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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Απαραίτητο στοιχείο της διαχείρισης των υδατικών πόρων σε τοπικό 

επίπεδο αποτελεί η γνώση της ποσότητας του διαθέσιµου νερού και σε ποιους 

τοµείς καταναλώνεται. Όλα αυτά πάντα σε συνάρτηση µε την δυνατότητα 

εξοικονόµησης νερού και την δηµιουργία νέων πόρων,  χωρίς την υποβάθµιση του 

περιβάλλοντος.  

Η κατασκευή της τεχνητής λίµνης Σµοκόβου, η ευρύτερη περιοχή της 

οποίας περιλαµβάνει τη λεκάνη απορροής του ταµιευτήρα Σµοκόβου και την 

περιοχή ανάπτυξης των σχετικών αρδευτικών έργων, εντάσσεται µέσα στα 

πλαίσια της επίλυσης του υδατικού προβλήµατος της Θεσσαλίας. Η ευρύτερη 

περιοχή της έχει έκταση 750 Km2 και εκτείνεται στους Νοµούς Καρδίτσας, 

Φθιώτιδας και  Λάρισας. 

Για την ορθολογική διαχείριση του ταµιευτήρα, το ενδιαφέρον εστιάζεται 

αφενός στις υδρολογικές εισροές (προσφορά νερού) και αφετέρου στις χρήσεις 

νερού και τις υδατικές ανάγκες, καθώς και στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις για την 

διατήρηση µόνιµης ροής στην κοίτη του Σοφαδίτη ποταµού (ζήτηση νερού). 

Σκοπός της δηµιουργίας του ταµιευτήρα είναι η συλλογή νερού για την 

άρδευση δεσπόζουσας έκτασης 252.600 στρεµµάτων, σε πεδινές περιοχές των 

Νοµών Καρδίτσας, Φθιώτιδας και Λάρισας, µε αναλογία 15:8:1, περίπου. 

Η αρχική ελεγχόµενη πλήρωση του ταµιευτήρα πραγµατοποιήθηκε τον Μάιο 

του 2003, οπότε ξεκίνησε µια ελεγχόµενη περίοδος λειτουργίας  της σήραγγας και 

των συναφών έργων. Στις αρχές Ιουνίου 2005 ολοκληρώθηκε η κατασκευή µέρους 

του αρδευτικού δικτύου και ακολούθησε δοκιµαστικά η υδροδότηση του, µέσω της 

σήραγγας Λεονταρίου. Σήµερα το έργο εξυπηρετεί αρδευόµενες εκτάσεις 46.000, 

περίπου στρεµµάτων, εκ των οποίων τα 6.000 στρέµµατα, αρδεύονται από µόνιµο 

σωληνωτό δίκτυο.  

Το φυσικό περιβάλλον της τεχνητής λίµνης ευνοεί τις ανθρώπινες 

δραστηριότητες και µπορεί να συµβάλλει στην τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης 

περιοχής µε την δηµιουργία εκτάσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αναψυχής, 

αθλητικών εγκαταστάσεων και πιθανώς στην ανάπτυξη της ιχθυοκαλλιέργειας.  

Ακόµη µε ορθολογική διαχείριση µπορεί να εξυπηρετήσει τις αρδευτικές, 

υδρευτικές και περιβαλλοντικές ανάγκες της ευρύτερης περιοχής, συµβάλλοντας 

µε τον τρόπο αυτό, στην διασφάλιση, την ανάπτυξη, την ανασυγκρότηση και την 

ανάδειξη κρίσιµων οικοσυστηµάτων της. Μια ορθολογική διαχείριση, απάντηση 



 

 

8

στην µέχρι τώρα αλόγιστη και σπάταλη διαχείριση των υδάτινων πόρων και των 

αποθεµάτων του υδροφόρου ορίζοντα, η οποία σπατάλη εγκλώβιζε και καταδίκαζε 

την ευρύτερη περιοχή στον αργόσυρτο θάνατο της ερήµωσης, της υπανάπτυξης, 

της φτώχειας και της πληθυσµιακής συρρίκνωσης.  

Ταυτοχρόνως, εµπλουτίζονται οι παραπόταµοι του Πηνειού, στοχεύοντας 

στην επαναφορά της οικολογικής ισορροπίας στο Θεσσαλικό κάµπο, στην 

ανάκαµψη του υπόγειου υδροφορέα και στην αντιµετώπιση του κινδύνου 

ερήµωσης που ξεπροβάλλει. Επιπλέον, η τεχνητή λίµνη, εφαπτόµενη των 

ιστορικών λουτρών Σµοκόβου και των ιαµατικών πηγών Καΐτσας, εκτιµάται ότι θα 

συνεισφέρει σηµαντικά στην ανάπτυξη και της ορεινής περιοχής.  

Η τεχνητή λίµνη Σµοκόβου, είναι βέβαιο πως θα δώσει νέα πνοή στην 

ευρύτερη περιοχή, ανατρέποντας τον παλιό σπάταλο και αλόγιστο τρόπο 

διαχείρισης των υδάτινων πόρων της και επιβάλλοντας τους όρους και τις 

προϋποθέσεις για µια ολοκληρωµένη και ορθολογική διαχείριση των υδάτινων 

πόρων και αποθεµάτων της.  

Αυτό το έργο, το οποίο αποτελούσε όνειρο και αίτηµα γενεών και γενεών, 

γίνεται σήµερα, έστω και µε πολύ αργούς ρυθµούς, πραγµατικότητα. 
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1. Εισαγωγή 

1.1.  Αντικείµενο της εργασίας 

Η παρούσα εργασία αποτελεί το επιστέγασµα ενός κύκλου σπουδών στα 

πλαίσια του προπτυχιακού προγράµµατος που παρακολούθησα στο Τµήµα 

Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας, του 

Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Μεσολογγίου.  

Θέµα της εργασίας είναι: «Η διαχείριση του υδάτινου δυναµικού της 

τεχνητής λίµνης Σµοκόβου», µε επιβλέποντα τον καθηγητή κύριο Ευάγγελο 

Γατσέλη. 

Αντικείµενο της, η υδρολογική περιγραφή των στοιχείων που συνθέτουν και 

διαµορφώνουν το υδατικό ισοζύγιο των λεκανών απορροής της τεχνητής λίµνης 

Σµοκόβου, η τεχνική περιγραφή των τεχνικών έργων (φράγµα και ταµιευτήρας 

Σµοκόβου, σήραγγα και υδροηλεκτρικός σταθµός Λεονταρίου, αρδευτικό δίκτυο), 

η κατάρτιση του υδατικού ισοζυγίου του ταµιευτήρα, για τα δύο πρώτα χρόνια 

λειτουργίας του, η ανάλυση των χρήσεων νερού (άρδευση, ύδρευση, παραγωγή 

ενέργειας, τουρισµός), η ανάλυση των ποιοτικών παραµέτρων και 

περιβαλλοντικών απαιτήσεων, καθώς και η παρουσίαση του πλαισίου ίδρυσης και 

λειτουργίας ενός φορέα διαχείρισης του ταµιευτήρα Σµοκόβου και των συναφών 

έργων. 

1.2.  ∆ιάρθρωση εργασίας 

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. 

Κεφάλαιο 2: Ορίζεται η ευρύτερη περιοχή µελέτης και περιγράφονται τα κύρια 

χαρακτηριστικά της. 

Κεφάλαιο 3: Παρουσιάζεται η κατάρτιση αξιόπιστων σχέσεων στάθµης-

αποθέµατος-επιφάνειας, καθώς και µια πρώτη κατάρτιση του ισοζυγίου εισροών 

και εκροών (από τον Ιούλιο του 2002), όσον αφορά τον ταµιευτήρα. 

 Κεφάλαιο 4: Περιγράφονται τα χαρακτηριστικά των λεκανών απορροής, από τα 

οποία προκύπτουν συµπεράσµατα σχετικά µε την κατανόηση της δίαιτας των 

εισροών του ταµιευτήρα.  

Κεφάλαιο 5: ∆ίνονται κάποιες πληροφορίες σχετικά µε τα υδρολογικά, 

µετεωρολογικά και υδροµετρικά δεδοµένα. 
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Κεφάλαιο 6: ∆ίνονται τα χαρακτηριστικά των τεχνικών έργων (φράγµα και 

ταµιευτήρας, σήραγγα και Υ/Σ Λεονταρίου), που ενδιαφέρουν στην διαχείριση του 

υδροσυστήµατος. 

Κεφάλαιο 7: Περιγράφονται οι συνιστώσες του υδροσυστήµατος του Σµοκόβου, 

δηλαδή το φυσικό και τεχνικό υδατικό σύστηµα (επιφανειακό και υπόγειο) από 

άποψη ποσότητας και τα υφιστάµενα µελλοντικά και προγραµµατισµένα έργα της 

περιοχής µελέτης. 

Κεφάλαιο 8 : Αναλύονται οι χρήσεις νερού στην ευρύτερη περιοχή µελέτης. Εκτός 

από τις τυπικές καταναλωτικές χρήσεις (άρδευση, ύδρευση), δίνεται έµφαση και 

στις µη καταναλωτικές χρήσεις, όπως επιβάλλει η σύγχρονη, ολιστική προσέγγιση 

της διαχείρισης των υδατικών πόρων σε κλίµακα λεκάνης απορροής. 

Κεφάλαιο 9: Θίγονται ζητήµατα ποιότητας νερού και περιβάλλοντος, που αν και 

δεν αφορούν άµεσα τη µελέτη, σαφώς και θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη στη 

διαχείριση του ταµιευτήρα και των συναφών έργων. Εξάλλου, µια από τις βασικές 

αρχές λειτουργίας του έργου είναι η διατήρηση περιβαλλοντικής παροχής κατάντη 

του φράγµατος, για την προστασία των οικοσυστηµάτων αλλά και την 

εξυπηρέτηση χρηστών κατά µήκος του Σοφαδίτη. 

Κεφάλαιο: 10: Παρουσιάζεται η οργάνωση και λειτουργία ενός φορέα διαχείρισης 

του συνόλου των έργων Σµοκόβου. 
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2.  Περιοχή µελέτης 

2.1. Οριοθέτηση περιοχής µελέτης, διοικητικά και δηµογραφικά δεδοµένα 

Η περιοχή µελέτης βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τµήµα του Υδατικού 

∆ιαµερίσµατος Θεσσαλίας, όπως απεικονίζεται στην Εικόνα 1. Η περιοχή µελέτης 

περιλαµβάνει τη λεκάνη απορροής ανάντη του φράγµατος Σµοκόβου, έκτασης      

382 km2, την περιοχή που προβλέπεται να αρδευτεί µέσω µόνιµων κλειστών 

δικτύων και προσωρινών έργων, έκτασης 258.2 km2, την παραποτάµια ζώνη 

κατάντη του φράγµατος Σµοκόβου, όπου θα διοχετεύεται η οικολογική παροχή 

κατά µήκος του Σοφαδίτη ποταµού, εξυπηρετώντας, σε µεταβατικό στάδιο, και 

αρδευτικές χρήσεις, καθώς και την περιοχή των οικισµών που θα υδρεύονται από 

τον ταµιευτήρα. 

 
Εικόνα 1: Θέση περιοχής µελέτης στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα της Θεσσαλίας. 

 

Η συνολική έκταση της περιοχής µελέτης, που ανέρχεται σε 750 Km2 

περίπου, εκτείνεται στους Νοµούς Καρδίτσας, Φθιώτιδας και Λάρισας και 

περιλαµβάνει τµήµατα 11 ∆ήµων, µε πληθυσµό 50.000 κατοίκους (Εικόνα 2).  

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα αναλυτικά δηµογραφικά στοιχεία, ανά ∆ήµο και 

ανά ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα. 
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2. 2. Γενικά χαρακτηριστικά της περιοχής µελέτης 

Για την ορθολογική διαχείριση του ταµιευτήρα, το ενδιαφέρον εστιάζεται 

αφενός στις υδρολογικές εισροές (προσφορά νερού) και αφετέρου στις χρήσεις 

νερού και τις υδατικές ανάγκες (ζήτηση νερού). Η προσφορά προέρχεται ανάντη 

του φράγµατος, από την απορροή των υπολεκανών (Ρεντινιώτη και Ονόχωνου), 

ενώ η ζήτηση καθορίζεται από το επίπεδο ανάπτυξης των κατάντη αρδευτικών 

έργων, καθώς και από τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις για την διατήρηση µόνιµης 

ροής στην κοίτη του Σοφαδίτη ποταµού και στα όρια της λίµνης. 

  

 
Εικόνα 2: ∆ιοικητικά όρια της περιοχής µελέτης. 
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Εικόνα 3: Γεωγραφικά όρια περιοχής µελέτης. 

 
 
 

 

 
Εικόνα   4: Ο Νοµός Καρδίτσας µε τον γειτονικό Νοµό Τρικάλων. 
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Πίνακας 1: Πληθυσµός περιοχής µελέτης (ΕΣΥΕ, 2001). 

 

  
 
 
Ο ∆ήµος Μακρακώµης περιλαµβάνει µόνο το ∆.∆. Παλιάς Γιαννιτσούς, που βρίσκεται εντός της 
λεκάνης απορροής του φράγµατος Σµοκόβου. 
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Κατά συνέπεια, η περιοχή µελέτης µπορεί να χωρισθεί σε δύο τµήµατα. Στο 

πρώτο τµήµα το οποίο ενδιαφέρει από υδρολογική σκοπιά για την εκτίµηση των 

εισροών στον ταµιευτήρα και στο δεύτερο, το οποίο ενδιαφέρει από διαχειριστική 

σκοπιά για την µελέτη των χρήσεων νερού που εξυπηρετούνται από τους 

υδατικούς πόρους του ταµιευτήρα. 

Η περιοχή υδρολογικού ενδιαφέροντος ορίζεται, από την λεκάνη απορροής του 

Σοφαδίτη, ανάντη του υδροµετρικού σταθµού Κέδρου. Ο υδροµετρικός αυτός 

σταθµός βρίσκεται κατάντη του φράγµατος και κατά συνέπεια ελέγχει ένα 

ευρύτερο τµήµα σε σχέση πάντα µε αυτό το οποίο συνεισφέρει µέσω της 

επιφανειακής απορροής, από την τροφοδοσία του ταµιευτήρα. Ο τελευταίος, 

δέχεται τις εισροές δύο κύριων υδατορευµάτων, του Ονόχωνου και του Ρεντινιώτη, 

λίγο µετά την συµβολή των οποίων έχει κατασκευασθεί το φράγµα. 

Οι λεκάνες απορροής των δύο υδατορευµάτων διαφοροποιούνται ως προς 

τα υδρολογικά χαρακτηριστικά τους και η διερεύνηση της επιµέρους δίαιτάς τους 

παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ειδικότερα, η υπολεκάνη του Ονόχωνου, η 

οποία ενισχύεται από τις εκροές του οροπεδίου της Ξυνιάδας, αποτελεί ένα 

διαταραγµένο σύστηµα, όχι µόνο επειδή κατά την αρδευτική περίοδο η έξοδος της 

αποστραγγιστικής τάφρου φράσσεται, αλλά και λόγω των επιβαρυµένων 

ρυπαντικών φορτίων, τα οποία προέρχονται από την έκπλυση των αρδευτικών 

εκτάσεων, υποβαθµίζοντας µε τον τρόπο αυτό την ποιοτική κατάσταση των νερών 

του ταµιευτήρα. 

Η περιοχή διαχειριστικού ενδιαφέροντος καλύπτει όλους τους δυνητικούς 

χρήστες των υδατικών πόρων του ταµιευτήρα Σµοκόβου. Κατά κύριο λόγο, 

περιλαµβάνει την πεδινή έκταση των 252.600 στρεµµάτων της πλήρους 

ανάπτυξης των αρδευτικών δικτύων, καθώς και το σύνολο των οικισµών που 

προβλέπεται να υδρεύονται από τον ταµιευτήρα. Επιπλέον, περιλαµβάνει τους 

χρήστες κατά µήκος του Σοφαδίτη ποταµού, που είναι δυνατό να εξυπηρετηθούν 

από την περιβαλλοντική παροχή που αφήνεται κατάντη του φράγµατος. 
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3. Το φράγµα και ο ταµιευτήρας Σµοκόβου 

3.1. Η τοποθεσία και ο σκοπός, του φράγµατος και του ταµιευτήρα 

Το φράγµα της τεχνητής λίµνης Σµοκόβου, βρίσκεται σε απόσταση 30 

χιλιοµέτρων νοτιοανατολικώς της Καρδίτσας και 25 χιλιοµέτρων νοτίως των 

Σοφάδων, στην θέση «Παλιόσταλος», στην περιοχή των κοινοτήτων Λουτροπηγής 

και Κτιµένης του Νοµού Καρδίτσας, λίγο µετά τη συµβολή των παραποτάµων του 

Ονόχωνου, γνωστού και ως Πενδάµη, Κτιµενιώτη, Κουµαρορέµατος ή Πεντάµυλη 

και του Ρεντινιώτη, γνωστού και ως Πατιώτη, που ενισχύεται από τα 

υδατορεύµατα της Παπούσας και του Τασορρέµατος. 

Σκοπός της δηµιουργίας του είναι η συλλογή των νερών από τις λεκάνες 

απορροής των παραποτάµων αυτών για την άρδευση δεσπόζουσας έκτασης 

252.600 στρεµµάτων, περίπου, σε πεδινές περιοχές των Νοµών Καρδίτσας, 

Φθιώτιδας και Λάρισας, µε αναλογία 15:8:1, περίπου. Ακόµη, προβλέφθηκε 

διάταξη συνεχούς παροχής νερού 1,00 m3/s προς την κοίτη του ποταµού 

Σοφαδίτη για περιβαλλοντικούς λόγους (εµπλουτισµός κατάντη υδροφορίας). 

Ο ταµιευτήρας βρίσκεται σε υψόµετρο 375 m, σε περιοχή µέσης 

βλάστησης, µε ανθρώπινες δραστηριότητες, που δεν προκαλούν σηµαντική 

ρύπανση των νερών. Έτσι, µπορεί να συµβάλλει στην τουριστική ανάπτυξη της 

ευρύτερης περιοχής, στη δηµιουργία εκτάσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, 

αναψυχής, αθλητικών εγκαταστάσεων και πιθανώς στην ανάπτυξη της 

ιχθυοκαλλιέργειας. 

3.2.  Τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά, του φράγµατος και του ταµιευτήρα  

Τα έργα του φράγµατος Σµοκόβου κατασκευάσθηκαν στο χρονικό διάστηµα 

1985–2003, εξολοκλήρου από ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες, εκτός από την  

προµήθεια των θυροφραγµάτων υψηλής πίεσης, που κατασκευάσθηκαν από τη 

γερµανική εταιρεία «ΜΑΝ».  

Με την ολοκλήρωση των εµφράξεων σχηµατίσθηκε ο ταµιευτήρας, αφού 

προηγουµένως ολοκληρώθηκε η κατασκευή της σήραγγας Λεονταρίου και 

πραγµατοποιήθηκαν και οι άλλες εµφράξεις του ταµιευτήρα. Η στέψη του 

λιθόρριπτου φράγµατος, βρίσκεται σε υψόµετρο 382 m, έχει πλάτος 11 m και το 

ύψος της από την θεµελίωση είναι 104 m. Το µήκος στέψης είναι 456 m, µε 

συνολικό όγκο, µαζί µε το πρόφραγµα, 3,53Χ106 m3.   



 

 

17

Εικόνα 5: Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά ενός ταµιευτήρα. 
 

         Ο ταµιευτήρας, στην ανώτατη στάθµη του, έχει έκταση 8,4 Km2. Η ανώτατη 

στάθµη υδροληψίας είναι στα +375 m και η κατώτατη στα +331 m. Το µέγιστο 

απόθεµα του ανέρχεται στα 237,6Χ106 m3 και ο νεκρός όγκος του (ελάχιστη 

στάθµη),  είναι  28,4Χ106 m3, εποµένως ο καθαρός ωφέλιµος όγκος ανέρχεται σε      

209,2Χ106 m3,  από τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν 137Χ106 m3 ετησίως, 

για τις αρδεύσεις. 

