας-Αστερίου 16.83 21.35 26.53
Σύνολο 25.43 32.32 40.40

 Από τη γενικότερη υδρολογική εµπειρία στην Ελλάδα καθώς και από το γεγονός ότι 
στην υδρολογική µελέτη οι εκτιµήσεις των πιο πάνω µοντέλων συγκρίθηκαν και 
επαληθεύτηκαν µε µετρήσεις απορροής στη γειτονική λεκάνη του Γλαύκου, µπορεί βάσιµα 
να θεωρηθεί ότι οι εν λόγω εκτιµήσεις αποτελούν ικανοποιητική βάση σχεδιασµού. Συνεπώς, 
δεν αναµένεται να υπάρξει πρόβληµα στην κάλυψη των υδατικών αναγκών που 
προσδιορίζονται στη µελέτη. Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, οι εκτιµήσεις αυτές δεν 
θεωρούνται ως επαρκής βάση για τη διαχείριση των έργων. Για το σκοπό αυτό, συστήνεται η 
συµπλήρωση της υδρολογικής µελέτης και η εκπόνηση µελέτης διαχείρισης του συστήµατος, 
παράλληλα µε την κατασκευή των έργων.  
 Προϋπόθεση για αυτό είναι η ταχύτερη δυνατή εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισµού 
για τη µέτρηση των απορροών στους δύο ποταµούς. Συγκεκριµένα προτείνεται η 
διαµόρφωση µετρητικών εγκαταστάσεων παροχής στη σήραγγα εκτροπής Αστερίου και τη 
διώρυγα εκτροπής Βαλµαδούρας, αµέσως µετά την κατασκευή τους, και η αδιάκοπη 
παρακολούθηση της παροχής σε όλο το διάστηµα της κατασκευής των έργων. (Άλλωστε η 
παρακολούθηση των πληµµυρών γίνεται επιτακτική και από το γεγονός ότι, σύµφωνα µε τη 
µελέτη και µε αναφορά στο στάδιο της κατασκευής του φράγµατος Αστερίου, θα απαιτηθεί 
σύστηµα προειδοποίησης των οδηγών). Επιπλέον, συµπληρώνοντας τις µελέτες που δεν 
έχουν προβλέψει µετρητικό σύστηµα υδροµετεωρολογικών µεταβλητών, συστήνεται η 
τοποθέτηση δύο µετεωρολογικών σταθµών σύγχρονης τεχνολογίας (τηλεµετρικών) σε 
κατάλληλες θέσεις κοντά στις δύο θέσεις φραγµάτων, από την αρχή της κατασκευής των 
έργων, και οι κατάλληλες προβλέψεις οργάνων για τη συνεχή παρακολούθηση όλων των 
συνιστωσών του ισοζυγίου ταµιευτήρα Αστερίου στη φάση της λειτουργίας του.  
 Η συµπληρωµατική υδρολογική-διαχειριστική µελέτη θα µπορούσε ακόµη να περιλάβει 
επανεξέταση των παροχών σχεδιασµού των κατασκευών ασφαλείας των φραγµάτων µε βάση 
νεότερα δεδοµένα. Ειδικότερα, παρατηρείται ότι στην υφιστάµενη υδρολογική µελέτη, η 
κατασκευή των όµβριων καµπυλών βασίστηκε σε δεδοµένα της περιόδου 1971-72 µέχρι 
1986-87 – συνολικό διάστηµα 16 ετών που κρίνεται υπερβολικά µικρό για τέτοιας σηµασίας 
έργα – ενώ και η εκτίµηση της πιθανής  µέγιστης κατακρήµνισης βασίστηκε σε δεδοµένα 28 
ετών, µέχρι το 1995-96, που και πάλι κρίνονται λίγα για τους σκοπούς της µελέτης. Η χρήση 
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και των νεότερων δεδοµένων καθώς και η αξιοποίηση και συνδυασµένη µελέτη όλων των 
σταθµών της περιοχής που τυχόν διαθέτουν παλιότερες παρατηρήσεις θα αυξήσει την 
αξιοπιστία των εκτιµήσεων. Η χρήση υδροµετεωρολογικών µεθόδων, όπως της µεθόδου 
µεγιστοποίησης των καταιγίδων, επί πλέον της στατιστικής µεθόδου Hershfield, θα αυξήσει 