Τα µεγέθη αυτά υπολογίζονται µε βάση τις επίκαιρες καµπύλες 

στάθµης-αποθέµατος και στάθµης-επιφάνειας, η κατασκευή των οποίων 

περιγράφεται στην παράγραφο 3.3.  

Το φράγµα αποτελείται από έναν κεκλιµένο προς τα ανάντη κεντρικό 

αργιλικό πυρήνα (Εικόνα 7), µε πάχος 50% του υδροστατικού φορτίου στη µέγιστη 

διατοµή, και µια µεταβατική ζώνη 5 m ανάντη. 

Στην περιοχή της στέψης του φράγµατος ανάντη και καθ’ όλο το ύψος της 

διατοµής κατάντη, έχουν κατασκευαστεί δύο µεταβατικές ζώνες ηθµών (φίλτρων), 

πλάτους 3 m η κάθε µία και λιθόρριπτα εκατέρωθεν σώµατα στήριξης. 

 Η προσαγωγός σήραγγα Λεονταρίου έχει µήκος 4.120 m, διάµετρο 3 m και 

µέγιστη παροχή λειτουργίας 25 m3/s. Στην έξοδό της έχει δηµιουργηθεί 

Υδροηλεκτρικός  Σταθµός  (ΥΗΣ) της  ∆ΕΗ  της τάξης των 9 έως 11 MW.  

Τα νερά που αποθηκεύονται στον ταµιευτήρα, θα χρησιµοποιηθούν και για 

την ύδρευση 50, περίπου, χωριών του νοµού Καρδίτσας, ενώ κατευθυνόµενα 

προς τον κάµπο θα εµπλουτίζουν τον υπόγειο υδροφορέα.  
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Εικόνα 6: Η τεχνητή λίµνη Σµοκόβου. 
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Εικόνα 7: Κεντρική διατοµή φράγµατος Σµοκόβου (Α – Α΄) 

 

3.3.  Καµπύλες στάθµης-επιφάνειας-όγκου 

Από τα κυριότερα χαρακτηριστικά µεγέθη ενός ταµιευτήρα είναι οι 

σχέσεις στάθµης-αποθηκευµένου όγκου, (Z)fS 1==== , και στάθµης- επιφάνειας, 

)(2 ZfA ==== . Οι συναρτήσεις f1 και f2 κατασκευάζονται µε παρεµβολή µεταξύ 

ζευγών τιµών (Ζi, Si,) και (Ζi, Αi), µε τον ακόλουθο τρόπο: 

Έστω γνωστή σηµειοσειρά στάθµης-επιφάνειας, δηλαδή ζεύγη τιµών 

(Ζi, Αi), τα οποία προκύπτουν µε εµβαδοµέτρηση των επιφανειών πάνω σε 

τοπογραφικό χάρτη, µε τις κλασσικές µεθόδους εµβαδοµέτρησης. Συχνά, 

θεωρείται γραµµική η µεταβολή της επιφάνειας συναρτήσει της στάθµης, 

οπότε µε την εφαρµογή απλών σχέσεων χωρικής ολοκλήρωσης, 

υπολογίζεται ο αντίστοιχος όγκος του ταµιευτήρα. Στην περίπτωση αυτή, ο 

όγκος που περικλείεται µεταξύ των δύο διαδοχικών σταθµών Ζ1 και Ζ2, µε 

γνωστές επιφάνειες Α1 και Α2 αντιστοίχως, δίνεται από την σχέση: 

                                   
2

))(( 1212 ZZAA
S

−−−−++++
====∆∆∆∆                    (1.1) 

            Μια ακριβέστερη προσέγγιση είναι η υπόθεση µιας σχέσης δύναµης 

µεταξύ επιφάνειας και στάθµης, δηλαδή: 

                                

λλλλ










−−−−

−−−−
====

01

0)(
ZZ

ZZ
AZA i                    (1.2) 
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όπου Αi η επιφάνεια του ταµιευτήρα σε µια δεδοµένη στάθµη Ζ1 και Ζ0 η  

κατώτερη στάθµη του ταµιευτήρα, στην οποία µηδενίζεται η επιφάνεια. Η 

παράµετρος «λ» της σχέσης (1.2), δεν θεωρείται ότι είναι αναγκαστικά 

σταθερή για όλες τις στάθµες, αλλά µπορεί να παίρνει διαφορετικές τιµές 

ανά ζώνες. Στη ζώνη µεταξύ των τιµών Ζ1 και Ζ2, για τις οποίες η 

επιφάνεια του ταµιευτήρα έχει αντιστοίχως τις τιµές Α1 και Α2,  η τιµή του 

εκθέτη “λ” προσδιορίζεται εύκολα από την εξίσωση:    

                                    










−−−−

−−−−










====

01

02

1

2

ln

ln

ZZ

ZZ

A

A

λλλλ                             (1.3) 

 

που προκύπτει µετά την λογαριθµοποίηση της (1.2). Ο όγκος ∆S, που 

περικλείεται ανάµεσα στις στάθµες Ζ1, και Ζ2 είναι: 

            ∫∫∫∫====∆∆∆∆
2

1

)(

Z

Z

dZZAS                                              (1.4) 

Μετά από πράξεις προκύπτει: 

                                
1

)()( 101202

+

−−−
=∆

λ

AZZAZZ
S                              (1. 5) 

             

           Με γνωστό πλέον τον όγκο που περικλείεται µεταξύ των δύο 

διαδοχικών σταθµών και µε επανάληψη της παραπάνω µεθόδου για την 

διαδοχική στάθµη, είναι δυνατή η κατασκευή της καµπύλης στάθµης-

αποθέµατος. Στον πίνακα 2, περιγράφεται η πορεία των υπολογισµών, µε 

βάση την παραπάνω µεθοδολογία. Για λόγους σύγκρισης, παρατίθενται οι 

όγκοι που προκύπτουν µε την θεώρηση γραµµικής σχέσης στάθµης-

αποθέµατος, που παρουσιάζουν αµελητέα διαφορά, σε σχέση µε την 

λογαριθµική προσέγγιση. Τα γνωστά ζεύγη στάθµης-επιφάνειας (Ζi,Αi), 

έχουν ληφθεί από την υδρολογική µελέτη των Υ∆ΡΟΜΕΤ κ.ά. (1982). Τα 

ζεύγη αυτά είναι ίδια (όπως τεκµηριώνεται από την οπτική, τουλάχιστον, 

σύγκριση των γραφηµάτων), µε την καµπύλη που δίνεται στην µελέτη της 

E.W. (1970) και η οποία χρησιµοποιείται από την Ε.Υ.∆.Ε. Σµοκόβου 

στους υπολογισµούς του ισοζυγίου του ταµιευτήρα. 
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Πίνακας 2: Καµπύλη στάθµης- αποθέµατος. 
 

Στάθµη 
(m) 

Επιφάνεια 
(Km

2
) 

Συντελεστής 
λ 

∆V 
(εκ. m

3
) 

Απόθεµα(εκ. m
3
) 

Σχέση δύναµης 
Απόθεµα (εκ. m

3
) 

Γραµµική σχέση 

285.0 0.0   0.0 0.0 

295.0 0.2 1.000 1.0 1.0 1.0 

305.0 0.4 1.000 3.0 4.0 4.0 

315.0 0.7 1.380 5.5 9.5 9.5 

325.0 1.3 2.152 9.8 19.3 19.5 

335.0 2.2 2.358 17.3 36.6 37.0 

345.0 3.5 2.547 28.2 64.8 65.5 

355.0 4.9 2.183 41.8 106.6 107.5 

365.0 6.5 2.116 56.8 163.4 164.5 

375.0 8.4 2.177 74.3 237.6 239.0 

385.0 10.2 1.843 92.9 330.5 332.0 

 
 
 

 
Εικόνα 8: Οι ισοβαθείς του ταµιευτήρα. 
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Εικόνα 9:  Καµπύλες στάθµης-αποθέµατος και στάθµης-επιφάνειας του ταµιευτήρα Σµοκόβου, ( Ε.Μ.Π.,  2006). 
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Εικόνα 10: Καµπύλες στάθµης όγκου και στάθµης επιφάνειας του ταµιευτήρα Σµοκόβου,  (ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ κ.α., 1983). 
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3.4.  Η κατασκευή του έργου 

Ο ταµιευτήρας Σµοκόβου καταλαµβάνει την ευρύτερη περιοχή των πηγών του 

ποταµού Σοφαδίτη. Συγκεκριµένα το φράγµα, βρίσκεται λίγο  µετά την συµβολή των 

δύο από τα τρία κύρια  υδατορεύµατα που τροφοδοτούν τον Σοφαδίτη.  

Ο προϋπολογισµός για την κατασκευή του έργου, αρχικώς ήταν 

3.300.000.000 δρχ. (9.694.477 ΕΥΡΩ) και η δηµοπράτηση του έγινε στις               

10-12-1984. Από την αξιολόγηση των προσφορών, µειοδότης αναδείχθηκε η 

Κοινοπραξία «ΤΕΓΚ Α.Ε. - ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ - Κ.Ι. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ». 

Το εργολαβικό συµφωνητικό υπογράφθηκε στις 5 Απριλίου 1985, για       

ποσό 2.075.963.261 δρχ. (6.098.600 ΕΥΡΩ) και η εγκατάσταση των συνεργείων 

κατασκευής άρχισε στις 24 Απριλίου 1985, µε ηµεροµηνία περάτωσης των εργασιών 

την 1η Απριλίου 1988. Οι προς εκτέλεση εργασίες, στα πλαίσια της παραπάνω 

σύµβασης, ήταν σε γενικές γραµµές οι εξής: 

1. Εργασίες αποψίλωσης και εκχέρσωσης της περιοχής για τα διάφορα τµήµατα 

του έργου. 

2. Εκτροπή, έλεγχος και αποµάκρυνση των υδάτων στη διάρκεια της κατασκευής, 

συµπεριλαµβανοµένης της κατασκευής κύριων και βοηθητικών 

προφραγµάτων, προχωµάτων και προστατευτικών έργων. 

3.  Κατασκευή του κυρίως λιθόρριπτου φράγµατος, συµπεριλαµβανοµένης    της 

προµήθειας και τοποθέτησης οργάνων µετρήσεων. 

 4. Εµφράξεις (εισόδου σήραγγας εκτροπής, εκκενωτή πυθµένα), µε τις     

συναφείς εργασίες. 

5.  Κατασκευή σηράγγων αποστράγγισης και τσιµεντενέσεων. 

6.  Κατασκευή εκχειλιστή. 

7.  Κατασκευή έργων οδοποιίας. 

3.5.  Ιστορικό λειτουργίας ταµιευτήρα 

Η πλήρωση του ταµιευτήρα ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2002. Στο µητρώο για την 

µελέτη και κατασκευή του έργου, καταγράφεται η διακύµανση της στάθµης την 1η 

ηµέρα του µήνα και πληροφορίες σχετικά µε την ρύθµιση των εκροών, δηλαδή την 

περιβαλλοντική παροχή κατάντη του φράγµατος και την αρδευτική απόληψη, µέσω 

της σήραγγας Λεονταρίου. Επισηµαίνεται, ότι τα στοιχεία της περιόδου 2002-2004, 

προέρχονται από τον εργολάβο και είναι ελλιπή σε ότι αφορά στις εκροές 

(περιβαλλοντική παροχή). 
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Εικόνα 11: Το φράγµα και µέρος του ταµιευτήρα της τεχνητής λίµνης Σµοκόβου µετά την                    
ολοκλήρωση της κατασκευής τους. 
 

Η αρχική πλήρωση του ταµιευτήρα ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2003, οπότε 

η στάθµη του ανέβηκε από τα 292,70 m στα 364,22 m, κάτι που αντιστοιχεί σε µικτό 

απόθεµα 158X106 m3. Στη συνέχεια ξεκίνησε µια περίοδος ελέγχου της λειτουργίας 

της σήραγγας εκτροπής, η οποία κράτησε µέχρι τα τέλη του 2003, διάστηµα στο 

οποίο επιτρεπόταν παροχή 2,0-2,5 m3/s κατάντη. Εξαίρεση αποτελεί το διάστηµα 

από τις 16 Σεπτεµβρίου 2003 έως και τις 13 Οκτωβρίου 2003, στο οποίο έγινε 

δοκιµή της λειτουργίας των θυροφραγµάτων του εκκενωτή πυθµένα, µε παροχή 

εκροής 23 m3/s. Στο χρονικό αυτό διάστηµα, η στάθµη του ταµιευτήρα µειώθηκε από 

τα 360,15 m στα 352,58 m. 

Για το έτος 2004, δεν υπάρχουν στοιχεία σχετικώς µε την ρύθµιση της 

περιβαλλοντικής  παροχής.  Η  Ε.Υ.∆.Ε.  Σµοκόβου, όµως, εκτιµά  ότι  αφέθηκε  

σταθερή  εκροή, της τάξης των 2 m3/s, από τις αρχές του καλοκαιριού (Ιούνιος), 

µέχρι τα τέλη ∆εκεµβρίου, ενώ στην αιχµή της αρδευτικής περιόδου (Ιούλιος, 

Αύγουστος), η παροχή αυτή αυξήθηκε στα 3,5 m3/s, εξυπηρετώντας τους 

καλλιεργητές κατά µήκος του Σοφαδίτη.  

Από το 2005, τα δεδοµένα λειτουργίας του ταµιευτήρα συλλέγονται από την 

Ε.Υ.∆.Ε. Σµοκόβου, και είναι πιο αναλυτικά. Η περιβαλλοντική παροχή στο διάστηµα 

από τις 4 Μαΐου 2005 έως τις 28 Νοεµβρίου 2005, κυµάνθηκε από 1,0 έως 3,0 m3/s. 

Στις αρχές Ιουνίου, οπότε και ολοκληρώθηκε η κατασκευή µέρους του αρδευτικού 
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δικτύου, ξεκίνησε δοκιµαστικώς η υδροδότηση του, µέσω της σήραγγας Λεονταρίου. 

Ειδικότερα, στο διάστηµα από τις 13 Ιουνίου 2005 έως τις 20 Σεπτεµβρίου 2005, 

δόθηκαν στο δίκτυο παροχές έως και 2,5 m3/s και στο σύνολο 17,1Χ106 m3. Με 

γνωστά, την ηµερήσια καταγραφή της στάθµης και τα δεδοµένα απολήψεων, 

δηµιουργήθηκαν το ηµερήσιο και µηνιαίο ισοζύγιο εισροών-εκροών του ταµιευτήρα 

Σµοκόβου, το οποίο βασίζεται στην σχέση: 

                                           St+1 = St + It - Rt - Wt                                       (1.6) 

όπου St και St+1 το απόθεµα του ταµιευτήρα στην αρχή και το πέρας του χρονικού 

βήµατος (ηµέρα ή µήνας), It οι καθαρές υδρολογικές εισροές στον ταµιευτήρα, Rt  η 

εκροή κατάντη του φράγµατος και Wt η απόληψη µέσω της σήραγγας Λεονταρίου. 

Όλα τα µεγέθη δίνονται σε µονάδες όγκου (m3/s).  

Το εκάστοτε απόθεµα υπολογίζεται µέσω της γνωστής στάθµης, µε την χρήση 

λογαριθµικής παρεµβολής µεταξύ των γνωστών τιµών του πίνακα 2. Μοναδικός 

άγνωστός της εξίσωσης ισοζυγίου είναι οι καθαρές υδρολογικές εισροές, οι οποίες 

αναφέρονται στην φυσική προσφορά νερού, λόγω της απορροής των ανάντη 

λεκανών (Ονόχωνου και Ρεντινιώτη) και της βροχόπτωσης στην επιφάνεια του 

ταµιευτήρα, αφαιρουµένων φυσικά των απωλειών λόγω εξάτµισης.  

Την θερινή περίοδο που η απορροή και η βροχόπτωση είναι πολύ µικρές ή 

µηδενικές, ενώ αντιθέτως,  έχουµε την µεγίστη εξάτµιση, οι καθαρές εισροές στον 

ταµιευτήρα προκύπτουν αρνητικές (οι εισροές είναι µικρότερες των απολήψεων). 

Κάτι τέτοιο, ενδεχοµένως να οφείλεται σε υπερεκτίµηση ή υποεκτίµηση των 

απολήψεων, ιδιαιτέρως την περίοδο για την οποία δεν υπάρχουν στοιχεία. Υπάρχει 

ωστόσο το ενδεχόµενο να οφείλεται και σε υπόγειες διαφυγές νερού, ζήτηµα το 

οποίο αναφέρεται στη µελέτη της «EW» (1970). Η µελέτη αυτή, δέχεται συνολικές 

απώλειες αρδευτικού νερού, της τάξης των 5Χ106 m3/έτος, λόγω διαφυγών από το 

φράγµα, από την σήραγγα εκτροπής και από τα τοιχώµατα της δεξαµενής. Επειδή, 

το  έτος 2002-2003, ήταν   πολύ πλούσιο σε  κατακρηµνίσµατα (Εικόνα 13), είχε ως 

αποτέλεσµα την γρήγορη πλήρωση του ταµιευτήρα. Ειδικότερα, τον Ιανουάριο  του 

2003, οι  εισροές   έφθασαν τα 40Χ106 m3, ενώ το επόµενο υδρολογικό έτος, ήταν 

πολύ λιγότερες. Το έτος 2004-2005, καθώς και οι πρώτοι µήνες του υδρολογικού 

έτους 2005-2006, χαρακτηρίζονται ιδιαιτέρως ξηροί, κάτι που συνεπάγεται πτώση 

της στάθµης κάτω από τα επίπεδα των 360 m. 
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Εικόνα 12:  ∆ιακύµανση της στάθµης του ταµιευτήρα στο διάστηµα 30/06/2002 έως 13/12/2005 ( Ε.Μ.Π., 2006 ). 
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Εικόνα 13: Οι µηνιαίες καθαρές εισροές στον ταµιευτήρα Σµοκόβου  (Ε.Μ.Π.,  Ιανουάριος 2006).
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3.6.  Η δηµιουργία του ταµιευτήρα 

 
 

 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 14: 26/04/2002. Άποψη της περιοχής πριν την έµφραξη. Φαίνονται το πρόφραγµα που 
δηµιουργήθηκε για να συγκρατεί τα νερά των δύο ποταµών, ώστε να είναι δυνατή η κατασκευή του 
φράγµατος. 
 
 
 

    

                        

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 15: 20/6/2002. Τοποθέτηση των  θυροφραγµάτων στη σήραγγα εκτροπής που δηµιουργήθηκε 

για να οδηγεί τα νερά των ποταµών Ρεντινιώτη και Ονόχωνου στον ποταµό Σοφαδίτη, 
παρακάµπτοντας την περιοχή όπου γινόντουσαν οι εργασίες κατασκευής του φράγµατος. 
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Εικόνα 16: 1/7/2002. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ η έµφραξη της σήραγγας εκτροπής µε το κατέβασµα των 
χαλύβδινων θυρών (υψόµετρο 294 m). Τα νερά των ποταµών έχουν ήδη αρχίσει να συγκεντρώνονται 
σχηµατίζοντας την λίµνη. 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 17:  4/7/2002. Τρεις µέρες αργότερα αρχίζει να σχηµατίζεται ο ταµιευτήρας. 
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Εικόνα 18:  4/7/2002. Τρεις µέρες αργότερα αρχίζει να σχηµατίζεται ο ταµιευτήρας.  ∆ιακρίνεται η 

στήλη µέτρησης της στάθµης του νερού. 
 

 
Εικόνα 19: Το ύψος του νερού στις 29/09/2002. 

 
Εικόνα 20: Το ύψος του νερού στις 19/10/2002. 
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Εικόνα 21: Το ύψος του νερού στις 23/11/2002. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 22:  22/12/2002. Περιοχή Κτιµένης, ένα µήνα µετά. ∆ιακρίνονται,  ο  όγκος  του νερού που 

συσσωρεύτηκε. Στο βάθος η κοινότητα  Κτιµένη. 
 