την εµπιστοσύνη στις τελικές εκτιµήσεις.  
 Πάντως, και πάλι µε κριτήριο τη γενικότερη υδρολογική εµπειρία στην Ελλάδα, οι 
παροχές σχεδιασµού της υφιστάµενης µελέτης κρίνονται ασφαλείς. Τυχόν διαφοροποιήσεις 
που θα προκύψουν για την περίπτωση του Παραπείρου θα µπορέσουν να αντιµετωπιστούν µε 
βελτιώσεις στο σχεδιασµό του υπερχειλιστή, σε συνδυασµό µε την πιο πάνω προτεινόµενη 
Υδραυλική µελέτη του υπερχειλιστή του φράγµατος Αστερίου σε φυσικό οµοίωµα. Στην 
περίπτωση του Πείρου, η περίοδος επαναφοράς σχεδιασµού των 25 ετών ίσως θα µπορούσε 
να αυξηθεί χωρίς ουσιώδεις µεταβολές των διαστάσεων. Στην τελευταία περίπτωση 
συστήνεται, επί πλέον, η χρήση υετογραφήµατος διάρκειας µεγαλύτερης των 3 ωρών που 
χρησιµοποιήθηκε και η διόδευση του πληµµυρικού κύµατος χωρίς χρήση του κανόνα ότι 
ανοίγουν τα θυροφράγµατα για παροχή µεγαλύτερη των 260 m3/s (δεδοµένου ότι στη 
διάρκεια µιας µείζονος πληµµύρας µπορεί να µη λειτουργήσουν οι αυτοµατισµοί).   
 Ως προς το διαχειριστικό µέρος της προτεινόµενης µελέτης, παρατηρείται ότι δεν θα 
πρέπει να εξαιρεθούν τελείως από το σύστηµα ορισµένες από τις γεωτρήσεις που λειτουργούν 
ήδη και δίνουν νερό µε ικανοποιητικά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Οι υδροφορείς, στους 
οποίους έχουν διανοιγεί οι γεωτρήσεις αυτές, θα µπορούν να χρησιµοποιούνται ως εφεδρικοί 
υδατικοί πόροι σε περιπτώσεις έµµονων ξηρασιών, αυξάνοντας την αξιοπιστία του 
συστήµατος έναντι της φυσικής υδρολογικής αβεβαιότητας, καθώς και σε περιπτώσεις 
βλαβών ή δυσµενών περιστατικών, αυξάνοντας τη συνολική αξιοπιστία του συστήµατος. 
Ακολουθώντας το πρότυπο της Αθήνας, το  επίπεδο αξιοπιστίας του συστήµατος έναντι 
φυσικής αβεβαιότητας θα µπορούσε να οριστεί στο 99% (σε ετήσια βάση). Για τη µελέτη σε 
τόσο υψηλά επίπεδα αξιοπιστίας δεν αρκούν οι προσοµοιώσεις µε χρήση µόνο των ιστορικών 
δεδοµένων αλλά θα χρειαστούν στοχαστικές µεθοδολογίες προσοµοίωσης (και µάλιστα 
πολυµεταβλητές, για τη µαθηµατική περιγραφή όλων των συνιστωσών).  
 Το διαχειριστικό µέρος της µελέτης είναι σκόπιµο να περιλάβει και τα θέµατα 
ποιότητας νερού που αναλύονται στην ενότητα 6.2, και θα µπορούσε να αποτελέσει τη βάση 
για τη σύνταξη ενός ολοκληρωµένου διαχειριστικού σχεδίου που θα κάλυπτε επί πλέον και 
θέµατα µέτρων εξοικονόµησης νερού, συµπεριλαµβάνοντας τιµολογιακές πολιτικές και 
έλεγχο διαρροών στο δίκτυο. Επίσης, θα ήταν χρήσιµο, στα πλαίσια της µελέτης διαχείρισης, 
να εξεταστεί η σκοπιµότητα συνδυασµένης ενεργειακής αξιοποίησης του έργου από το φορέα 
διαχείρισής του (ενδεικτικά, στη σύνδεση των ταµιευτήρων Βαλµαδούρας-Αστερίου, στην  
παροχέτευση προς το διυλιστήριο για υψηλές στάθµες νερού στον ταµιευτήρα, και τις 
παροχετεύσεις προς τη ΒΙΠΕ και το διυλιστήριο της Πάτρας).  
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6.2 Ποιοτικά χαρακτηριστικά υδατικών πόρων 