 

  

  

  

  

   
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Εικόνα 23: 14/01/2003.  Η θέα από τη γέφυρα Κτιµένης, όπου το νερό δεν έχει φθάσει ακόµη. Στο 

βάθος διακρίνεται ο ταµιευτήρας. 
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Εικόνα 24: 28/06/2003.Περιοχή φράγµατος, πέντε µήνες αργότερα. Ο ταµιευτήρας σχηµατίσθηκε µετά 

τις πολλές βροχές του περασµένου χειµώνα. Στην άκρη του φράγµατος φαίνεται η 
υπερχείλιση. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 25: 25/05/2004. Περιοχή φράγµατος. Το νερό έχει φθάσει στα 367 m. Η υπερχείλιση του 
φράγµατος που διακρίνεται αριστερά βρίσκεται στα 375 m. 
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Εικόνα 26: 25/05/2004. Περιοχή Σµοκόβου (Λουτροπηγή). Ο ταµιευτήρας σε πλήρη σχηµατισµό. Το 

νερό,  έχει φθάσει κάτω από το χωριό. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 27:  25/05/2004. Η περιοχή της τεχνητής λίµνης Σµοκόβου, εξελίσσεται πλέον σε απείρου 

κάλλους και περιβαλλοντικής αξίας τόπο. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

35 

  

 

   
 

     
 

    
 

Εικόνες 28,29,30,31,32,33,34, και 35: Η ανατολική πλευρά του ταµιευτήρα (Περιοχή Κτιµένης- 
Λουτροπηγής, στις 25 Ιουνίου 2005). 
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4. Λεκάνες απορροής  

4.1.  Υδρογραφικό δίκτυο – Προσδιορισµός των λεκανών απορροής 

Ο ποταµός Σοφαδίτης, επί του οποίου κατασκευάσθηκε το φράγµα, είναι ένας 

από τους πολλούς παραπόταµους που συµβάλουν στον Πηνειό, που αποτελεί τον 

κεντρικό αποδέκτη των νερών του θεσσαλικού χώρου. Ο Σοφαδίτης ποταµός 

δηµιουργείται από τρία βασικά υδατορεύµατα, τον Ρεντινιώτη, τον Ονόχωνο και τον 

Σµοκοβίτη. Η λεκάνη απορροής του Σοφαδίτη έχει σχήµα περίπου 

παραλληλόγραµµο, µε έκταση  500 Km2 και µέσο υψόµετρο 675 m. 

Η λεκάνη απορροής του ταµιευτήρα Σµοκόβου (δεν συµπεριλαµβάνεται σε 

αυτή η λεκάνη απορροής του Σµοκοβίτη εκτάσεως 118 Km2), έχει έκταση 382 Km2. 

Μορφολογικώς, µπορεί να διαχωριστεί, σε δυο τµήµατα. Στο ανατολικό τµήµα (όπου 

βρίσκεται και η πεδιάδα της Ξυνιάδας, επιφάνειας 80 Km2) και στο δυτικό τµήµα. Τα 

ψηλότερα βουνά, µε υψόµετρο 1.300 m, περίπου, βρίσκονται στο δυτικό τµήµα της 

λεκάνης. 

Η θέση του φράγµατος βρίσκεται λίγο µετά την συµβολή των παραποτάµων, 

του Ονόχωνου (που αποστραγγίζει το ανατολικό τµήµα της λεκάνης) και του 

Ρεντινιώτη (που αποστραγγίζει το δυτικό τµήµα της λεκάνης). Και τα δύο αυτά 

υδατορεύµατα µαζί, σχηµατίζουν τον Σοφαδίτη ποταµό, στο ρου του οποίου 

σχηµατίζεται ο ταµιευτήρας Σµοκόβου. 

Ο Σοφαδίτης κατευθύνεται προς βορά και µετά το φράγµα του Σµοκόβου 

συναντά τον Σµοκοβίτη ποταµό. ∆ιατηρεί τη γενική αυτή κατεύθυνση κατά τα 50 Km, 

που τον χωρίζουν από τον Πηνειό και εκβάλλει στον ποταµό Φαρσαλιώτη και εκείνος 

µε τη σειρά του εκβάλει στον Ενιπέα, ο οποίος τελικώς, εκβάλει στον Πηνειό.  

Η περιοχή έρευνας µπορεί να διαχωρισθεί στο ορεινό και στο πεδινό τµήµα. 

Ως ορεινό τµήµα νοείται η λεκάνη απορροής του Σοφαδίτη ανάντη του υδροµετρικού 

σταθµού Κέδρου. Η λεκάνη απορροής του Σοφαδίτη, συνολικού εµβαδού 500 Km2, 

περιλαµβάνει την συνολική υπολεκάνη τροφοδοσίας του ταµιευτήρα, ανάντη του 

φράγµατος, καθώς και ένα τµήµα στα δυτικά, το οποίο συνεισφέρει στην µετρούµενη 

παροχή στον Κέδρο, το οποίο παρά το γεγονός ότι δεν σχετίζεται µε την διαχείριση 

του ταµιευτήρα και του αρδευτικού δικτύου, ενδιαφέρει από υδρολογική σκοπιά. 

Όσον αφορά στο πεδινό τµήµα, αυτό περιλαµβάνει την συµβατική έκταση της 

πλήρους ανάπτυξης των αρδευτικών δικτύων. Το τµήµα αυτό δεν ενδιαφέρει από 
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υδρολογική σκοπιά, δεδοµένου ότι τροφοδοτείται από τις ανάντη λεκάνες απορροής 

(εκτροπή µέσω σήραγγας Λεονταρίου). 

4.2.  Η λεκάνη απορροής του Σοφαδίτη 

Την υδρολογική µελέτη ενδιαφέρουν: 

1. Η συνολική υπολεκάνη τροφοδοσίας του ταµιευτήρα, εµβαδού 382 Km2, µε 

µέσο υψόµετρο 663 m. 

2 Η υπολεκάνη του Σµοκοβίτη, µεταξύ της θέσης του φράγµατος και του 

Κέδρου, εµβαδού 118 Km2, µε µέσο υψόµετρο 696 m. 

3. Η υπολεκάνη του Ρεντινιώτη που αποτελεί τµήµα της υπολεκάνης 

τροφοδοσίας του ταµιευτήρα, εµβαδού 150 Km2, µε µέσο υψόµετρο    741 m. 

4. Η υπολεκάνη του Ονόχωνου, που αποτελεί τµήµα της υπολεκάνης 

τροφοδοσίας του ταµιευτήρα, εµβαδού 232 Km2, µε µέσο υψόµετρο    550 m. 

5. Η συνολική λεκάνη απορροής του Σοφαδίτη, εµβαδού 500 Km2, µε µέσο 

υψόµετρο 675 m. 

Από γεωλογική άποψη ενδιαφέρει να σηµειωθεί ότι, τόσο η υπολεκάνη του 

Σµοκοβίτη, όσο και το µεγαλύτερο µέρος της υπολεκάνης τροφοδοσίας του 

ταµιευτήρα βρίσκονται σε περιοχή αδιαπέραστων πετρωµάτων. Μόνο κοντά στο 

ανάντη άκρο της  λεκάνης του Ονόχωνου και κυρίως, προς την νότια πλευρά, 

δηλαδή, προς την ορεινή πλευρά και όχι προς την πεδιάδα εµφανίζονται κρητιδικοί 

ασβεστόλιθοι, χωρίς, όµως, να δηµιουργούν κανένα πρόβληµα στεγανότητας στη 

δεξαµενή, ούτε να επηρεάζουν σηµαντικά τα χαρακτηριστικά της απορροής. 

Η υπολεκάνη του Σµοκοβίτη, καθώς και το µεγαλύτερο µέρος της υπολεκάνης 

του Ρεντινιώτη, έχουν µια µάλλον πυκνή θαµνοβλάστηση. Η κάλυψη γίνεται 

αραιότερη προς τα ανατολικά και έχει την τάση να εξαφανισθεί τελείως στη ζώνη των 

ασβεστόλιθων. Οι εδαφικές κλίσεις στην υπολεκάνη του Σµοκοβίτη και του 

Ρεντινιώτη είναι πολύ εντονότερες, απ’ ότι στην υπολεκάνη του Ονόχωνου, στην 

οποία µετέχει και η πεδινή έκταση της πρώην αποξηρανθήσας λίµνης Ξυνιάδας.  

Ολόκληρη η λεκάνη του Σοφαδίτη παρουσιάζει µια γρήγορη ανταπόκριση της 

απορροής σε σχέση µε τις βροχοπτώσεις. Λόγω του ότι τα υψόµετρα είναι µάλλον 

χαµηλά και µόνο πολύ µικρά τµήµατα της υπολεκάνης του Ρεντινιώτη (περιοχή 

Ρεντίνας), αλλά και της υπολεκάνης του Σµοκοβίτη ξεπερνούν τα  1.000 m, οι 

χιονοπτώσεις δεν επηρεάζουν σηµαντικά τη δίαιτα των απορροών. Για τον λόγο 

αυτό εµφανίζονται σηµαντικές πληµµύρες και κατά τους χειµερινούς και κατά τους 

εαρινούς µήνες. Από µελέτη του Ε.Μ.Π. προκύπτει ότι ο χρόνος συγκέντρωσης των 
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πληµµυρικών κυµάτων στον Κέδρο και στη θέση του φράγµατος κυµαίνεται από 3 

έως 5 ώρες. 

4.3.  Η συνολική υπολεκάνη τροφοδοσίας του ταµιευτήρα 

      Αποτελείται από τις υπολεκάνες  3 και 4 (παράγραφο 4.2.), δηλαδή αυτές του 

Ρεντινιώτη και του Ονόχωνου που καλύπτουν συνολική επιφάνεια 382 Km2. Ο 

υδροκρίτης της ορίζεται στα δυτικά από την οροσειρά των Αγράφων (όπου η χάραξη 

της επαρχιακής οδού από τη Λουτροπηγή µέχρι την Ρεντίνα ακολουθεί σε µεγάλο 

µήκος της τον υδροκρίτη), την οροσειρά του Τυµφρηστού στα νοτιοδυτικά, το όρος 

Όθρυς στα νότια, τους χαµηλούς λόφους του οροπεδίου της αποξηραµένης λίµνης 

Ξυνιάδας στα ανατολικά και τα όρη Ξεροβούνι, Κούµαρος, Πλατειά Ράχη, 

Παλιοµονάστηρο, Κρανόρραχη και Κατάχλωρος στα βόρεια. 

Ο ταµιευτήρας Σµοκόβου έχει σχήµα «Λ», που δηµιουργείται από την 

συµβολή δύο ρεµάτων, του Ρεντινιώτη, στα νότια, και του Ονόχωνου, στα ανατολικά, 

από τα οποία σχηµατίζεται ο ποταµός Σοφαδίτη (Εικόνα 36).  Συνεπώς, ο 

ταµιευτήρας τροφοδοτείται από τις επιφανειακές απορροές, των δύο αυτών 

διακριτών υπολεκανών, οι οποίες διαφέρουν ως προς τα φυσικά τους 

χαρακτηριστικά, η µελέτη των οποίων παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

Ο Ρεντινιώτης ποταµός πηγάζει από την ορεινή περιοχή της Ρεντίνας, 

εµφανίζει την µεγαλύτερη υδροφορία και διατηρεί µόνιµη ροή καθ’ όλη την διάρκεια 

του έτους. Κατά την διάρκεια της θερινής περιόδου έχει πολύ µικρότερες παροχές σε 

σχέση µε αυτές της χειµερινής περιόδου. Εµφανίζει δυο σηµαντικούς συµβάλλοντες 

κατά µήκος της διαδροµής του, µέσα στο χώρο της υπολεκάνης του, το Τασόρεµα, 

το οποίο πηγάζει από την παλιά Γαννιτσού και το ρεύµα Παπούσα, µε το οποίο 

ενώνεται στο ύψος της Λουτροπηγής, αµέσως ανάντη του ταµιευτήρα. 

 Το τοπίο στην υπολεκάνη του Ρεντινιώτη (έκτασης 150 Km2 και µέσου 

υψοµέτρου 741 m), χαρακτηρίζεται από απόλυτη οµοιοµορφία, δηλαδή µεγάλα 

υψόµετρα (τα οποία ξεπερνούν τα 1.200-1.300 m, στο Ν∆ όριο της λεκάνης), έντονες 

κλίσεις, αρκετά πυκνή δασώδη βλάστηση και κυριαρχία των αδιαπέραστων 

γεωλογικών σχηµατισµών. Στην υπολεκάνη, δεν φαίνεται να αναπτύσσονται 

αξιόλογες πηγές, συνεπώς η τροφοδοσία του ποταµού οφείλεται σχεδόν 

αποκλειστικώς στην επιφανειακή απορροή, η οποία κατά την εαρινή περίοδο 

ενισχύεται από την τήξη του χιονιού.  

Ο ποταµός Ονόχωνος, τροφοδοτείται από τα νερά της τοπικής του λεκάνης, 

καθώς και από την αποστράγγιση του οροπεδίου της Ξυνιάδας, έκτασης 80 Km2.  
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Εικόνα  36:  Λεκάνες απορροής περιοχής µελέτης. 

 

Τα επιφανειακά νερά της Ξυνιάδας συγκεντρώνονται σε µία κύρια 

αποστραγγιστική τάφρο και µέσω µιας τεχνητής χωµάτινης διώρυγας διοχετεύονται 

στον ποταµό Ονόχωνο, στο ύψος του χωριού Μακρυράχη. Με τον τρόπο αυτό, η 

συνολική απορροή της υπολεκάνης του Ονόχωνου φθάνει τα 232 Km2, ενώ το µέσο 

υψόµετρο ανέρχεται στα 550 m. Επισηµαίνεται, ότι, κατά την αρδευτική περίοδο η 

αποστραγγιστική τάφρος του οροπεδίου της Ξυνιάδας φράσσεται µε πρόχειρα υλικά, 

µε συνέπεια οι εκροές του οροπεδίου να µην τροφοδοτούν τον ταµιευτήρα 

Σµοκόβου. 

Η ηµιορεινή υπολεκάνη του Ονόχωνου χαρακτηρίζεται από µέτριες κλίσεις και 

καλύπτεται από πυκνή θαµνώδη βλάστηση. Όπως και στην γειτονική υπολεκάνη του 

Ρεντινιώτη, παρατηρείται κυριαρχία των αδιαπέραστων γεωλογικών σχηµατισµών, 

µε εξαίρεση το νότιο ορεινό τµήµα της, το τµήµα δηλαδή της λεκάνης κατάκλισης, 

στο οποίο αναπτύσσονται κρητιδικοί ασβεστόλιθοι µέτριας περατότητας. 

Αντιθέτως µε την ηµιορεινή περιοχή της Ξυνιάδας, στην πεδινή, όπως επίσης 

και στα γύρω βουνά και ειδικότερα στο βόρειο τµήµα, αναπτύσσεται χαµηλή 
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βλάστηση και είναι εµφανής η κυριαρχία των ασβεστολιθικών σχηµατισµών. Η 

περιοχή είναι φτωχή σε υδατικούς πόρους, τόσο επιφανειακούς, όσο και υπόγειους. 

Το πιο αξιόλογο φυσικό υδατόρευµα που συµβάλει στον ποταµό Ονόχωνο είναι ο 

∆ερλιώτης, ο οποίος πηγάζει πάνω από το χωριό Περιβόλι. Σε όλη την πεδινή 

έκταση του οροπεδίου της Ξυνιάδας παρατηρείται σταθερή ταπείνωση του 

υδροφόρου ορίζοντα, η οποία τεκµηριώνεται  από το γεγονός ότι σ’ ένα διάστηµα 

τριάντα περίπου ετών, τα βάθη των γεωτρήσεων αυξήθηκαν από τα ελάχιστα µέτρα 

στα 100-200 m, ενώ η απόδοση τους κρίνεται επισφαλής. Εξαίρεση αποτελούν οι 

γεωτρήσεις του Αγίου Στεφάνου, στο νοτιοανατολικό άκρο του οροπεδίου κοντά στις 

παρυφές του όρους Μέγα Ίσιωµα. Πρόκειται για µια µοναδική περιοχή, η οποία 

χαρακτηρίζεται από αξιόλογη υπόγεια υδροφορία. Σύµφωνα µε µαρτυρίες, στην 

θέση Πέντε Βρύσες αναπτύσσονταν πηγές µόνιµης ροής, οι οποίες έχουν στερέψει 

από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, περίοδο κατά την οποία ανοίχθηκαν και οι 

γεωτρήσεις του Αγίου Στεφάνου. 

4.4. Η υπολεκάνη του Σµοκοβίτη (ανάντη υδροµετρικού σταθµού Κέδρου) 

           Η υπολεκάνη αυτή βρίσκεται µεταξύ της θέσης του φράγµατος και του 

Κέδρου, έκτασης 118 Km2 και µέσου υψοµέτρου 696 m. Το κύριο υδατόρευµα που 

την τροφοδοτεί είναι ο ποταµός Σµοκοβίτης, ο οποίος ενώνεται µε τον Σοφαδίτη,      

6 Km περίπου, ανάντη του υδροµετρικού σταθµού Κέδρου.  

Χαρακτηριστικό της υπολεκάνης του Σµοκοβίτη, είναι η ανάπτυξη σηµαντικών 

πηγών, µε συνέπεια τη διατήρηση µόνιµης ροής όλες τις εποχές του έτους. Από 

αυτές, γνωστότερες είναι οι θειούχες πηγές των λουτρών Σµοκόβου, οι οποίες είναι 

ιαµατικές και από τον 170ν αιώνα αποτελούν πόλο έλξης επισκεπτών. Αξιόλογες 

πηγές αναπτύσσονται και κοντά στο χωριό Βαθύλακος. Μικρές αναβλύσεις 

εµφανίζονται ακόµη και µετά την συµβολή του Σµοκοβίτη µε τον Σοφαδίτη, οι οποίες 

είναι ορατές από το ύψος του δρόµου. 

Ως προς τα  υπόλοιπα φυσιογραφικά  χαρακτηριστικά, η  υπολεκάνη  του 

Σµοκοβίτη µοιάζει µε την υπολεκάνη του Ρεντινιώτη, χαρακτηρίζεται δηλαδή από 

έντονες κλίσεις, πυκνή βλάστηση και πετρώµατα χαµηλής περατότητας. 

Παρατήρηση: Σύµφωνα µε την υδρολογική µελέτη του έργου του Σοφαδίτη 

του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων τον Απρίλιο του 1983, το εµβαδόν της λεκάνη 

απορροής είναι 382 Km2 µε µέσο υψόµετρο τα 663 m. Μια άλλη µελέτη από το 

Ε.Μ.Π. προσδιορίζει την έκταση της στα 376,5 Km2, µε µέσο υψόµετρο τα 619 m. 

Σύµφωνα µε τους δικούς µας υπολογισµούς η λεκάνη απορροής του ταµιευτήρα 
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καταλαµβάνει έκταση 382 Km2,  περίπου, (συµπεριλαµβανοµένης και της επιφάνειας 

του ταµιευτήρα), µε µέσο υψόµετρο 663 m.  

 
Εικόνα 37:  Ο ποταµός Σµοκοβίτης,  στις 18 Ιουνίου 2006. 
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5.   Κλιµατολογικές και υδρολογικές συνθήκες περιοχής 

5.1.  Γενικά 

Τα υδρολογικά χαρακτηριστικά µιας περιοχής εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό 

από το κλίµα της. Οι κλιµατικοί παράγοντες έχουν µεγάλη σπουδαιότητα όχι µόνο για 

τα επιφανειακά χαρακτηριστικά ενός τόπου, αλλά συµβάλλουν, επίσης, στη 

διαµόρφωση του υπόγειου υδάτινου δυναµικού του. 

Η ποσότητα και η κατανοµή των ατµοσφαιρικών κατακρηµνισµάτων (βροχή, 

χαλάζι, χιόνι), η θερµοκρασία, η υγρασία, η εξάτµιση και οι άνεµοι, είναι τα κυριότερα 

από τα µετεωρολογικά στοιχεία τα οποία προσδιορίζουν το κλίµα ενός τόπου. Το 

κλίµα εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη γεωγραφική θέση κάθε περιοχής. Από τους 

γεωγραφικούς παράγοντες, καθοριστικούς για την διαµόρφωση του κλίµατος, είναι ο 

ρόλος του ανάγλυφου και της βλάστησης που φύεται σε αυτό (Κωτούλας, 1996). 