Η εκτίµηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού του Πείρου και του Παραπείρου 
βασίστηκε σε τρία προγράµµατα δειγµατοληψιών και αναλύσεων που καλύπτουν τις 
περιόδους Ιανουάριος 2001-∆εκέµβριος 2001, Μάρτιος 2002-Αύγουστος 2002 και Οκτώ-
βριος 2002-Μάρτιος 2003. Συνολικά στο διάστηµα της εν λόγω διετίας λήφθηκαν και 
αναλύθηκαν 9 δείγµατα από τον Πείρο και 11 δείγµατα από τον Παραπείρο. 
 Οι αναλύσεις αφορούσαν στις παραµέτρους της Οδηγίας 75/440/ΕΟΚ/16.6.1975, «περί 
της απαιτούµενης ποιότητας των υδάτων επιφανείας που προορίζονται για την παραγωγή 
πόσιµου ύδατος στα Κράτη Μέλη» και αξιολογήθηκαν µε βάση τα όρια που τίθενται στην 
Οδηγία, τα δε αποτελέσµατα περιλαµβάνονται σε τρεις εκθέσεις που υποβλήθηκαν. 
 Το συµπέρασµα που προέκυψε είναι ότι για τις περισσότερες παραµέτρους αντιστοιχεί 
απαίτηση επεξεργασίας κατηγορίας Α1, για αρκετές όµως παραµέτρους απαιτείται 
επεξεργασία κατηγορίας Α2. Για λίγες παραµέτρους, ορισµένες µετρηµένες τιµές εµπίπτουν 
στην κατηγορία Α3, ειδικότερα ως προς τα απορρυπαντικά, τα φωσφορικά, το οργανικό 
φορτίο και τους παθογόνους µικροοργανισµούς, δηλαδή παραµέτρους που σχετίζονται µε 
ανθρώπινες δραστηριότητες και συνεπαγόµενα ρυπαντικά φορτία. 
 Στην προµελέτη της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού (ΕΕΝ), αναγνωρίζεται ότι η 
αναµενόµενη ποιότητα των νερών του ταµιευτήρα Αστερίου δεν θα ταυτίζεται µε τη 
σηµερινή ποιότητα των υδάτων των δύο ποταµών και ότι εν γένει αναµένεται βελτίωση 
τουλάχιστον λόγω της αποθήκευσης και οµογενοποίησης κατά τη διάρκεια του έτους. Με 
βάση το σκεπτικό αυτό προτείνεται και εν συνεχεία µελετάται σε επίπεδο προµελέτης, τυπική 
ΕΕΝ κατηγορίας Α2, που περιλαµβάνει κροκίδωση-καθίζηση, διύλιση, απολύµανση και 
αποθήκευση επεξεργασµένου νερού, καθώς και έργα επεξεργασίας της προκύπτουσας ιλύος. 
 Η προσέγγιση είναι ορθολογική και τα συµπεράσµατά της ως προς την αναµενόµενη 
ποιότητα των νερών και τα βασικά στοιχεία του απαιτούµενου συστήµατος επεξεργασίας, 
είναι εν γένει βάσιµα. Ωστόσο, είναι σκόπιµη µία περαιτέρω διερεύνηση των αναµενόµενων 
ποιοτικών χαρακτηριστικών των νερών του ταµιευτήρα και του επακριβούς σχήµατος 
επεξεργασίας. Η διερεύνηση αυτή δεν θα ανατρέψει τις επιλογές που έγιναν και δεν θα 
επιφέρει ουσιαστική αλλοίωση του προϋπολογισµού των έργων και κατά συνέπεια µπορεί να 
γίνει στα πλαίσια µίας διευρυµένης µελέτης διαχείρισης του συστήµατος (βλ. ενότητες 5.5 
και 6.1).  
 Τα βασικά θέµατα προς διερεύνηση και η σκοπιµότητά τους περιγράφονται εν 
συντοµία στη συνέχεια. 

• Αξιολόγηση των νέων αναλύσεων του συνεχιζόµενου προγράµµατος 
δειγµατοληψιών-αναλύσεων, µε στόχο τον ακριβέστερο χαρακτηρισµό των 
ποιοτικών χαρακτηριστικών των δύο ποταµών, ιδίως ως προς τις παραµέτρους που 
εµφανίζονται σχετικά βεβαρηµένες (κατηγορία Α3). Στόχος της διερεύνησης 
αυτής, είναι η πληρέστερη τεκµηρίωση της επάρκειας του προτεινόµενου 
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συστήµατος επεξεργασίας (Α2) ή η ενδεχόµενη κατάλληλη, µικρής κλίµακας 
διαφοροποίησή του. 

• Εκτίµηση της αναµενόµενης ποιότητας των νερών του ταµιευτήρα µέσω ποσοτικής 
διερεύνησης των ασκούµενων πιέσεων (ρυπαντικά φορτία λεκάνης απορροής, 
χρονική διακύµανση και εξέλιξη υδροληψιών) και υπολογισµού των επιπτώσεων 
στα νερά του ταµιευτήρα, ειδικότερα δε σε ό,τι αφορά το φαινόµενο του 
ευτροφισµού. Στα πλαίσια της µελέτης των πιέσεων και επιπτώσεων, θα 
εξειδικευθούν οι απαιτούµενοι από τη µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και 
τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους, περιορισµοί χρήσεων στις λεκάνες 
απορροής των δύο ποταµών. Περαιτέρω στόχοι της διερεύνησης αυτής είναι 
αφενός η οριστικοποίηση των χαρακτηριστικών της ΕΕΝ (π.χ. ενδεχόµενη ανάγκη 
προαπολύµανσης, περαιτέρω επεξεργασία µε ενεργό άνθρακα) και αφετέρου ο 
προσδιορισµός της τυπικής ποιοτικής κατάστασης του υδάτινου συστήµατος 
(ταµιευτήρας Αστερίου), σε συνάρτηση µε τη συνήθη διακύµανση της στάθµης, 
(όπως αυτή θα προκύπτει από τη µελέτη διαχείρισης), εντός των καθορισµένων 
ακραίων ορίων (ανώτατη-κατώτατη). Ο προσδιορισµός αυτός είναι αναγκαίος και 
για τα τεχνητά υδάτινα σώµατα (στη συγκεκριµένη περίπτωση για τον ταµιευτήρα 
Αστερίου), στο πνεύµα της Οδηγίας 60/2000/ΕΕ. 