Οι µεσογειακές χώρες έχουν ως γνωστό ιδιαίτερο γενικό τύπο κλίµατος. Κατά 

συνέπεια, η πατρίδα µας, ως µεσογειακή χώρα, σε γενικές γραµµές ανήκει σε αυτόν 

τον τύπο κλίµατος. Θερµό και ξηρό καλοκαίρι, υγρός και ψυχρός χειµώνας είναι τα 

κύρια χαρακτηριστικά του Μεσογειακού κλίµατος. 

Η µακρά περίοδος της ανοµβρίας του θέρους επιβάλλει την αναζήτηση, την 

ανάπτυξη και την αξιοποίηση του συνολικού υδάτινου δυναµικού της χώρας, γεγονός 

απαραίτητο για την γεωργία και τις λοιπές χρήσεις την εποχή αυτή.  

Τα κύρια κλιµατολογικά χαρακτηριστικά (µικροκλίµα) της περιοχής του έργου, 

είναι βροχεροί χειµερινοί µήνες µε µικρές χιονοπτώσεις και ήπιοι ξηροί καλοκαιρινοί 

µήνες, µε µικρές µόνο αποκλίσεις. 

5.2. Κλιµατολογία 

Η περιοχή της Θεσσαλίας, παρά το ότι βρίσκεται σχετικώς κοντά στη 

θάλασσα, χωρίζεται από αυτήν µε οροσειρά, µε αποτέλεσµα η θαλάσσια επίδραση 

να µην είναι τόσο αισθητή. 

Έτσι, το κλίµα είναι ηπειρωτικό µε βροχερούς χειµώνες και ζεστά καλοκαίρια. 

Έχει µια σχετική οµοιοµορφία και χαρακτηρίζεται από µια εναλλαγή υγρής και 

ψυχρής εποχής από τον Οκτώβριο µέχρι το Απρίλιο και µιας εποχής ξηρής και 

θερµής από το Μάιο µέχρι το Σεπτέµβριο. Σε αρκετές περιπτώσεις τα τελευταία 

χρόνια (ειδικότερα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο), η θερµοκρασία ξεπερνά τους 43 0C. 

Η κατανοµή της διεύθυνσης των ανέµων είναι πολύ κανονική και δεν υπάρχει 

επικρατέστερη διεύθυνση. Η έντασή τους είναι µέτρια, της τάξης των  2-3  m/s. 
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Από τις καταγραφείσες θερµοκρασίες του µετεωρολογικού σταθµού των 

Φουρνών, του πλησιέστερου προς τη λεκάνη απορροής του Σµοκοβίτη, προκύπτει 

µέση ετήσια θερµοκρασία 10,7 oC, µε µέγιστη 13,7 oC και ελάχιστη 10,2 oC. 

Η µέση µηνιαία σχετική υγρασία έχει µέγιστη τιµή 90% το Νοέµβριο και 

ελάχιστη 50%, κατά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. 

Η µέση ετήσια εξάτµιση στο υψόµετρο του ταµιευτήρα, είναι της τάξης των 

900 mm, µε µέγιστο µηνιαίο όριο τα 180 mm και παρατηρείται κατά το µήνα Ιούλιο. 

Οι απώλειες εξάτµισης σε σχέση µε λοιπούς διακινούµενους όγκους, είναι µικρές. Για 

τον λόγο αυτό, οι απώλειες από τον ταµιευτήρα δεν µπορούν σε καµιά περίπτωση 

να ξεπεράσουν τα 4Χ106 m3  (Υ∆ΡΟΜΕΤ κ.α ., 1983). 

5.3. Βροχοµετρικά δεδοµένα 

Για την υδρολογική µελέτη της λεκάνης απορροής του Σοφαδίτη, είναι 

διαθέσιµες δυο κυρίως κατηγορίες µετρήσεων. Οι µετρήσεις παροχής που γίνονται 

απ' ευθείας στο ίδιο το ποτάµι, καθώς και τα αποτελέσµατα µετρήσεων 

βροχοπτώσεων από σταθµούς κατανεµηµένους σε όλη τη λεκάνη απορροής του 

Σοφαδίτη. 

  Σε παλαιότερες µελέτες παρουσιάστηκαν πρωτογενή δείγµατα σηµειακών 

βροχοπτώσεων, από τους σταθµούς της ευρύτερης περιοχής. 

Οι πηγές των βροχοµετρικών δεδοµένων είναι: 

• Η υδρολογική µελέτη στα πλαίσια της Οριστικής µελέτης του αρδευτικού έργου 

Σοφαδίτη (Σµοκόβου), που εκπονήθηκε από τις Υ∆ΡΟΜΕΤ, Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ και 

ΤΕΤΡΑΚΥΣ τον Απρίλιο του 1983. 

• Το ερευνητικό έργο Υδρολογική διερεύνηση υδατικού διαµερίσµατος Θεσσαλίας, 

που εκπονήθηκε από τον Τοµέα Υδατικών Πόρων του ΕΜΠ την περίοδο 1986-88. 

• Το ερευνητικό έργο Αναβάθµιση και επικαιροποίηση της υδρολογικής πληροφορίας 

της Θεσσαλίας, που εκπονήθηκε από τον Τοµέα Υδατικών Πόρων του ΕΜΠ την 

περίοδο 1996-97. 

 Τα περισσότερα δείγµατα βροχής παρουσιάζουν αρκετές ελλείψεις, και 

καλύπτουν διαφορετικές χρονικές περιόδους. Επιπλέον, για ορισµένους σταθµούς, 

υπήρχε ασυµβατότητα µεταξύ των δειγµάτων που προέρχονται από διαφορετικές 

πηγές. Μεταξύ των δειγµάτων παρατηρούνται από µικρές έως και εξαιρετικά µεγάλες 

διαφορές, στο 20% περίπου των παρατηρήσεων. 

 Τα χαρακτηριστικά των βροχοµετρικών σταθµών συνοψίζονται στον Πίνακα 3. 
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Πίνακας 3: Τα χαρακτηριστικά των βροχοµετρικών σταθµών της ευρύτερης περιοχής έρευνας. 
(Ε.Μ.Π. 2005). 

 
Ονοµασία 

 

 
Υπηρεσία 

 
Νοµός 

 
Υψόµετρο 

(m) 

 
Λεκάνη 
απορροής 

 
∆ιαθέσιµο 
δείγµα 

Μέση 
ετήσια 

τιµή (mm) 

Αµάραντος ΥΠΓΕ Καρδίτσας 800 Καλέντζη 9/72-10/94, 
10/03-10/05 

1163.9 

Ανάβρα ΥΠΕΧΩΑΕ Καρδίτσας     208 Σοφαδίτη 8/50-3/05   743.7 

Βαθύλακος ∆ΕΗ Καρδίτσας      800 Σµοκοβίτικου 10/60-9/85 1075.1 

∆οµοκός ΕΜΥ Φθιώτιδας      615 Ενιπέα 11/54-12/93   615.0 

Λουτροπηγή ΥΠΕΧΩ∆Ε Καρδίτσας      730 Ρεντινιώτη 1/71-8/05   854.4 

Ξυνιάδα ΥΠΓΕ Φθιώτιδας      456 Ονόχωνου 1/64-10 05   458.5 

Π.Γιαννιτσού ΥΠΓΕ Φθιώτιδας      960 Ρεντνιώτη 3/73-9,94   648.4 

Πιτσώτα ∆ΕΗ Φθιώτιδας      800 Σπερχειού 2/60-9/92 1264.7 

Ρεντίνα ΥΠΕΧΩ∆Ε Καρδίτσας      903 Ρεντινιώτη 7/50-9/85 1588.6 

Σκοπιά ΥΠΕΧΩ∆Ε Λάρισας      450 Ενιπέα 2/71-12/04   596.7 

Τρίλοφο ΥΠΕΧΩ∆Ε Φθιώτιδας      580 Σπερχειού 6/51-12/04   612.1 

Φουρνά ΕΘΙΑΓΕ. Φθιώτιδας    1100 Σπερχειού 1971-2000 1629.0 

 

 
Εικόνα 38: Οι βροχοµετρικοί σταθµοί στην ευρύτερη περιοχής έρευνας. 

 

5.4. Μετεωρολογικά και υγροµετρικά δεδοµένα 

Από το 2002, στον ταµιευτήρα Σµοκόβου λειτουργεί αυτόµατος 

µετεωρολογικός σταθµός ο οποίος µετράει την βροχόπτωση, την θερµοκρασία, την 

σχετική υγρασία, την διεύθυνση και την ταχύτητα του ανέµου και την ηλιακή 

ακτινοβολία (Εικόνα 40). Οι µετρήσεις καταγράφονται σε µονάδα καταχώρησης 

δεδοµένων και αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή κατά τακτά χρονικά 

διαστήµατα. 
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Εικόνα 39:  Η λεκάνη απορροής του Σοφαδίτη και οι υποδιαιρέσεις της σε υπολεκάνες.
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Προς το παρόν δεν είναι δυνατός ο εντοπισµός του πλήρους αρχείου του 

σταθµού. Με την διάθεση των στοιχείων αυτών θα µπορούσε να καταστεί δυνατό να 

υπολογισθεί η δυνητική εξατµισοδιαπνοή του ταµιευτήρα. 

Ο σηµαντικότερος υδροµετρικός σταθµός είναι του Κέδρου, ο οποίος 

λειτούργησε από το 1960 µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1980 υπό την εποπτεία 

του τότε Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων (ΥΠ∆Ε), οπότε άρχισαν οι εργασίες 

κατασκευής του φράγµατος. 

Ο υδροµετρικός αυτός σταθµός άµεσης µέτρησης της λεκάνης απορροής του 

Σοφαδίτη, βρίσκεται 8 Km κατάντη της θέσης του φράγµατος, κοντά στο χωριό 

Κέδρος και είναι  εξοπλισµένος µε σταθµηµετρική κλίµακα πακτωµένη σε βράχο, 

στην αριστερή όχθη του ποταµού. 

 
Εικόνα 40: Ο µετεωρολογικός σταθµός του ταµιευτήρα Σµοκόβου. 

 

 Στον σταθµό λαµβάνονταν καθηµερινές παρατηρήσεις στάθµης από 

συµβατικό σταθµήµετρο και µόνο σε λίγες περιπτώσεις υπάρχουν πυκνότερες 

παρατηρήσεις. Ακόµη, πραγµατοποιούνταν τακτικές υδροµετρήσεις, µε εξαίρεση την 

περίοδο από τον ∆εκέµβριο του 1974 έως τον Μάρτιο του 1978. Η µέτρηση της 

στάθµης του νερού, για το χρονικό διάστηµα 1960-1970, γινόταν µια φορά την ηµέρα 

και έγινε η παραδοχή ότι η µέτρηση αυτή αντιστοιχεί στη µέση ηµερήσια παροχή. Η 

επεξεργασία των παρατηρήσεων στάθµης και παροχής και η κατασκευή των 

σχετικών καµπυλών, µε σκοπό την παραγωγή ενός µηνιαίου δείγµατος απορροής 

στον Κέδρο έχουν γίνει στα πλαίσια των µελετών της ELECTROWATT (1970) και 

των Υ∆ΡΟΜΕΤ κ.ά. (1982). Με αναγωγή της χρονοσειράς απορροής στον Κέδρο, οι 

µελετητές παρήγαγαν χρονοσειρές µηνιαίας απορροής στη θέση του φράγµατος 

Σµοκόβου, χρησιµοποιώντας εµπειρικές και στατιστικές µεθόδους συσχέτισης των 
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παροχών µε τις βροχοπτώσεις στις αντίστοιχες λεκάνες. Με τον τρόπο αυτό, 

εκτιµήθηκαν οι ιστορικές συρροές στη θέση του φράγµατος, µε βάση τις οποίες έγινε 

η µελέτη λειτουργίας του ταµιευτήρα και εκτιµήθηκε το απολήψιµο υδατικό δυναµικό 

του.  

Εκτός από τις µετρήσεις του Κέδρου, διατίθενται στοιχεία υδροµετρήσεων σε 

δύο ακόµη σηµεία ενδιαφέροντος. Το πρώτο βρίσκεται στην θέση του φράγµατος, 

γνωστή ως θέση Λουτροπηγής και το δεύτερο στη θέση Πεντάµυλη, λίγο πριν την 

έξοδο της Ξυνιάδας, κοντά στον σιδηροδροµικό σταθµό Αγγειών. Ο υδροµετρικός 

σταθµός Λουτροπηγής λειτούργησε από το 1972 έως το 1982, και ήταν 

εξοπλισµένος µε αυτόµατο καταγραφικό όργανο (σταθµήµετρο). Σύµφωνα µε την 

µελέτη των Υ∆ΡΟΜΕΤ κ.α. (1982), οι ενδείξεις του σταθµηγράφου δεν ήταν 

αξιοποιήσιµες, δεδοµένου ότι η κίνηση της στάθµης του ποταµού που 

καταγραφόταν, ήταν εµφανώς λανθασµένη, λόγω προβλήµατος επικοινωνίας του 

νερού του ποταµού µε το νερό του πλωτήρα.  

Κατά συνέπεια, µόνο αξιόπιστο στοιχείο είναι οι µετρήσεις παροχής, οι οποίες 

πραγµατοποιούνταν µε συχνότητα µία φορά τον µήνα, και προφανώς δεν µπορούν 

να δώσουν αξιόπιστες µετρήσεις σχετικώς µε την υδρολογική δίαιτα της λεκάνης. 

Οµοίως, στην έξοδο της Ξυνιάδας, δεν διατίθενται τακτικές παρατηρήσεις στάθµης, 

παρά µόνο σποραδικές µετρήσεις παροχής, για την περίοδο 1972-1982. 

5.5.  Πληµµύρες στη θέση του Φράγµατος 

Ο προσδιορισµός των χαρακτηριστικών των πληµµυρών µε βάση τη 

στατιστική ανάλυση των καταγραφέντων παροχών, δεν είναι δυνατός λόγω του 

µικρού αριθµού των λειτουργούντων σταθµών και της µικρής περιόδου των 

διαθεσίµων µετρήσεων. Έτσι, η µελέτη των πληµµυρών βασίσθηκε κυρίως στις 

βροχοπτώσεις για τις οποίες υπήρχαν µετρήσεις σχετικά µεγάλης περιόδου, και στα 

χαρακτηριστικά των λεκανών απορροής. Ο υπολογισµός της µέγιστης πιθανής 

πληµµύρας σε δεδοµένη κλιµατική περιοχή χρησίµευσε για τον καθορισµό των 

διαστάσεων του εκχειλιστή του φράγµατος. 

Ως µέγιστη πιθανή πληµµύρα ορίζεται το υδρογράφηµα απορροής που 

προκύπτει από την πιθανή µέγιστη βροχόπτωση σε συνδυασµό µε το αποτέλεσµα 

της τήξης του χιονιού και τη ροή των υπογείων υδάτων. 

Από τα υπάρχοντα δεδοµένα, για διάρκεια 24 και 48 ωρών, υπολογίσθηκε 

ύψος βροχόπτωσης 111 και 133 mm, αντιστοίχως, κατανεµηµένα οµοιόµορφα σε 
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όλη τη λεκάνη απορροής του Σοφαδίτη. Η διάρκεια βροχόπτωσης πέραν των 48 

ωρών θεωρήθηκε εξαιρετικά µικρής πιθανότητας. 

Εικόνα  41: Οι υδροµετρικοί σταθµοί. 

Βάσει των γενοµένων παρατηρήσεων, η βασική απορροή από την τήξη του 

χιονιού, υπολογίσθηκε, από τύπο που χρησιµοποιεί το Σώµα Μηχανικού του 

Στρατού των Η.Π.Α, σε 50 m/s. Ο τύπος αυτός λαµβάνει υπόψη τη φυτοκάλυψη, την 

ταχύτητα του ανέµου, τη µέση θερµοκρασία και το ύψος της βροχόπτωσης κατά την 

τήξη. Έγινε ακόµη αποδεκτό, ότι, µόνον η άνω των 1.000 m ζώνη της λεκάνης, 

καλύπτεται από χιόνι για αρκετό χρονικό διάστηµα. ∆εδοµένου, ότι, η τήξη του 

χιονιού είναι οµοιόµορφη, προσδιορίζουµε σταθερή παροχή 30 m/s, σε όλη τη 

διάρκεια της πληµµύρας. 

Έγινε επίσης αποδεκτό, ότι, η πληµµύρα της υπόγειας ροής προκαλεί 

σταθερή παροχή αµέσως µετά τη διέλευση της αιχµής της πληµµύρας, τέτοια, ώστε 

µετά από 24 ώρες να δίνεται το 20% του όγκου της βροχόπτωσης. 

Ύστερα από αυτά, τα χαρακτηριστικά της µέγιστης πιθανής πληµµύρας στη 

θέση του Φράγµατος, ορίσθηκαν όπως παρακάτω. 
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Πίνακας 4: Τα χαρακτηριστικά της µέγιστης πιθανής πληµµύρας  στη θέση του Φράγµατος     
(Υ∆ΡΟΜΕΤ κ.α.,  1983). 

 

 
 
 
 

 
Στιγµιαία µέγιστη παροχή 

 

 
Ολικός όγκος 

 
Βροχοπτώσεις 24 ωρών 
Βροχοπτώσεις 48 ωρών 

 

 
2.600 m

3
/s 

1.800 m
3
/s 

 

 
33 Χ 10

6
 m3 

54 Χ 10
6
 m3 

 

 

5.6. Φερτές ύλες 

Από  έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν σε διάφορες αρµόδιες υπηρεσίες δεν 

εξακριβώθηκε εάν πραγµατοποιήθηκαν στην περιοχή µετρήσεις στερεοπαροχών. 

∆εν βρέθηκαν ακόµη σηµαντικά στοιχεία σχετικά µε τη σπουδαιότητα της 

διάβρωσης. Έτσι, για τον προσδιορισµό της τάξης µεγέθους των φερτών υλών έγινε 

σύγκριση µε άλλες λεκάνες απορροής, µε παραπλήσια γεωλογικά, µορφολογικά και 

υδρολογικά χαρακτηριστικά. 

Το δυτικό τµήµα της λεκάνης απορροής του Σοφαδίτη αποτελείται από 

λόφους µε ισχνή βλάστηση, τέτοια, που σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί να 

εµποδίσει τη διάβρωση των απότοµων πλαγιών. Μια ετήσια διάβρωση της τάξεως 

των 2 mm, φαίνεται ως πολύ λογική. Αντιθέτως, για το ανατολικό τµήµα της λεκάνης, 

δεδοµένου ότι η πεδιάδα της Ξυνιάδας χρησιµεύει σαν λεκάνη κατακάθισης των 

νερών των γύρω λόφων,  οι στερεοπαροχές θεωρούνται αµελητέες. Με τις συνθήκες 

αυτές η µέση ετήσια στερεοπαροχή προς τον ταµιευτήρα Σµοκόβου από τη λεκάνη 

απορροής, εκτιµήθηκε στο ύψος των 380.000 m3/έτος. Η στερεοπαροχή αυτή 

αναγόµενη σε υγρή παροχή αντιπροσωπεύει 3.2 gr/l, τιµή η οποία µπορεί να 

θεωρηθεί ως µέγιστο όριο το οποίο κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ξεπερασθεί. 

Από το σύνολο της στερεοπαροχής, το 75% περίπου αποτίθεται στον 

ταµιευτήρα, κυρίως στο ανάντη τµήµα του, πράγµα που αντιστοιχεί σε ετήσια 

πρόσχωση αυτού κατά 285.000 m3. Για τον λόγο αυτό δεν αναµένεται ταχεία 

πρόσχωση της πλησίον του Φράγµατος ζώνης, στην περιοχή δηλαδή, όπου 

βρίσκονται τα έργα υδροληψίας και εκκενωτή πυθµένα. Εξάλλου και αναλόγως 

πάντα µε τις παρατηρούµενες αποθέσεις, θα είναι πάντα δυνατός ο καθαρισµός της 

ζώνης αυτής από τον εκκενωτή πυθµένα. 
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Εικόνα 42:  Μέρος της ορεινής περιοχής Σµοκόβου. ∆ιακρίνονται οι λόφοι µε την  ισχνή βλάστηση    

(25 Ιουνίου 2006). 
 