6.3 Γεωτεχνικές προϋποθέσεις 

Για το φράγµα Αστερίου, η καταλληλότητα της θέσης έχει, µεταξύ των άλλων, τεκµηριωθεί 
από τα αποτελέσµατα των 28 γεωτρήσεων στον άξονα του φράγµατος και στις περιοχές των 
δύο αντερεισµάτων που εκτελέστηκαν το 2003 καθώς και παλιότερων γεωτρήσεων και 
φρεάτων.   
 Η στεγανότητα των γεωλογικών σχηµατισµών της λεκάνης κατάκλυσης  κρίθηκε 
ικανοποιητική, µε βάση τα δεδοµένα της γεωλογικής χαρτογράφησης, η οποία διαπιστώνει 
την παρουσία  πρακτικώς αδιαπέρατων εµφανίσεων φλύσχη µε µεγάλο πάχος. Με βάση τις 
δοκιµές εισπιέσεων στις γεωτρήσεις που εκτελέστηκαν στον άξονα του φράγµατος, ο 
συντελεστής διαπερατότητας εκεί δεν υπερβαίνει τα 10-5cm/s. Πάντως, επειδή οι εργασίες 
πεδίου µέσα στη λεκάνη κατάκλυσης περιορίστηκαν, σύµφωνα µε τα διατεθέντα στοιχεία, 
στην εκτέλεση  ερευνητικών φρεάτων, προτείνεται να εξετασθεί, µε την εγκατάσταση του 
κατασκευαστή, η διενέργεια ερευνητικών γεωτρήσεων επιβεβαίωσης της στεγανότητας της 
λεκάνης. 
 Σε σχέση µε τη διαθεσιµότητα και καταλληλότητα των υλικών κατασκευής του 
φράγµατος, κατ’ αρχάς φαίνεται ότι εξασφαλίζονται επαρκείς ποσότητες δανείων ιλυολίθου 
από την περιοχή κατάκλυσης. Η καταλληλότητα του ιλυολίθου για την διαµόρφωση του 
σώµατος του φράγµατος είναι αποδεκτή µε βάση και την εµπειρία από άλλα χωµάτινα 
φράγµατα στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα (Αώος). Τα θέµατα στράγγισης και 
ευστάθειας έχουν αντιµετωπισθεί µε τις προτεινόµενες στραγγιστικές στρώσεις που 
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παρεµβάλλονται και τη συντηρητική  κλίση του κατάντη πρανούς 1/3. Σχετικά µε την 
καταλληλότητα του ίδιου υλικού για την κατασκευή του πυρήνα και την εξασφάλιση της 
επιθυµητής στεγανότητας, η προδιαγραφόµενη µέθοδος διάστρωσης και συµπύκνωσης µε 12 
διελεύσεις κρίνεται συντηρητική. Σε κάθε περίπτωση, η κατασκευή του προφράγµατος θα 
δώσει τη δυνατότητα εκτέλεσης των απαραίτητων εργαστηριακών δοκιµών επιβεβαίωσης 
των δεικτών στεγανότητας και συµπύκνωσης, που κανονικά εκτελούνται επί τόπου  κατά τη 
φάση της µελέτης. Tέλος σε ότι αφορά τη διασφάλιση των απαραίτητων ποσοτήτων 
αµµοχαλίκων για τη διαµόρφωση των φίλτρων, όπως ήδη επισηµαίνεται από τη µελέτη, οι 
διαθέσιµες ποσότητες στην περιοχή των έργων και της λεκάνης είναι οριακή και για τούτο 
έχει ληφθεί πρόνοια κατά τη σύνταξη των οικονοµικών τευχών ώστε τα αντίστοιχα άρθρα να 
περιλαµβάνουν ικανοποιητικό περιθώριο µεταφοράς ή ακόµη και προµήθειας από θραυστό 
υλικό. 
 Η θεµελίωση του φράγµατος Αστερίου γίνεται επί του κερµατισµένου, ιλυολιθικού 
κυρίως, φλύσχη. Η πιθανότητα κατολισθήσεων στην περίµετρο του ταµιευτήρα και τα 
αντερείσµατα (ιδιαίτερα το αριστερό), όπως έχει εκτιµήσει η επιτροπή εµπειρογνωµόνων, δεν 
είναι σηµαντική. Πάντως λαµβάνοντας υπόψη την υψηλή σεισµικότητα της περιοχής κρίνεται 
απαραίτητη η δυναµική ανάλυση της συµπεριφοράς του φράγµατος Αστερίου σε σεισµό 
(συµπληρωµατική µελέτη ii της ενότητας 5.5).  