5.7.  Μελέτη λειτουργίας του ταµιευτήρα 

Τελικός στόχος της υδρολογίας των απορροών στον ταµιευτήρα είναι η 

εκτίµηση του ύψους των αρδευτικών απολήψεων, οι οποίες σε συνδυασµό και µε τις 

άλλες χρήσεις µπορούν να εξασφαλισθούν στην τεχνητή λίµνη Σµοκόβου. Οι 

δυνατότητες απόληψης είναι για την ίδια σειρά απορροών συνάρτηση των 

χαρακτηριστικών του ταµιευτήρα και ειδικότερα του διαθέσιµου αποθηκευτικού 

όγκου, µεταξύ κατώτατης στάθµης λειτουργίας και στάθµης υπερχείλισης. Μόνο αν ο 

αποθηκευτικός αυτός όγκος είναι αρκετά µεγάλος, ώστε να εξασφαλισθεί πλήρης 

ρύθµιση (µέση τιµή απολήψεων ίση µε τιµή  απορροών µείον απώλειες), τα 

χαρακτηριστικά του ταµιευτήρα παύουν να επηρεάζουν τις δυνατές απολήψεις. Ένας 

τέτοιος όγκος, όµως, θα ήταν πολύ µεγαλύτερος από τον προβλεπόµενο για πλήρη 

ρύθµιση, κάτι που στην περίπτωση µας, δεν µπορούσε να εξασφαλισθεί µε εύλογο 

ύψος φράγµατος στην προβλεπόµενη θέση. Για τον λόγο αυτό το πρόβληµα της 

διαθεσιµότητας αρδευτικού νερού είναι ένα σύνθετο πρόβληµα που αφορά τις 

απορροές και τον ταµιευτήρα.  

Με µεταβολές στα χαρακτηριστικά του ταµιευτήρα µπορεί να επηρεασθεί 

ουσιωδώς η καµπύλη των απολήψεων. Έτσι, κρίθηκε απαραίτητο να 

πραγµατοποιηθεί, σύµφωνα πάντα µε τις δεδοµένες απορροές, λεπτοµερής µελέτη 

της λειτουργίας του ταµιευτήρα. Για τον σκοπό αυτό καταρτίσθηκε πρόγραµµα στο 

οποίο εισάγονται οι µηνιαίες συρροές για την επιθυµητή περίοδο, καθώς και οι 

στόχοι µηνιαίων αρδευτικών και άλλων απολήψεων, οι µηνιαίες απώλειες 

εξατµίσεων, καθώς βεβαίως και οι συναρτήσεις οι οποίες συνδέουν τη στάθµη νερού 

στη λεκάνη µε τον αποθηκευτικό όγκο και την επιφάνεια του καθρέφτη του 
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ταµιευτήρα. Στο πρόγραµµα καταγράφονται ακόµη, η κατώτατη και ανωτάτη 

αποδεκτή στάθµη νερού της τεχνητής λίµνης και ο αποθηκευτικός όγκος κατά την 

αφετηρία του υπολογισµού. 

Στόχος του προγράµµατος είναι να υπολογισθεί αν για την κάθε αρδευτική 

περίοδο µπορεί να εξασφαλισθεί ο στόχος απόληψης, και αν όχι, ποιος είναι ο 

ολικός όγκος ο οποίος µπορεί να αποληφθεί, αναλόγως πάντα µε το µέγεθος των 

απορροών, χωρίς να πέσει η στάθµη κάτω από το δεδοµένο ελάχιστο υψόµετρο το 

οποίο ορίζει το πάνω όριο του νεκρού όγκου. Γίνεται αποδεκτό ότι η στάθµη του 

νερού δεν µπορεί να ανέβει πάνω από τη στάθµη της υπερχείλισης, γιατί 

οποιασδήποτε συµπληρωµατικός όγκος συρροής αποµακρύνεται µέσω του 

υπερχειλιστή σε αρκετά σύντοµο χρονικό διάστηµα, ώστε να µην επηρεάζεται 

αισθητά η δυνατότητα µηνιαίας απόληψης. Η παραδοχή αυτή είναι ικανοποιητική 

γιατί οι υπερχειλίσεις γίνονται κατά τους µήνες που οι απολήψεις ή είναι µηδενικές ή 

πάντως δεν είναι κρίσιµες. 

Οι καµπύλες στάθµης-όγκου και στάθµης-επιφάνειας οι οποίες 

χρησιµοποιήθηκαν, είναι αυτές οι οποίες σηµειώνονται στα σχέδια της οριστικής 

µελέτης της «EW». Σχετικώς µε τις ελάχιστες και τις µέγιστες στάθµες έγινε µια 

διερεύνηση για την οποία γίνεται λόγος παρακάτω. Για τις απολήψεις έγινε δεκτή 

ποσοστιαία κατανοµή αρδευτικών αναγκών κατά τους 6 µήνες της αρδευτικής 

περιόδου, σύµφωνα µε τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν στην έκθεση Οικονοµικής 

Σκοπιµότητας 1981 (ΜΟΣ) και είναι η εξής:   

Πίνακας 5: Οι µηνιαίες αρδευτικές ανάγκες. 

 Απρίλιος 3,6% 

Μάιος 17,3% 

Ιούνιος 24.3% 

Ιούλιος 29.3% 

Αύγουστος 18,4% 

Σεπτέµβριος 7,1% 

 

Στόχος της ετήσιας αρδευτικής απόληψης έγινε αποδεκτός αυτός που 

προβλέπεται από την Οριστική Μελέτη της «EW» και ο οποίος διατηρήθηκε και στη 

Έκθεση Οικονοµικής Σκοπιµότητας, δηλαδή 130Χ106 m3. Επιπλέον, θεωρήθηκε ότι 

µε τον ίδιο ποσοστιαίο ρυθµό που θα γίνεται η αρδευτική απόληψη, θα αφήνεται 

νερό µέσω του εκκενωτή του πυθµένα του ταµιευτήρα, ώστε να πραγµατοποιείται 
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κάθε χρόνο συνολική εκροή 10Χ106  m3, για τον εµπλουτισµό των υδροφορέων του 

κώνου πρόσχωσης του Σοφαδίτη.  

Τονίζεται ακόµη πως σύµφωνα µε τις παραδοχές της Οριστικής Μελέτης της 

«EW», έγινε δεκτό ότι από τον ταµιευτήρα θα χάνονται (τοιχώµατα δεξαµενής, 

φράγµα και σήραγγα παροχέτευσης) περίπου, 5Χ106 m3. Η τελευταία αυτή 

παραδοχή είναι δυσµενής, αλλά ελάχιστα επηρεάζει τα πορίσµατα της µελέτης 

λειτουργίας. 

Για κάθε σειρά συνθετικών στοιχείων, πραγµατοποιήθηκαν δύο χωριστές 

µελέτες λειτουργίας του ταµιευτήρα. Επιπλέον, για λόγους συγκρίσεως 

πραγµατοποιήθηκε µελέτη λειτουργίας µε τα δεδοµένα του ιστορικού δείγµατος των 

30 υδρολογικών ετών (120 τριµήνων) και του ιστορικού δείγµατος των 21 ετών.  

Μελετήθηκαν οι ακόλουθες περιπτώσεις: 

1. Κατώτατη στάθµη στα 308 m και υπερχείλιση στα 375 m, σύµφωνα µε την 

πρόβλεψη της «EW», αρχικός όγκος 120Χ106 m3 (δηλαδή ο ταµιευτήρας είναι 

κατά το ήµισυ περίπου γεµάτος). 

2. Κατώτατη στάθµη στα 331 m, αναγκαία για την προτεινόµενη διάταξη των  

έργων προσαγωγής. Υπερχείλιση στα 375 m. Αρχικός όγκος 120X106 m3. 

3. Κατώτατη στάθµη στα 331 m, αλλά στάθµη υπερχείλισης στα 380 m για τον 

έλεγχο της επιρροής µιας µικρής ανύψωσης του φράγµατος   στην  κάλυψη  

του  στόχου αρδευτικής   απόληψης. Αρχικός όγκος 120Χ106 m3. 

Η µελέτη του ταµιευτήρα επαναλήφθηκε, αφού προηγουµένως καθορίσθηκε ο 

αρδευτικός στόχος και το ζήτηµα της αναγκαίας εκροής για τον εµπλουτισµό των 

υδροφόρων του κώνου, καθώς και οι αναµενόµενες απώλειες (Υ∆ΡΟΜΕΤ κ.α.,   

1983). 

5.8.    Εκτιµήσεις απολήψιµου υδατικού δυναµικού 

Οι διάφορες εκτιµήσεις στο παρελθόν έδιναν µέση ετήσια εισροή στον 

ταµιευτήρα από 160 Χ106 έως 180 Χ106 m3. Στην πλέον επίκαιρη υδρολογική 

ανάλυση η οποία πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια της «Συµπληρωµατικής µελέτης 

των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εκτροπής του Αχελώου προς την Θεσσαλία», 

(Κουτσογιάννης κ.ά., 2001), εκτιµήθηκε µια µέση ετήσια εισροή στον ταµιευτήρα 

Σµοκόβου ίση µε 174,4Χ106 και 160,2Χ106  m3 για τη κανονική και την πιο δυσµενή 

περίπτωση αντιστοίχως. Από τους υπολογισµούς προέκυψε ότι η ονοµαστική ετήσια 

απόληψη για επίπεδο αξιοπιστίας 90% ανέρχεται σε 156,8 Χ106 και 147,4 Χ106 m3 

για τη κανονική και την πιο δυσµενή περίπτωση αντιστοίχως. Για το παραπάνω 
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επίπεδο αξιοπιστίας, η πραγµατική µέση ετήσια απόληψη εκτιµάται σε 151,7Χ106 και 

143,1Χ106 m3 για τη κανονική και την πιο δυσµενή περίπτωση αντιστοίχως. Ωστόσο, 

από τις παραπάνω απολήψιµες ποσότητες θα πρέπει να αφαιρεθούν 15-20Χ106 m3, 

για τον εµπλουτισµό των κατάντη του Κέδρου προσχωµατικών υδροφόρων, ενώ αν 

συνυπολογισθούν και οι απώλειες εξάτµισης από τον ταµιευτήρα και οι απώλειες 

κατά την προσαγωγή, αναµένεται µια συνολική µείωση της απολήψιµης ποσότητας 

κατά 20-25 Χ106 m3. 

Από παλαιότερες µελέτες έχουµε τις ακόλουθες εκτιµήσεις: 

1. Υ∆ΡΟΤΕΚ (1992): Μέση ετήσια εισροή 171,06Χ106 m3 (για την περίοδο 1951–

1990), ονοµαστική µέση ετήσια απόληψη (για άρδευση και ενίσχυση υδροφόρων) 

150Χ106 m3. 

2. Υ∆ΡΟΜΕΤ κ.ά. (1982): Μέση ετήσια εισροή 175,3Χ106 m3 (για την περίοδο 1951-

1982). Μέση ετήσια απόληψη 130-150Χ106 m3. 

3. ELECROWATT (1970): Μέση ετήσια εισροή 178Χ106 m3, απόληψη για άρδευση 

130Χ106 m3. 

4.   ELECROWATT (1968): Μέση ετήσια εισροή 129,0Χ106 m3. 

5.   ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ (1965): Μέση ετήσια εισροή 160,0Χ106 m3. 

6. Ε.Υ.∆.Ε. Αχελώου και Υ∆ΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ (1995): Μέση ετήσια εισροή         

165,2 Χ106 και 115,4Χ106 m3, ονοµαστική απόληψη 150,0Χ106 και 115,4Χ106 m3, 

για την κανονική και την πιο δυσµενή περίπτωση αντιστοίχως. 
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6.  Τεχνικά χαρακτηριστικά των έργων 

6.1. Κύρια µέρη του φράγµατος 

Για τη δηµιουργία του ταµιευτήρα της τεχνητής λίµνης Σµοκόβου, 

κατασκευάσθηκε λιθόρριπτο φράγµα ύψους από την θεµελίωση 104 m, µήκους 

στέψης 456 m και συνολικού όγκου 3,53Χ106 m3, περιλαµβανοµένων του κυρίως 

προφράγµατος και των συναφή έργων, (σήραγγα εκτροπής, εκκενωτής πυθµένα, 

σήραγγα προσπέλασης, σήραγγα αποστράγγισης και εκχειλιστής). 

6.1.1. Σήραγγα εκτροπής - εκκενωτής πυθµένα 

Η σήραγγα εκτροπής έχει µήκος 617 m και είναι πεταλοειδούς διατοµής 

διαµέτρου 5 m. Το δάπεδο της εισόδου βρίσκεται σε υψόµετρο 292,5 m και της 

εξόδου σε υψόµετρο 279 m. Ο σχεδιασµός της σήραγγας εκτροπής έχει γίνει µε 

υπολογισµό πληµµυρικής παροχής, ίσης µε 1,080 m3/s και όγκο 34Χ106 m3. Η 

παροχέτευση των παραπάνω πληµµυρικών νερών επιτυγχάνεται, µε µέγιστη 

παροχή  στη σήραγγα 335 m3/s και ανάντη στάθµη 320,5 m. Μετά την έµφραξη της, 

η σήραγγα εκτροπής χρησιµοποιείται και ως εκκενωτής πυθµένα. Το στόµιο της 

υδροληψίας του εκκενωτή βρίσκεται πάνω από την είσοδο της σήραγγας εκτροπής 

σε υψόµετρο 322 m και συνδέεται µε τη σήραγγα εκτροπής µέσω κεκλιµένης 

κυκλικής σήραγγας, διαµέτρου 4 m και µήκους 49 m µε γωνία κλίσης 45ο στο 

υψόµετρο 293,93 m, (τοµή αξόνων). Στο µέσο περίπου του µήκους της σήραγγας 

εκτροπής βρίσκεται το κυρίως πώµα και ο θάλαµος χειρισµού θυροφραγµάτων, 

όπου τοποθετούνται τα θυροφράγµατα ελέγχου και ασφαλείας του εκκενωτή 

πυθµένα. Επίσης, έχει προβλεφθεί κεκλιµένη σήραγγα προσπέλασης του θαλάµου 

χειρισµού θυροφραγµάτων µήκους 220 m, πλάτους 4 m, ύψους 4 m και µε κατά 

µήκος κλίση 8 % η οποία ξεκινά κατάντη του φράγµατος. Στο κυρίως πώµα είναι 

εγκαταστηµένες και δύο βαλβίδες κοίλης φλέβας Φ300 mm µέσω των οποίων 

τροφοδοτείται η κοίτη του ποταµού µε την απαιτούµενη παροχή εµπλουτισµού των 

υπόγειων οριζόντων ή και άλλων αναγκών. Ο χρόνος εκκένωσης της λίµνης 

υπολογίζεται σε 20 έως 30 ηµέρες µε  παροχή 170 m3/s για την ανώτατη στάθµη 

υπερχείλισης ύψους 375 m. 
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Εικόνες  43 και 44: Η είσοδος της σήραγγας εκτροπής πριν και µετά το κατέβασµα των χαλύβδινων 

θυρών . 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 45:  Η είσοδος του εκκενωτή πυθµένα   

 

 
 

 
 

                   Εικόνα 46:  Η έξοδος της σήραγγας εκτροπής 
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6.1.2.  Σήραγγα αποστράγγισης   

α.  Σήραγγα αποστράγγισης δυτικού αντερείσµατος 

Έχει µήκος 221,12 m, επενδυµένη διατοµή δυο τµηµάτων, ενός ορθογωνικού 

4Χ2 m και ενός ηµικυκλικού ακτίνας 2 m και κατά µήκος κλίση 7,2%. Το πάχος της 

επένδυσης είναι 25 cm. Στη συµβολή της µε τη σήραγγα εκτροπής, σχηµατίζει το 

θάλαµο χειρισµού θυροφραγµάτων. 

β.  Σήραγγα αποστράγγισης ανατολικού αντερείσµατος 

Έχει µήκος 370,5 m µε υψόµετρο εισόδου 300,05 m και υψόµετρο κατάληξης 

311,90 m, επενδυµένη διατοµή δυο τµηµάτων, ενός ορθογωνικού 1,55Χ2,50 m και 

ενός ηµικυκλικού ακτίνας 1,25 m, κατά µήκος κλίση 5% και στο αριστερό µέρος του 

πυθµένα έχει τάφρο ορθογωνικής διατοµής, η οποία χρησιµεύει για τη συλλογή και 

απαγωγή των νερών από την αποστράγγιση. Το πάχος της επένδυσης είναι 25 cm. 

Στο "τυφλό" πέρας της, έχει κατακόρυφο µεταλλικό σωλήνα εξαερισµού µήκους 66 m 

και διαµέτρου 127 mm. 

Κρίθηκε απαραίτητη η κατασκευή αποστραγγιστικής σήραγγας για την 

ανακούφιση του αντερείσµατος από τις υδροστατικές πιέσεις των υπογείων υδάτων, 

λόγω ύπαρξης γεωλογικού ρήγµατος στο ανατολικό αντέρεισµα του Φράγµατος. 

Συγχρόνως, η σήραγγα αυτή αποτελεί και πρόσβαση στην κουρτίνα τσιµεντενέσεων 

για τυχόν µελλοντική ενίσχυσή της και γενικά για την αντιµετώπιση οποιουδήποτε 

προβλήµατος διαρροής κατά την πλήρωση του ταµιευτήρα, αλλά και κατά τη 

γενικότερη λειτουργία της τεχνητής λίµνης. 

 
 

Εικόνα 47: Η συλλογή και απαγωγή των νερών, της τάφρου ορθογώνιας διατοµής, από την 
αποστράγγιση. 
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6.1.3.  Εκχειλιστής 

Πρόκειται για το σηµείο εξαγωγής του νερού απ’ τον ταµιευτήρα  ( Εικόνα 49 ) 

σε περίπτωση πληµµύρας και υπερβολικής ποσότητας νερού. Ο υπερχειλιστής 

βρίσκεται στο ανατολικό αντέρεισµα και αποτελείται από ανοιχτή διώρυγα, χωρίς 

θυροφράγµατα εισόδου, µε κλίση 51,75%, πλάτους 8 m, συνολικού µήκους      

252,79 m, εκ των οποίων τα 97,34 m, είναι το έργο εισόδου, τα 121,37 m, αποτελούν 

την κυρίως διώρυγα και τα 34,08 m, το έργο αναπήδησης. Η κυρίως διώρυγα έχει 

ορθογώνια διατοµή πλάτους 8 m, ύψους 3 m και κλίσεις από 12% ως 51,75% . Το 

υψόµετρο στη στέψη του υπερχειλιστή είναι στα +375 m και στην έξοδο του στο 

υψόµετρο των  +279 m. 

Με τον υπερχειλιστή, προστατεύεται το φράγµα διότι αν επιτρεπόταν η 

πλήρωσή του µε νερό, οι αναπτυσσόµενες πιέσεις θα είχαν µεγάλη τιµή και η 

εγκατάσταση θα κινδύνευε. 

Σχεδιάσθηκε για πληµµύρα µε περίοδο επαναφοράς 1:5.000, όγκο 

πληµµύρας 55,7X106 m3, παροχή αιχµής 2.071 m3/s και ανώτατη στάθµη 

πληµµύρας 380 m. 

Όταν  η  στάθµη  του  νερού  της  λίµνης  φτάσει  στο ύψος  του  υπερχειλιστή,  

βρίσκει  διαφυγή  ( Εικόνα  49 )  και  εισέρχεται  στο  χώρο  της εικόνας  48.  Εκεί  

συναντά  µια  κατηφόρα  µε  κλίση  51,750  ( Εικόνα  50 )  και  µε ορµή  καταλήγει  

προς  το  ποτάµι  (Εικόνα  52). 

    
        
Εικόνα 48:  Είσοδος του νερού στον υπερχειλιστή.                Εικόνα 49: Είσοδος νερού προς τον υπερχειλιστή. 
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Εικόνα 50:  Κλίση υπερχειλιστή 50
0
. 

 

Στον υπερχειλιστή δεν κατασκευάσθηκαν θυροφράγµατα. Ακόµη, λόγω της 

µικρής παροχής και της καλής ποιότητας πετρωµάτων, δεν απαιτήθηκε λεκάνη 

καταστροφής ενέργειας. Για την καλύτερη µελέτη του, κατασκευάσθηκε και 

µελετήθηκε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.), η συµπεριφορά σχετικού 

υδραυλικού οµοιώµατος. Για την παρακολούθηση οριζοντίων και κατακόρυφων 

µετακινήσεων, την πίεση πόρων της αργίλου, του υδροφόρου ορίζοντα και των 

σεισµικών δονήσεων, τοποθετήθηκαν στο σώµα του φράγµατος, αλλά και σε 

χαρακτηριστικά σηµεία της περιοχής, 50 περίπου όργανα σχετικών µετρήσεων. 

         Από την έρευνα που έγινε από το Ε.Μ.Π., στο υδραυλικό οµοίωµα του 

υπερχειλιστή, δεν προέκυψε ανάγκη τροποποίησης των παραπάνω 

χαρακτηριστικών. 

Πριν από την έναρξη των εργασιών κατασκευής του υπερχειλιστή έγιναν στον 

άξονά του, ερευνητικές γεωτρήσεις για να εντοπιστεί ο «υγιής βράχος» θεµελίωσης. 

Οι εργασίες κατασκευής του υπερχειλιστή άρχισαν ουσιαστικά τον Ιούνιο του 1991 

και περατώθηκαν τον Ιανουάριο του 1995.  

 
      

        Εικόνα 51:  Υπερχειλιστής   50
0
.                             Εικόνα 52:  Έξοδος από υπερχειλιστή. 
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Εικόνα 53: Οριζοντιογραφία φράγµατος Σµοκόβου 

6.2.  Οδικό ανάχωµα προσπέλασης Κτιµένης 

Από το σχηµατισµό του ταµιευτήρα κατακλύζεται µέρος του υπάρχοντος 

επαρχιακού και κοινοτικού οδικού δικτύου της περιοχής, που έχει ως αποτέλεσµα 

την αποµόνωση των κοινοτήτων της Πάνω και Κάτω Κτιµένης από το υπόλοιπο 

οδικό δίκτυο του Νοµού. Κατόπιν τούτου, και υπό το κράτος των απειλών της 

θιγοµένης κοινότητας για σειρά καταλήψεων και καθυστερήσεων του έργου, η 

Ε.Υ.∆.Ε. φράγµατος Σµοκόβου, εισηγήθηκε την κατασκευή δρόµου προσπέλασης 

των δύο αυτών κοινοτήτων. 

Έτσι, για επικοινωνία των δυο τµηµάτων της τεχνητής λίµνης κατασκευάσθηκε 

οδικό ανάχωµα λιθόρριπτο, διαπερατό, όγκου 826.000 m3, ύψους από τη θεµελίωση  

38,50 m, πλάτους στέψης 11 m, µέγιστο πλάτος στη στάθµη θεµελίωσης 180 m, 

µήκους στέψης 617 m, υψοµέτρου στέψης +386 m, το οποίο φέρει ένα δίδυµο 

ορθογωνικό εγκάρσιο αγωγό  από σκυρόδεµα, διατοµής 2Χ2,5Χ3 m στη βάση του 

αναχώµατος του και δυο ίδιους χαρακτηριστικών αγωγούς επικοινωνίας και 

εξισορρόπησης της στάθµης στο επίπεδο 361 m του σώµατός του. 



 

 

60 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 54: Η γέφυρα Κτιµένης πριν την κατασκευή του αναχώµατος προσπέλασης. 

 
 

 
 

Εικόνα 55: Ιούλιος 2006. Ο δρόµος προσπέλασης προς τις κοινότητες της Πάνω και της Κάτω 
Κτιµένης. 

 
 

6.3. Οδός Καϊτσας προς Καρδίτσα 

Από το σχηµατισµό της τεχνητής λίµνης κατακλύζεται µέρος της υπάρχουσας 

επαρχιακής οδού αριθµός 21, η οποία αποτελεί διέξοδο της νοτιοανατολικής 

περιοχής του Νοµού Καρδίτσας προς το Νοµό Φθιώτιδας. Έτσι, προέκυψε η ανάγκη 

αποκατάστασης του,  µε την κατασκευή νέου τµήµατος δρόµου.    

Το κατασκευασµένο τµήµα του δρόµου έχει µήκος 9,5 Km. Επίσης 

κατασκευάσθηκε και ένα τµήµα µήκους 1,5 Km, το οποίο σε συνδυασµό µε το 

παραπάνω αναφερόµενο οδικό ανάχωµα, εξασφαλίζει την απρόσκοπτη σύνδεση 
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των κοινοτήτων της Πάνω και Κάτω Κτιµένης µε το υπόλοιπο οδικό δίκτυο του 

Νοµού Καρδίτσας. 

6.4.  Σήραγγα Λεονταρίου 

Η σήραγγα Λεονταρίου αποτελεί µέρος του αρδευτικού έργου Σµοκόβου, 

µέσω της οποίας τα νερά του ταµιευτήρα διοχετεύονται στα αρδευτικά δίκτυα 

διανοµής της ανατολικής και δυτικής περιοχής. Τα έργα της σήραγγας Λεονταρίου 

αποτελούνται από 4 κυρίως τµήµατα. 

6.4.1. Έργα εισόδου:   

α.   Πύργος υδροληψίας 

Έχει ύψος 12 m, εσωτερική διάµετρο 7,3 m και φέρει πλάκα επικαλύψεως. Η 

εισροή του νερού γίνεται περιµετρικώς και µέσα από χαλύβδινες σχάρες. Στη βάση 

του πύργου υπάρχει άνοιγµα 2Χ3 m, το οποίο κλείνει µόνιµα, µε µεταλλικό 

θυρόφραγµα, κατά το στάδιο της υδροληψίας. Το κάτω µέρος του πύργου 

υδροληψίας είναι σε στάθµη 330 m, ενώ η βάση του στα 324 m. Ο πύργος 

υδροληψίας βρίσκεται λίγο κατάντη του αναχώµατος Κτιµένης και 3 Km 

νοτιοανατολικά του φράγµατος. 

β.  Κλειστός αγωγός υδροληψίας 

Αποτελείται από οπλισµένο σκυρόδεµα εσωτερικής ψευδοκυκλικής διατοµής 

3Χ3 m, µήκους περίπου 50 m και συνδέει τη βάση του πύργου υδροληψίας, µε το 

ανάντη στόµιο της σήραγγας. Ο πύργος υδροληψίας και ο κλειστός αγωγός, 

τοποθετούνται στο πυθµένα ανοικτού ορύγµατος προσαρµογής νερού από τον 

ταµιευτήρα.  

γ.   Φρέαρ θυροφραγµάτων 

Βρίσκεται σε απόσταση 345 m από την ανάντη είσοδο της σήραγγας και έχει 

εξωτερική διάµετρο 6 m, ύψος 63 m από το δάπεδο της σήραγγας και φέρει 

κατάλληλη διαµόρφωση στο εσωτερικό του, για την τοποθέτηση και στήριξη των 

θυρογραγµάτων, των µηχανισµών λειτουργίας για προσπέλαση και αερισµό. Τα 

θυροφράγµατα είναι δύο και έχουν διαστάσεις 2Χ3 m το κάθε ένα. Το πρώτο 

προορίζεται για την διακοπή της ροής στη σήραγγα και το δεύτερο αποτελεί διάταξη 

ασφαλείας. Στην κεφαλή του φρέατος υπάρχει το κτίριο χειρισµών και λειτουργίας, 

όπου τοποθετείται και ο ηλεκτρολογικός εξοπλισµός.  

6.4.2. Κυρίως σήραγγα 

Έχει ολικό µήκος 4.120 m. Περιλαµβάνει δύο τµήµατα, ανάντη και κατάντη του 

φρέατος ανάπλασης, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 207 m ανάντη του µετώπου 
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εξόδου της σήραγγας. Το ανάντη  τµήµα µήκους 3.913 m, είναι πεταλοειδούς 

εσωτερικής διατοµής 3Χ3 m, ενώ το κατάντη τµήµα 207 m, είναι κυκλικής διατοµής, 

διαµέτρου 3 m. Η επένδυση της σήραγγας είναι  από οπλισµένο σκυρόδεµα και έχει 

ελάχιστο πάχος 0,35 m ενώ το τελευταίο τµήµα κατάντη του φρέατος ανάπλασης 

επενδύεται εσωτερικά µε χαλύβδινο έλασµα πάχους 15 mm. 

 
Εικόνα 56: Ένα τµήµα της κυρίως σήραγγας Λεονταρίου. 

Στην έξοδο της σήραγγας υπάρχει ειδικό χαλύβδινο τεµάχιο διακλάδωσης, µε 

πώµα προσπέλασης διαµέτρου 3 m και καµπύλη µε µείωση διατοµής από 3 m σε 

2,5 m (Εικόνα 58). Η µέγιστη παροχή λειτουργίας της σήραγγας και των συναφών 

έργων φθάνει τα 25 m3/s. 

 
             Εικόνα 57: Η έξοδος της κυρίως σήραγγας Λεονταρίου. 

 

                   
                  Εικόνα 58:  Η έξοδος της κυρίως σήραγγας Λεονταρίου (µεταγενέστερη). 
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6.4.3. Έργα εξόδου 

     α.   Φρεάτιο ανάπλασης 

Βρίσκεται σε απόσταση 207 m ανάντη του µετώπου εξόδου της σήραγγας. 

Έχει εσωτερική διάµετρο 11 m και ύψος 88 m. Το κέντρο του φρεατίου αυτού 

τοποθετείται σε απόσταση 9,5 m από την χάραξη του άξονα της σήραγγας, µε την 

οποία συνδέεται µε µικρό συνδετήριο κλάδο διαµέτρου 3.5 m. Η επένδυση από 

οπλισµένο σκυρόδεµα έχει πάχος 60–120 cm. 

β.   Μεταλλικοί αγωγοί, βαλβίδες κ.α. 

Από την καµπύλη µείωσης της διατοµής από 3 m σε 2,5 m (Εικόνα 58) ξεκινά 

µεταλλικός αγωγός πίεσης Φ 2,5 m και µήκους 54 m (Εικόνα 59), εγκιβωτισµένος µε 

σκυρόδεµα, που καταλήγει στον Υδροηλεκτρικό Σταθµό και στο Έργο Καταστροφής 

Ενέργειας (Ε.Κ.Ε.). Στο Έργο Καταστροφής Ενέργειας, ο αγωγός διακλαδίζεται σε 

τρεις επί µέρους αγωγούς, των οποίων οι αντίστοιχες διάµετροι είναι Φ1600, Φ1600, 

και Φ500 mm, και είναι εφοδιασµένοι µε θυροφράγµατα (ενδιάµεσες βαλβίδες 

ασφαλείας τύπου πεταλούδας) και ρυθµιστικές βαλβίδες κοίλης φλέβας στο κατάντη 

άκρο. 

 
Εικόνα  59: Ο µεταλλικός αγωγός πίεσης Φ 2,5 m, µήκους 52 m. 

Οι ρυθµιζόµενες δικλείδες κοίλης φλέβας, έχουν τη δυνατότητα να ρυθµίζουν 

τη ροή του νερού. Όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήµα, το εσωτερικό µέρος 

µπαινοβγαίνει µε αποτέλεσµα όταν η δικλείδα είναι ελάχιστα ανοιχτή, το νερό να 

εξέρχεται περιµετρικά αυτής. 
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Εικόνα 60: Σύστηµα SCADA ρυθµιζόµενων δικλείδων κοίλης φλέβας 

 

                      
 

Εικόνα 61:  ∆ικλείδα 100% ανοιχτή.       Εικόνα 62:  ∆ικλείδα ελάχιστα ανοιχτή. 
 

 
 

Εικόνα 63:  Έργο Καταστροφής Ενέργειας. 
 

Οι ρυθµιζόµενες δικλείδες, ρυθµίζουν τη ροή νερού προς το ΕΚΕ, ανοίγουν 

περιµετρικά και στο σύστηµα SCADA φαίνεται και το ποσοστό ανοίγµατος αυτών. Οι 

τρείς αγωγοί εκβάλλουν στην λεκάνη ηρεµίας. Μελλοντικώς και εφόσον το αρδευτικό 

δίκτυο επεκταθεί σηµαντικά, προβλέπονται η προσθήκη τριών ακόµη ρυθµιστικών 

βαλβίδων. 
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Εικόνες 64 και 65:  Ρυθµιζόµενες δικλείδες κοίλης φλέβας 

 

 
 

Εικόνα 66:  ∆εξαµενή ηρεµίας 
 

γ.    Λεκάνη ηρεµίας – υπερχειλιστές 

Σκοπός  της λεκάνης  ηρεµίας  είναι  η  εξισορρόπηση  των απολήψεων σε 

σχέση µε τις  εισερχόµενες  σε αυτή παροχές νερού από τη λειτουργία του συ-

στήµατος είτε µέσω του ΕΚΕ, είτε µέσω του Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθµού. Η 

λεκάνη ηρεµίας αποτελείται από δύο θαλάµους που επικοινωνούν µεταξύ τους µε τη 

χρήση θυροφραγµάτων. Ο ανάντη  έχει διαστάσεις 12,8Χ20Χ6 m και ο κατάντη έχει 

διαστάσεις 12,8Χ18Χ6 m. Ο κατάντη θάλαµος είναι εφοδιασµένος µε υπερχειλιστή 

ασφαλείας µήκους 12,8 m που οδηγεί το νερό προς τον αποδέκτη πλεονάζοντος 

νερού (θάλαµος φόρτισης) µε υπερχειλιστή µετρήσεων παροχής και µε τρείς 

ρυθµιστές εκκένωσης-ελέγχου ολικής παροχής στο κατάντη πέρας του (Εικόνες 

67,68) απ’ όπου η παροχή άρδευσης οδηγείται στα σωληνωτά κλειστά αρδευτικά 

δίκτυα, µε άλλες διατάξεις υδροληψίας, υπερχείλισης και ρύθµισης της παροχής.  
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Εικόνα 67:  Ο υπερχειλιστής ασφαλείας 12,8 m του κατάντη θαλάµου της λεκάνης ηρεµίας και ο                               
θάλαµος φόρτισης. 

 
 
Εικόνα 68:  Ο θάλαµος φόρτισης. ∆ιακρίνονται, ο υπερχειλιστής µετρήσεων παροχής και οι τρείς 
ρυθµιστές εκκένωσης-ελέγχου ολικής παροχής στο κατάντη πέρας του θαλάµου φόρτισης. 

 

δ.  Υδροηλεκτρικός Σταθµός (ΥΗΣ)  

Η περίσσεια υδραυλικού φορτίου θα καταστρέφεται στο έργο καταστροφής 

ενέργειας, µέσω των τριών βαλβίδων κοίλης φλέβας, Φ 1600 ,Φ 1600 και Φ 500 mm 

αντιστοίχως, οι οποίες θα λειτουργούν µόνο σε περίπτωση βλάβης του 

υδροηλεκτρικού σταθµού, ή,  όταν  χρειάζεται  να  παροχετευθούν συµπληρωµατικές 

ποσότητες νερού στα αρδευτικά δίκτυα. 

Ο υδροηλεκτρικός σταθµός Λεονταρίου, ο οποίος θα λειτουργεί υπό την 

εποπτεία της ∆ΕΗ, βρίσκεται στην έξοδο της κύριας σήραγγας δίπλα στο έργο 

καταστροφής ενέργειας και σε απόσταση 1,5 Km, περίπου, από τον οµώνυµο 

οικισµό.  Από την καµπύλη µείωσης της διατοµής από 3 m σε 2,5 m (Εικόνα 58) 

ξεκινά µεταλλικός αγωγός πίεσης Φ 2,5 m και µήκους 54 m (Εικόνα 59), 

εγκιβωτισµένος µε σκυρόδεµα. Ο µεταλλικός αγωγός Φ2,5 m,  διακλαδώνεται και το 

νερό που µεταφέρει, άγεται είτε προς το έργο καταστροφής ενέργειας είτε προς τον 
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υδροηλεκτρικό σταθµό µε τη βοήθεια ενός κλάδου πολλαπλών αγωγών. Το σηµείο 

κατάληξης του µεταλλικού αγωγού Φ 2,5 m φαίνεται στην εικόνα 69. Από εκεί, η 

κατάληξη του µεταλλικού αγωγού Φ 2,5 m ενώνεται µε σωλήνες διαµέτρου Φ 2.5 m 

(Εικόνες 70,71) οι οποίοι είναι εγκιβωτισµένοι σε σκυρόδεµα  (Εικόνα 72)  και  

καθοδηγούν το νερό προς τον υδροηλεκτρικό σταθµό. 

Οι κοίλες ρυθµιζόµενες δικλίδες κοίλης φλέβας (Εικόνα 65,65,66) θα είναι 

µόνιµα κλειστές κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας ώστε το νερό να 

οδηγείται προς τον υδροηλεκτρικό σταθµό και όχι προς το έργο καταστροφής 

ενέργειας. 

 
 

Εικόνα   69:  Το σηµείο κατάληξης του µεταλλικού αγωγού Φ 2,5 m 

 

 
 

Εικόνες 70 και 71:  Σωλήνες καθοδήγησης προς τους στροβίλους  
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Εικόνα 72:   Είσοδος νερού προς τους στροβίλους. 
 

  Έπειτα το νερό µε υψηλή ταχύτητα ακολουθεί την πορεία του αγωγού ο 

οποίος είναι τοποθετηµένος µέσα στο µπετόν (Εικόνα 72) και φτάνει στην 

διακλάδωση για τον πρώτο στρόβιλο. Πριν τη διακλάδωση υπάρχει η βαλβίδα 

πεταλούδα “butterfly” η οποία ρυθµίζει τη ροή του νερού προς τους στροβίλους. Υπό 

συνθήκες λειτουργίας, η βαλβίδα πεταλούδα επιτρέπει στο νερό να “στρίψει” προς 

τους στροβίλους καταλήγοντας στον αγωγό της εικόνας 75 ενώ η υπόλοιπη 

ποσότητα οδεύει προς τον στρόβιλο Νο2 καταλήγοντας στον αγωγό της εικόνας 76. 

 

 
 
 

Εικόνες 73 και 74:  Βαλβίδα πεταλούδα “Butterfly” 
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Εικόνες 75 και 76:  Αγωγοί αµέσως πριν τους στροβίλους Νο1 και Νο2 αντίστοιχα. 
 

Στον υδροηλεκτρικό σταθµό, τοποθετήθηκαν δύο µονάδες παραγωγής 

ενέργειας. Κάθε µονάδα αποτελείται από τη γεννήτρια και τον αξονικά συνδεδεµένο 

µαζί της στρόβιλο. Στον υδροηλεκτρικό σταθµό Σµοκόβου τοποθετήθηκαν 2 

στρόβιλοι τύπου Francis οριζόντιου άξονα. Στα παρακάτω σχήµατα φαίνεται 

ακριβώς ο τύπος στροβίλου που θα χρησιµοποιηθεί στον υδροηλεκτρικό σταθµό 

Σµοκόβου.  

 
 

Εικόνα 77:  Στρόβιλος Francis οριζόντιου άξονα περιστροφής (εγκατεστηµένος) 
 
 

Το νερό αρχικά εισέρχεται στο σπειροειδές κέλυφος (στροφείο) και 

κατευθυνόµενο από τα κινητά οδηγητικά πτερύγια του σταθερού τροχού 

καθοδήγησης, προσκρούει στα σταθερά πτερύγια του δροµέα, τα οποία µε την 

ταχύτητα και πίεση του νερού περιστρέφουν τον δροµέα (στρόβιλο). 
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                                  Εικόνα 78:  Λειτουργία στροβίλου Francis 
 
 

                      

 
     Εικόνες 79 και 80:  Τοποθέτηση του δροµέα µέσα στο στροφείο 

 

Ο δροµέας, καθώς και τα σταθερά πτερύγια του, στρέφονται αντίθετα µε την 

κατεύθυνση προσανατολισµού των κινητών οδηγητικών πτερυγίων (Εικόνα 81). 