Σχετικά µε το φράγµα Βαλµαδούρας, στο στάδιο της οριστικής µελέτης δεν 
πραγµατοποιήθηκαν ερευνητικές γεωτρήσεις (παρόλο που είχαν γίνει οι αντίστοιχες 
γεωτεχνικές εργασίες στο στάδιο της προµελέτης) λόγω αντιδράσεων των ιδιοκτητών της 
περιοχής. Έτσι, θα χρειαστεί να γίνουν οι απαλλοτριώσεις προκειµένου να µπορέσουν να 
εκτελεστούν οι γεωτρήσεις απρόσκοπτα. Λόγω του µικρού µεγέθους του φράγµατος 
(ρουφράκτη), εκτιµάται ότι δεν θα υπάρξουν ιδιαίτερα προβλήµατα, αλλά πάντως ο 
καθορισµός των λεπτοµερειών της θεµελίωσης του έργου προϋποθέτει την εκτέλεση των 
ερευνητικών γεωτρήσεων. 

6.4 Στοιχεία κόστους των έργων και χρονοδιάγραµµα  

Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου έχει προκύψει από αναλυτικές προµετρήσεις και 
λεπτοµερείς αναλύσεις τιµών, και µε βάση την εµπειρία από ανάλογα έργα στην Ελλάδα, 
κρίνεται εύλογος. ∆εδοµένου ότι δεν αναµένονται ιδιαίτερες δυσκολίες  και αστάθµητοι 
παράγοντες στην υλοποίηση του έργου, δεν φαίνεται να υπάρχουν κίνδυνοι υπερβολικής 
αύξησης του κόστους.  
 Το χρονοδιάγραµµα του έργου, που προβλέπει ολοκλήρωσή του σε 4 χρόνια, κρίνεται 
αυστηρό και θα απαιτήσει οργανωµένη και στιβαρή παρακολούθηση ώστε να τηρηθεί χωρίς 
παρεκκλίσεις. Η εµπειρία των τελευταίων ετών στην κατασκευή δηµόσιων έργων (ιδίως των 
ολυµπιακών έργων) δείχνει ότι αυτές οι προϋποθέσεις απαιτούν συντονισµένες προσπάθειες 
για να καταστούν εφικτές.  
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7 Συµπεράσµατα 

1. Η επιλογή του συγκεκριµένου έργου έγινε µετά από εξέταση εναλλακτικών λύσεων 
και προέκυψε ότι η προωθούµενη λύση είναι συγκριτικά η προσφορότερη. 

2. ∆ιαπιστώνεται ωριµότητα του έργου ως προς το σύνολο και την αλληλουχία των 
µελετών που έχουν εκπονηθεί. 

3. Ως προς το σχεδιασµό, διαπιστώνεται ότι οι µελέτες ικανοποιούν το κριτήριο της 
εσωτερικής πληρότητας και χαρακτηρίζονται από επίπεδο λεπτοµέρειας επαρκές ώστε 
να γίνουν οι σχετικές δηµοπρατήσεις. 

4. Της δηµοπράτησης των έργων, ωστόσο, θα πρέπει να προηγηθεί η ολοκλήρωση των 
τευχών δηµοπράτησης και τεχνικών προδιαγραφών για την ΕΕΝ Αστερίου.   

5. Παράλληλα επισηµαίνεται ότι είναι σκόπιµο να επιδιωχθεί η συµπλήρωση του 
µελετητικού αντικειµένου µε τη σύνταξη µελετών επιβεβαιωτικού χαρακτήρα σε επί 
µέρους θέµατα, όπως συνοψίζονται στην ενότητα 5.5 και τεκµηριώνονται στο 
κεφάλαιο 6, οι οποίες, πάντως δεν αναµένεται να θέσουν σε αµφισβήτηση τον όλο 
σχεδιασµό και την πορεία του έργου. 
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