 
Εικόνα 81:  Σπειροειδές κέλυφος (στροφείο) και δροµέας (φτερωτή). 
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Ο δροµέας περιλαµβάνει 8 έως 15 σταθερά πτερύγια, τα οποία βρίσκονται 

τοποθετηµένα µεταξύ ενός κεντρικού κώνου και ενός εξωτερικού κυλινδρικού 

δακτυλίου. 

  Τα κινητά οδηγητικά πτερύγια, περιστρέφονται γύρω από τους άξονές τους 

µέσω συνδετικών µοχλών, συνδεδεµένων σε δακτύλιο µεγάλων διαστάσεων, 

προκειµένου να συγχρονίζεται η κίνησή τους. Τα κινητά οδηγητικά πτερύγια 
ρυθµίζουν έτσι τη παροχή που τροφοδοτεί τον δροµέα, την γωνία πρόσπτωσης, την 

ταχύτητα του εισερχόµενου νερού και κατ' επέκταση ρυθµίζουν τον αριθµό στροφών 

και την ισχύ του στροβίλου. 

                    
Εικόνα 82:  Σπειροειδές κέλυφος (στροφείο)                        Εικόνα 83:  Πίσω πλευρά του δροµέα 
 

 
 

Εικόνες 84 και 85:   ∆ροµέας Francis 
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Ο περιστρεφόµενος δροµέας (στρόβιλος) είναι συνδεµένος απευθείας µε 

προέκταση του άξονα της γεννήτριας κι έτσι όλη  η ροπή του δροµέα (στροβίλου) 

µεταφέρεται στη γεννήτρια (Εικόνα 86). Έτσι περιστρέφεται ο άξονάς και αυτή η 

περιστροφή µεταδίδεται στη γεννήτρια για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας. 

Καθώς τα σταθερά πτερύγια του στροβίλου περιστρέφονται, περιστρέφουν τους 

µαγνήτες της γεννήτριας γύρω από ένα πηνίο θέτοντας σε κίνηση ηλεκτρόνια και 

δηµιουργώντας έτσι εναλλασσόµενο ηλεκτρικό ρεύµα. 

 
 

Εικόνα 86:  Γεννήτρια και στρόβιλος Francis οριζόντιου άξονα. 

 

Όπως παρατηρούµε στην εικόνα 87, υπάρχουν και οι τρείς µονάδες εκ των 

οποίων η µονάδα Νο3 δεν θα εγκατασταθεί στην παρούσα φάση αλλά 

συµπεριλαµβάνεται στον όλο σχεδιασµό για µελλοντική εγκατάσταση.   

  Οι παροχές λειτουργίας των τριών στροβίλων τύπου Francis του 

υδροηλεκτρικού σταθµού είναι από 2 έως 4,2 m3/s, 5 έως 9,3 m3/s και 5 έως 9,3m3 

αντιστοίχως. 

Εικόνα 87:  Κάτοψη Υδροηλεκτρικού σταθµού Σµοκόβου. 
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Εικόνα 88:  Κάτοψη Ε.Κ.Ε. και Υ.Η.Σ. Σµοκόβου. 

 
Όταν το νερό περάσει από το στρόβιλο, φεύγει από το κάτω µέρος αυτού  και 

οδεύει προς τον αγωγό εκτόνωσης, η χρήση του οποίου αποσκοπεί στην 

ανάκτηση ως ενέργειας πίεσης της εναποµένουσας κινητικής και δυναµικής 

ενέργειας ύδατος στην έξοδο του στροβίλου και τη διοχέτευση του ύδατος στη 

διώρυγα φυγής. Καθίσταται αναγκαία η χρήση διώρυγας φυγής µεταξύ του 

στροβίλου και της λεκάνης ηρεµίας, προκειµένου να περιορισθεί η παραµένουσα 

κινητική ενέργεια στην ποσότητα ύδατος η οποία αποµακρύνεται από τον στρόβιλο. 

Ο προσεκτικός σχεδιασµός της συγκεκριµένης διώρυγας επιτρέπει, εντός ορισµένων 

ορίων, την τοποθέτηση του υδροστροβίλου υψηλότερα από το επίπεδο της λεκάνης 

ηρεµίας χωρίς την απώλεια ύψους υδατόπτωσης. ∆εδοµένου του συσχετισµού 

µεταξύ της κινητικής ενέργειας ύδατος και του τετραγώνου της ταχύτητας ροής, 

βασικό στόχο της διώρυγας φυγής αποτελεί ο περιορισµός της ταχύτητας εξόδου. 

  Μια διακλάδωση µεταλλικού αγωγού (Εικόνα 88) κατάντη του έργου 

καταστροφής ενέργειας προς την εγκατάσταση του υδροηλεκτρικού σταθµού, 

έρχεται σε επαφή µε το έργο καταστροφής ενέργειας στη Βόρεια πλευρά του και 

εκβάλλει το νερό από την διώρυγα φυγής, προς τη δεξαµενή εξισορρόπησης της 

ροής (λεκάνη ηρεµίας).  

 Όλα τα παραπάνω µπορούν να κατανοηθούν καλύτερα από τα σχήµατα που 

ακολουθούν. 
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Εικόνα 89:  ∆ιάταξη σύνδεσης του ΥΗΣ µε το φράγµα µέσω της σήραγγας 
 

 
 

Εικόνα 90:  Η λειτουργία του υδροηλεκτρικού σταθµού. 

 

Ο µετασχηµατιστής παίρνει το εναλλασσόµενο ρεύµα και το µετατρέπει σε 

ρεύµα υψηλής τάσης. Έξω από κάθε υδροηλεκτρική µονάδα υπάρχουν τέσσερα 

καλώδια : οι τρεις φάσεις του ρεύµατος που δηµιουργούνται ταυτόχρονα συν ο 

ουδέτερος ή η γείωση και για τις τρεις. Ο υδροηλεκτρικός σταθµός θα συνδεθεί µε τις 

εναέριες γραµµές 22kV που οδηγούν στον υποσταθµό 150/15-22kV ο οποίος  

βρίσκεται στην περιοχή “Λεοντάρι”. Είναι σχεδιασµένος για τηλεκατευθυνόµενη 

λειτουργία, πλήρως  αυτοµατοποιηµένος και υπάρχει η δυνατότητα να ελέγχεται από 

τον υδροηλεκτρικό σταθµό του Πλαστήρα. Τα σήµατα θα διαβιβάζονται µέσω 
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τηλεφωνικής γραµµής από τον  υδροηλεκτρικό σταθµό του Σµοκόβου στον 

υδροηλεκτρικό σταθµό του Πλαστήρα και το αντίστροφο.  

 

 
 

   

 
 

Εικόνες 91,92 και 93:  Η λειτουργία των υδροηλεκτρικών σταθµών. 
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Εικόνα 94:   Γενική λειτουργία υδροηλεκτρικού σταθµού Σµοκόβου 

 

Ο Υδροηλεκτρικός Σταθµός θα λειτουργεί σε πλήρη συνεργασία µε τα έργα 

άρδευσης υποκαθιστώντας στην ουσία το Έργο Καταστροφής Ενέργειας. Ο σταθµός 

θα λειτουργεί µόνο κατά τους θερινούς µήνες και η συνολική ισχύς  του θα είναι      

11 MW, µε τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Πίνακας 6:  Πίνακας γενικών χαρακτηριστικών ΥΗΣ Σµοκόβου 

Χαρακτηριστικά  

Στρόβιλοι 2, τύπου FRANCIS, οριζοντίου άξονα 

Παροχή νερού 4,2 και 9,3 m3/sec αντίστοιχα, µέγιστες 

Μέγιστη πτώση 88,3 και 86,3m αντίστοιχα 

Ελάχιστη πτώση 46,10m 

Στροφές 700 και 428,57 1/min αντίστοιχα 

Ισχύς γεννητριών 3,6 και 7,9 MVA αντίστοιχα 

Συντελεστής ισχύος 0,9 

Μετασχηµατιστές 3600 KVA και 7950 KVA αντίστοιχα 

Ισχύς στροβίλου 3,357 MW και 7,362 MW αντίστοιχα 
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Εικόνα 95:  Τοποθέτηση Υδροστρόβιλου Francis. 
 

� Η ετήσια παραγόµενη ενέργεια του ΥΗΣ  υπολογίζεται σε 30 GWh/έτος. 

� Το γεωδαιτικό ύψος πτώσης κυµαίνεται µεταξύ 90 και 68 m. Για τον 

υπολογισµό του ύψους πτώσης, πρέπει να αφαιρεθούν οι απώλειες οι 

οποίες στο συγκεκριµένο έργο είναι µικρές, 2-3 m. 

� Το κόστος του εξοπλισµού είναι περίπου 5.3 εκατ. Ευρώ ενώ το κόστος 

του κτιρίου του σταθµού είναι περίπου 2.9 εκατ. Ευρώ. Οπότε το συνολικό 

κόστος υπολογίζεται σε 8,2 εκατ. Ευρώ. 

6.4.4. Έργα υδροληψίας, υπερχείλισης και ρύθµισης της παροχής. 

 Από τον αποδέκτη πλεονάζοντος νερού (θάλαµος φόρτισης) υδροδοτείται η 

υδροληψία των έργων υδροδότησης µέσω ενός µόνο αγωγού υπερχείλισης     

Φ1800 mm (χαλυβδοσωλήνας) µήκους 722 m (Εικόνα 96), που ξεκινά από την 

έξοδο του υπερχειλιστή µετρήσεων παροχής του αποδέκτη πλεονάζοντος νερού 

(θάλαµος φόρτισης) και καταλήγει στο έργο καταστροφής ενέργειας No 1 σε στάθµη 

+245 m. 

 Παράλληλα µε τον αγωγό υπερχείλισης Φ1800 mm τοποθετείται διάταξη 

υδροληψίας από την προέκταση του αποδέκτη πλεονάζοντος νερού (θάλαµος 

φόρτισης), µετά δηλαδή τους τρείς ρυθµιστές εκκένωσης-ελέγχου ολικής παροχής 

του θαλάµου φόρτισης, που αποτελεί το τελευταίο τµήµα των έργων εξόδου της 

σήραγγας Λεονταρίου (Εικόνα 87,88). 
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Εικόνα 96: Τροφοδοτικός αγωγός Φ1800 mm. Στο βάθος µεγάλο τµήµα του θεσσαλικού κάµπου. 
 

 
 

Εικόνα 97:  Από την τοποθέτηση του αγωγού Φ 1800 mm. 
 

Η διάταξη περιλαµβάνει δύο κλάδων αγωγούς (χαλυβδοσωλήνες) Φ1200 mm 

για τη διοχέτευση των παροχών Ά φάσης (~12 m3 / sec). Οι αγωγοί αυτοί 

τροφοδοτούνται από τον πυθµένα (+282,00) και καταλήγουν στον Φ1800 mm του 

έργου υπερχείλισης. Στους αγωγούς τοποθετείται σύστηµα ρυθµιστικής δικλείδας και 

παροχόµετρου για παροχές της τάξης των 6 m3 / sec η κάθε µία. Για µεγαλύτερες 

παροχές η διοχέτευση θα γίνεται από τις αντίστοιχες βαλβίδες ρύθµισης της 

παροχής του υπερχειλιστή µετρήσεων παροχής της δεξαµενής εξισορρόπησης της 

ροής (θάλαµος φόρτισης) στο +287,10. 

Ο αγωγός υπερχείλισης Φ1800 mm καταλήγει στη λεκάνη του έργου 

καταστροφής ενέργειας Νο1 στο +245. Η  λεκάνη του έργου καταστροφής ενέργειας 

Νο1 στην κατάληξη του αγωγού Φ1800 mm θα έχει στην είσοδο ορθογωνική 

διώρυγα αυξανόµενου πλάτους από 1,80 σε 4,0 m, διώρυγα πτώσης από το +245 
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στο +242 και την κυρίως λεκάνη µήκους 8,0 m και πλάτους 4,0 m µε τα διαφράγµατα 

καταστροφής ενέργειας. Κατάντη της κυρίως λεκάνης διαµορφώνεται δεξαµενή 

υδροληψίας ολικού µήκους 23,5 m και πλάτους 6,0 m µε δύο τµήµατα. Το πρώτο 

έχει πυθµένα στο +235 και το δεύτερο στο +231. Από το δεύτερο τµήµα, θα 

τροφοδοτείται µέσω συνδετήριας διώρυγας ορθογωνικής διατοµής 2,50Χ1,80 m 

µήκους 95 m το γειτονικό έργο ρύθµισης-υδροληψίας των αρδευτικών δικτύων. 

Ακόµα, υπάρχει και υπερχείλιση της λεκάνης καταστροφής ενέργειας Νο1 

µέσω ανοικτής ορθογωνικής διώρυγας 2,0Χ2,0 m µήκους 754 m κατά µήκος της 

τοπικής µισγάγγειας  που καταλήγει σε δεύτερη µικρότερη λεκάνη καταστροφής 

ενέργειας Νο2 σε στάθµη +137 m. 

  

 

 

 

 

Εικόνα   98:  Η ανοικτή ορθογωνική διώρυγα υπερχείλισης 2,0Χ2,0 m µήκους 754 m. 
 

Η λεκάνη καταστροφής ενέργειας Νο2 αποτελείται από µεταβατικό τµήµα 

ορθογωνικής διώρυγας αυξανόµενου πλάτους από 2,0 σε 4,0 m, διώρυγα πτώσεως 

από το +140 στο +137 m την κυρίως λεκάνη µήκους 10,0 m και πλάτους 4,0 m µε τα 

διαφράγµατα και το τµήµα συναρµογής µε την ανεπένδυτη τάφρο πλάτους 3,0 m 

τραπεζοειδούς διατοµής όπου το νερό διοχετεύεται στην τάφρο Τ8.12 σε υψόµετρο 

+136 m. 

Οι λεκάνες καταστροφής ενέργειας είναι τύπου ΙΙΙ σύµφωνα µε τις υποδείξεις 

του USBR. 

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω από το δεύτερο τµήµα της δεξαµενής 

υδροληψίας του έργου καταστροφής ενέργειας Νο1, τροφοδοτείται το γειτονικό έργο 

ρύθµισης-υδροληψίας των αρδευτικών δικτύων. Το έργο ρύθµισης-υδροληψίας των 

αρδευτικών δικτύων, αποτελείται από τη λεκάνη ρύθµισης των 2 AVIO 180/500 και 

τους ρυθµιστές υδροληψίας. Από τη θέση υδροληψίας ξεκινά χαλυβδοσωλήνας 

Φ1600 mm µήκους 865 m για την τροφοδοσία των ζωνών Σ2 έως Σ4. Στο κατάντη 

τµήµα του, (πλησίον της τάφρου Τ8.12), ο παραπάνω αγωγός διακλαδίζεται σε δύο 

αγωγούς, εκ των οποίων ο ένας διατοµής Φ1600 mm τροφοδοτεί τις ζώνες Σ2 και Σ3 
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και ο άλλος διατοµής Φ1200 mm τη ζώνη Σ4, ενώ δεν κατασκευάζεται ο αγωγός 

προς τη ζώνη Σ1 (Εικόνα 104). Επίσης ξεκινούν ο ανατολικός αγωγός µε αγωγό  

Φ1200 mm, που τροφοδοτεί τις ζώνες Σ5 έως Σ8, καθώς και αγωγός   Φ1200 mm, 

που τροφοδοτεί την ανοικτή ορθογωνική διώρυγα υπερχείλισης   2,0Χ2,0 m µήκους 

754 m. Στον τελευταίο αγωγό Φ1200 υπάρχει σύστηµα µέτρησης παροχής για τη 

ρύθµιση των παροχών που µέσω της τάφρου Τ8.12 καταλήγουν στον χείµαρρο της 

Κακκάρας. Τέλος, σε αντίθεση µε τον αρχικό σχεδιασµό, δεν θα προσάγεται νερό 

από τη σήραγγα Λεονταρίου στη Ζώνη Σ1 (περιοχή Κέδρου), η άρδευση της οποίας 

εξετάζεται να γίνεται µέσω αντλιοστασίων που θα τροφοδοτούνται από τον 

Σοφαδίτη. 

 

             
 
Εικόνες 99 και 100: Ιούλιος 2005.  Άποψη του ταµιευτήρα. Οι φωτογραφίες λήφθηκαν από το 
ανάχωµα του φράγµατος. ∆εξιά διακρίνεται το µικρό πλοιάριο µε την βοήθεια του οποίου 
πραγµατοποιούνται οι υδροληψίες για σκοπούς έρευνας. 
 

 
Εικόνες 101 και 102: Ιούλιος 2005. Φωτογραφίες  του ταµιευτήρα Σµοκόβου από δύο διαφορετικές 

θέσεις. 
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7.  Άρδευση 

7.1.  Γενικά για τις αρδεύσεις της περιοχής  

Η περιοχή η οποία πρόκειται να αρδευτεί από την τεχνητή λίµνη Σµοκόβου 

ήδη αρδεύεται, σε ποσοστό 40% της συνολικής έκτασης από  επιφανειακά νερά και 

από πλήθος κρατικών και ιδιωτικών γεωτρήσεων. Υπάρχει, δηλαδή, ένας µεγάλος 

αριθµός µη καταγεγραµµένων γεωτρήσεων, οι οποίες λειτουργούν άναρχα, µε 

δυσµενείς συνέπειες την πτώση της στάθµης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. 

Αναµένεται ότι η σταδιακή κατάργησή τους, λόγω της ανάπτυξης του κλειστού 

αρδευτικού δικτύου και των προσωρινών έργων, παράλληλα µε την λήψη µέτρων 

απαγόρευσης της έκδοσης νέων αδειών ή και τη διακοπή λειτουργίας παλιών 

γεωτρήσεων για περιβαλλοντικούς λόγους, θα συµβάλουν στην άµβλυνση των 

αρνητικών επιπτώσεων. 

Η ανάπτυξη της περιοχής µελέτης βασίζεται, κυρίως, στον αγροτικό τοµέα. 

Από τα στοιχεία των διαφόρων µελετών της ΕΣΥΕ φαίνεται ότι το µισό περίπου του 

ενεργού πληθυσµού του Νοµού Καρδίτσας, και πιθανώς µεγαλύτερο ποσοστό στο 

σύνολο της περιοχής µελέτης, απασχολείται στον αγροτικό τοµέα ακόµη και σήµερα, 

ενώ πολύ µικρή είναι η συµµετοχή του τριτογενή τοµέα. ∆υσµενέστερες 

προδιαγράφονται οι προοπτικές, αν ληφθεί υπόψη ότι οι βασικές καλλιέργειες του 

Νοµού είναι προβληµατικές. Στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των έργων 

Σµοκόβου (Βαβίζος κ.ά., 1995) αναφέρονται οι προτεινόµενες καλλιέργειες για την 

έκταση των 252.600 στρεµµάτων, που είναι κυρίως βαµβάκι (70%), αραβόσιτος 

(15%), σιτηρά  (10%) και διαφορές άλλες καλλιέργειες, όπως η µηδική, ο καπνός, τα 

οπωροκηπευτικά,  σε ποσοστό 5%. Μετά και την τελευταία αναθεώρηση της Κοινής 

Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), τα παραπάνω προϊόντα θεωρούνται προβληµατικά, 

καθώς δεν ανταποκρίνονται στις αρχές της ανταγωνιστικότητας, της καινοτοµίας, της 

προόδου και της αειφορίας. 

Τα αρδευτικά έργα της περιοχής άρδευσης από τον ταµιευτήρα Σµοκόβου, θα 

καλύπτουν δεσπόζουσα έκταση 252.600 στρεµµάτων, ενώ η καθαρή γεωργική γη 

εκτιµάται σε 224.720 στρέµµατα, περίπου, η οποία ανήκει σε 23 Κοινότητες των 

Νοµών Καρδίτσας (11),  Φθιώτιδας  (9)  και  Λάρισας (3).  

Τα χαρακτηριστικά των αρδευόµενων εκτάσεων της περιοχής άρδευσης από 

τον ταµιευτήρα Σµοκόβου, στις οποίες έχουν ολοκληρωθεί οι µελέτες  εµφανίζονται 

στον παρακάτω πίνακα. 
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 Πίνακα  7: Τα χαρακτηριστικά των αρδευόµενων εκτάσεων 

 
∆ΙΚΤΥΟ 

 
 

 
∆ΕΣΠΟΖΟΥΣΑ 
ΕΚΤΑΣΗ 

 
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ 
ΕΚΤΑΣΗ 

 
ΓΕΩΡΓΙΚΗ 

ΓΗ 

 
Υ∆ΡΟΛΗΨΙΕΣ 

15 L/S 

 
Υ∆ΡΟΛΗΨΙΕΣ 

9 L/S 

Σ1 18.900 18.900 17.010 93 98 

Σ2 35.400 34.500 31.050 197 104 

Σ3 39.500 39.300 35.370 233 100 

Σ4 38.900 38.100 34.290 215 119 

Σ5 49.800 48.700 44.400 283 154 

Σ6 19.900 19.900 18.200 106 72 

Σ7 24.600 22.700 21.100 137 79 

Σ8 25.600 24.800 23.300 123 130 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
252.600 

 
246.900 

 
224.720 

 
1.387 

 
856 

 

 

7.2. Γενική περιγραφή αρδευόµενων εκτάσεων 

  Σύµφωνα µε τις µελέτες των Υ∆ΡΟΜΕΤ κ.ά. (1983), Υ∆ΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗΣ 

και ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΧΑΙΡΑ (1991), και Υ∆ΡΟΤΕΚ κ.ά. (1992), το αρδευτικό δίκτυο 

χωρίζεται σε οκτώ ζώνες (εικόνα 104), οι οποίες αντιστοιχούν σε πέντε υποπεριοχές. 

Έτσι, έχουµε: Ζώνες Σ1,Σ2,Σ3,Σ4: Ανήκουν στον Νοµό Καρδίτσας και 

βρίσκονται ανατολικά του Σοφαδίτη και κεντρικά του µετώπου εξόδου της σήραγγας 

Λεονταρίου, µε δεσπόζουσα έκταση 132.700 στρέµµατα και καθαρή γεωργική 

έκταση 117.720 στρέµµατα. 

Ζώνη Σ5: Εκτείνεται στο µέσον της ευρύτερης πεδιάδας η οποία αρδεύεται 

από τα νερά του ταµιευτήρα Σµοκόβου και βρίσκεται ανατολικώς των ζωνών Σ1 έως 

Σ4, µε δεσπόζουσα έκταση 49.800 στρέµµατα και καθαρή γεωργική έκταση 44.400 

στρέµµατα. 

Ζώνη Σ6: Υπάγεται διοικητικώς στο Νοµό Φθιώτιδας και βρίσκεται 

ανατολικώς της Σ5, µε δεσπόζουσα έκταση 19.900 στρέµµατα και καθαρή γεωργική 

έκταση  18.200 στρέµµατα. 

Ζώνη Σ7: Υπάγεται διοικητικώς στους Νοµούς Φθιώτιδας και Λάρισας και 

βρίσκεται ανατολικώς της Σ5 και Σ6, µε δεσπόζουσα έκταση 24.600 στρέµµατα και 

καθαρή γεωργική έκταση περίπου 21.100 στρέµµατα.  

            Ζώνη Σ8:  Βρίσκεται   στο   ανατολικό  άκρο  της   όλης   περιοχής   και 

ανατολικώς της ζώνης Σ7, µε δεσπόζουσα έκταση 25.600 στρέµµατα και καθαρή 

γεωργική έκταση 23.300 στρέµµατα. 
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Η συνολική δεσπόζουσα έκταση όλων των ζωνών Σ1 έως Σ8 ανέρχεται 

περίπου σε 252.600 στρέµµατα και η καθαρή γεωργική γη σε 224.700 στρέµµατα 

περίπου. 

Πιο κάτω δίνεται µία αναλυτική περιγραφή των ανωτέρω υποπεριοχών        

Σ1 έως Σ8. 

Ζώνες Σ1, Σ2, Σ3, Σ4 

Οι ζώνες Σ1, Σ2, Σ3, Σ4 ανήκουν στον Νοµό Καρδίτσας και βρίσκονται βόρεια 

του ταµιευτήρα Σµοκόβου. 

Η ζώνη Σ1 βρίσκεται στο υψηλότερο µέρος της περιοχής και µεταξύ των 

υψοµετρικών καµπυλών +135 m και +200 m περίπου. Η ζώνη αυτή εκτείνεται σε 

εκτάσεις των οικισµών Κέδρου, Ανάβρας, Αχλαδιάς και Λεονταρίου. 

Οι ζώνες Σ2, Σ3, Σ4 βρίσκονται κατάντη της εξόδου της σήραγγας 

Λεονταρίου, αρχίζουν από την υψοµετρική καµπύλη +135 m περίπου και φθάνουν 

στα κατάντη µέχρι τους Σοφάδες, την τάφρο ΤΙΙ 7-8 και τους οικισµούς Νέου Ικονίου 

και Γραµµατικού. Στα ανατολικά συνορεύουν µε την ζώνη Σ5 ενώ διασχίζονται προς 

βορρά από την Εθνική οδό Λαµίας-Καρδίτσας. Οι ζώνες βρίσκονται υψοµετρικά 

µεταξύ των υψοµετρικών καµπυλών +180 m και +105 m περίπου. Το ανάγλυφο είναι 

οµαλό για όλες τις ζώνες, ενώ οι κλίσεις είναι ήπιες στο µέγιστο µέρος της περιοχής. 

Οι ζώνες Σ2, Σ3, Σ4 εκτείνονται σε εκτάσεις των οικισµών Σοφάδων, Αγίου 

Βησσαρίωνα, Γεφυριών, Νέου Ικονίου, Γραµµατικού-Οθωµανικού, Καππαδοκικού, 

Αχλαδιάς και Λεονταρίου. 

Οι οικισµοί συνδέονται µεταξύ τους µε το επαρχιακό δίκτυο της περιοχής το 

οποίο είναι ασφαλτοστρωµένο. 

Σε όλη την περιοχή υπάρχει αποστραγγιστικό δίκτυο µε ανεπαρκή ή 

κατεστραµµένα σε µεγάλο βαθµό τεχνικά έργα και οχετοί. Αποδέκτες του 

αποστραγγιστικού δικτύου της περιοχής είναι η τάφρος Τ7 (όπου εκβάλει και η κύρια 

τάφρος ΤΙΙ 7-8 και Τ6) η οποία εκβάλει στον ποταµό Φαρσαλιώτη (Τ9), ο ποταµός 

Φαρσαλιώτης και η τάφρος Τ8 (κακκάρα). 

Ζώνη Σ5   

Η ζώνη Σ5 εκτείνεται στο µέσον της ευρύτερης αρδευόµενης περιοχής που 

αρδεύεται από τα νερά του κατασκευαζόµενου φράγµατος Σµοκόβου. Αποτελεί 

επιµήκη λωρίδα 18,0 Km  περίπου από νότο προς βορρά µε µέσο πλάτος περίπου 

2,5 Km. Νότιο όριο της ζώνης αποτελεί η επαρχιακή οδός Θαυµακού-Λεονταρίου-

Σοφάδων στο τµήµα της από τα Γαβράκια έως το Ασηµοχώρι. 
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Στο µέσον περίπου της ζώνης διέρχεται  η Εθνική οδός Αθηνών Καρδίτσας η 

οποία περνά κοντά από τους οικισµούς Νέο Μοναστήρι, Νέο Ικόνιο, και Γεφύρια. 

Οικισµοί µέσα στην περιοχή Σ5 δεν υπάρχουν, ενώ περιβάλλεται από τους 

οικισµούς Γαβράκια, Ασηµοχώρι, Γραµµατικό, Νέο Ικόνιο, Σταυρό και Άγιο Γεώργιο 

που βρίσκονται στα όρια της περιοχής, ενώ πλησίον και εκείθεν των ανατολικών 

ορίων βρίσκονται το Νέο Μοναστήρι και η Εκκάρα. 

Το αγροτικό οδικό δίκτυο της περιοχής είναι ουσιαστικά ανύπαρκτο, ενώ σε 

καλή κατάσταση µε καλή βατότητα βρίσκονται οι κοινοτικοί δρόµοι που ενώνουν τα 

χωριά µεταξύ τους ή µε το εθνικό ή επαρχιακό οδικό δίκτυο. 

Η περιοχή διασχίζεται από δύο σηµαντικά ρέµατα. Το ρέµα Κακκάρας (Τ8) µε 

διεύθυνση από νότο προς βορρά και τον ποταµό Φαρσαλιώτη (Τ9) που αποτελεί και 

αποδέκτη της Κακκάρας και των τάφρων της ευρύτερης περιοχής των έργων. Στο 

σύνολο σχεδόν της περιοχής υπάρχει αποστραγγιστικό δίκτυο µε µικρούς 

ανεπαρκείς σωληνωτούς οχετούς ή τεχνικά έργα µε τοίχους βαρύτητας, µεγάλος 

αριθµός των οποίων δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση λόγω έλλειψης συντήρησης 

και καθαρισµού. 

Ζώνη Σ6 

  Η περιοχή της µελέτης καταλαµβάνει µέρος του νότιου άκρου της πεδιάδας 

της δυτικής Θεσσαλίας. Η περιοχή της ζώνης  Σ6  υπάγεται διοικητικά στον Νοµό 

Φθιώτιδας του διαµερίσµατος Στερεάς Ελλάδας. 

Στην περίµετρο της ζώνης Σ6 περιλαµβάνεται τµήµα των αγροκτηµάτων δύο 

οικισµών της Σοφιάδας και της Εκκάρας µε αντίστοιχες δεσπόζουσες  εκτάσεις 8.930 

και 10.970 στρέµµατα αντιστοίχως. Η δεσπόζουσα έκταση που περιλαµβάνεται στην 

περίµετρο της ζώνης Σ6 ανέρχεται σε 19.900 στρέµµατα και η καθαρή γεωργική γη 

σε 18.200 στρέµµατα. 

Η ζώνη Σ6 εκτείνεται στο µέσον ( µέσο προς ανατολάς) της ευρύτερης 

πεδιάδας που αρδεύεται από τα νερά του φράγµατος Σµοκόβου. Αποτελεί επιµήκη 

λωρίδα 8,5 Km περίπου από νότο προς βορρά µε µέγιστο πλάτος µέχρι 3,0 Km. 

Το αγροτικό οδικό δίκτυο της περιοχής είναι ουσιαστικά ανύπαρκτο ή σε κακή 

κατάσταση. 

Στο σύνολο της περιοχής υπάρχει αποστραγγιστικό δίκτυο µε µικρούς 

ανεπαρκείς σωληνωτούς οχετούς ή τεχνικά έργα µε τοίχους βαρύτητας µεγάλος 

αριθµός των οποίων δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση. 
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Ζώνη Σ7   

Η περιοχή της ζώνης Σ7 υπάγεται διοικητικά στους Νοµούς Φθιώτιδας και 

Λάρισας. Στην  περίµετρο της ζώνης Σ7 περιλαµβάνεται τµήµα αγροκτηµάτων οκτώ 

οικισµών του Νοµού Φθιώτιδας και ενός οικισµού του Νοµού Λαρίσης. Τα ∆ηµοτικά 

∆ιαµερίσµατα του Νοµού Φθιώτιδας είναι τα: Αγραπιδιά, Βαρδαλή, Βελεσιώτες, 

Εκκάρα, Θαυµακός, Νέο Μοναστήρι, Πουρνάρι, Σοφιάδα και στο Νοµό Λάρισας τα 

Βρυσιά. 

Η δεσπόζουσα έκταση που περιλαµβάνεται στην περίµετρο της ζώνης Σ7 

ανέρχεται σε 24.600 στρέµµατα και η καθαρή γεωργική γη ανέρχεται σε 21.100 

στρέµµατα. 

Η ζώνη Σ7 εκτείνεται στο µέσο και προς ανατολάς της ευρύτερης πεδιάδας 

που αρδεύεται από τα νερά του φράγµατος Σµοκόβου. Αποτελεί επιµήκη λωρίδα    

13 Km περίπου από νότο προς βορρά µε πλάτος µέγιστο µέχρι  5,0 Km. 

Ζώνη Σ8 

Η ζώνη Σ8 εκτείνεται στο ανατολικό άκρο της ευρύτερης περιοχής που 

αρδεύεται από το φράγµα Σµοκόβου. Έχει έκταση 25.600 στρεµµάτων περίπου και 

περιορίζεται νοτίως από την επαρχιακή οδό θαυµακού-Λεονταρίου, δυτικά από την 

παλιά Εθνική οδό και τη ζώνη Σ7, βόρεια από τη ζώνη Σ7 και ανατολικά  φθάνει στις 

παρυφές των υψωµάτων που αποτελούν και το όριο της ευρύτερης περιοχής που θα 

αρδευτεί από το φράγµα Σµοκόβου. 

Το αγροτικό οδικό δίκτυο της ζώνης Σ8 είναι ανεπαρκές και µε κακή βατότητα. 

Οι κύριοι δρόµοι όµως που συνδέουν τους οικισµούς µεταξύ τους καθώς και µε το 

επαρχιακό και Εθνικό οδικό δίκτυο παρουσιάζουν καλή βατότητα. 

Σηµαντικά ρέµατα που διασχίζουν την περιοχή είναι η Κακκάρα (Τ8) και το 

Μαυρονέρι (Τ9.14) που καταλήγουν στον ποταµό Φαρσαλίτη. Η περιοχή διασχίζεται 

επίσης από αποστραγγιστικές τάφρους που συλλέγουν τα νερά ορεινών λεκανών 

απορροής και τις αποστραγγίσεις πεδινών εκτάσεων που µεταφέρουν σε αυτές 

µέσω περιορισµένου αριθµού αποστραγγιστικών τάφρων. Οι παραπάνω  

αποστραγγιστικές τάφροι καταλήγουν στα δύο σηµαντικά ρέµατα της ζώνης Σ8, την 

Κακκάρα και το Μαυρονέρι. Το υπάρχον αποστραγγιστικό δίκτυο αποτελείται από 

τεχνικά έργα µε τοίχους βαρύτητας, τα  περισσότερα από τα οποία δεν βρίσκονται σε 

καλή κατάσταση. Επίσης υπάρχουν µικροί ανεπαρκείς σωληνωτοί οχετοί. 
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Εικόνα 103:  Τα όρια των αρδευόµενων περιοχών. 

 
Εικόνα 104:  Όρια αρδευτικού δικτύου. 
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Οι εκτάσεις ανά Νοµό παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 8: Εκτάσεις κατά Νοµό. 
 

Ζώνες ∆εσπόζουσα 

έκταση 

Καθαρή 

γεωργική 

γη 

Νοµός Ποσοστό καθαρής 

γεωργικής γης ανά 

Νοµό 

Σ1 έως Σ5 161.620 142.940 Καρδίτσας 63,62% της καθαρής 

γεωργικής γης 

Σ5 έως Σ8 80.760 72.560 Φθιώτιδας 32,29% της καθαρής 

γεωργικής γης 

Σ5 και Σ7 10.220 9.190 Λάρισας 4,09% της καθαρής 

γεωργικής γης 

ΣΥΝΟΛΟ 252.600 224.690 - 100,00% 

 
Πίνακας  9: Εκτάσεις στην περίµετρο των έργων κατά Νοµό και ζώνη άρδευσης. 

 

∆ΙΚΤΥΟ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 

Ζώνη ∆εσπόζουσα 

έκταση 

Καθαρή 

γεωργική γη 

Νοµός 

Σ1 18.900 17.010 Καρδίτσας 

Σ2 35.400 31.050 Καρδίτσας 

Σ3 39.500 35.370 Καρδίτσας 

Σ4 38.900 34.290 Καρδίτσας 

Σ1+Σ2+Σ3+Σ4 132.700 117.720 Καρδίτσας 

Σ5 28.920 25.220 Καρδίτσας 

Σ5 11.600 10.800 Φθιώτιδας 

Σ5 9.280 8.380 Λάρισας 

Σ5 49.800 44.400 - 

Σ6 19.900 18.200 Φθιώτιδας 

Σ7 23.660 20.290 Φθιώτιδας 

Σ7 940 810 Λάρισας 

Σ7 24.600 21.100 - 

Σ8 25.600 23.270 Φθιώτιδας 

ΣΥΝΟΛΟ 252.600 224.690 - 
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7.3. Γενική διάταξη αρδευτικού δικτύου  

7.3.1.  Κύριοι αγωγοί µεταφοράς νερού ζωνών Σ2-Σ4 

Οι κύριοι τροφοδοτικοί αγωγοί των αρδευτικών ζωνών Σ2 έως Σ4 αποτελούνται 

από τρείς αγωγούς µεταφοράς νερού προς τις τάφρους από χαλυβδοσωλήνες µε τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά :  

• αγωγός στο δυτικό όριο της περιοχής (ζώνη Σ2) µήκους περίπου 12.400 m 

µε διατοµές από Φ1200 mm που καταλήγει σε Φ600 mm στην περιοχή νότια 

του Αγίου Βησσαρίωνα. Σε ακραία σηµεία προβλέπονται πέντε έργα 

προσωρινής εκφόρτισης του αγωγού προς τις τάφρους (υδροληψίες, Υ2.1, 

Υ2.2, Υ2.3, Υ2.4.1, Υ2.4.2), που τροφοδοτούν τις τάφρους Τ7 (Μακρύρεµα ή Ίτολη), 

Τ7.8.2, Τ7.7 (Νεροκράτηµα), Τ7.6 και Τ6.4 (ρέµα Βρενίκος). Οι διάµετροι 

εξόδου του αγωγού είναι Φ600 mm µε παροχή εξόδου  µέχρι 0,95 m3 / sec η 

κάθε µία. 

• αγωγός στα ανατολικά του προηγούµενου (ζώνη Σ3) µήκους περίπου  

10.365 m µε διατοµές από Φ1400 mm που καταλήγει σε Φ800 mm στην 

περιοχή δυτικά του Οθωµανικού. Στην κατάληξη του οποίου προβλέπεται ένα 

έργο προσωρινής εκφόρτισης του αγωγού προς τις τάφρους 

(υδροληψία,Υ3.1), που τροφοδοτεί την τάφρο Τ9.6 (Τσαµασόρεµα) µε µέγιστη 

παροχή εξόδου  2,11  m3 / sec. 

• αγωγός στα ανατολικά του προηγούµενου (ζώνη Σ4), µήκους περίπου   

9.165 m µε διατοµές από Φ1200 mm που καταλήγει  σε Φ800 mm στην 

περιοχή δυτικά του Οθωµανικού. Στην κατάληξη του οποίου προβλέπεται ένα 

έργο προσωρινής εκφόρτισης του αγωγού προς τις τάφρους (υδροληψία, 

Υ4.1), που τροφοδοτεί την τάφρο Τ9.7 (Μούρδερες) µε µέγιστη παροχή 

εξόδου  2,11 m3 / sec. 

Η όδευση των παραπάνω αγωγών γίνεται κατά µήκος υφιστάµενων αγροτικών 

δρόµων, έτσι ώστε να µην θίγονται ιδιοκτησίες. 

Ακόµα, κατασκευάζονται ορισµένοι τοπικοί αγωγοί από τσιµεντοσωλήνες 

διατοµής Φ1000 mm συνολικού µήκους 2.910 m για την διασύνδεση των τάφρων µε 

τους κεντρικούς αγωγούς στις θέσεις των φραγµάτων  Φ1.8, Φ1.24, Φ1.25 και 

Φ1.28, οι οποίοι εντάσσονται στα προσωρινά έργα και πρόκειται να καταργηθούν 

µετά την ολοκλήρωση των µόνιµων έργων. 
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Η εκφόρτιση των αγωγών στις τάφρους γίνεται µε θράση ενέργειας σε 

κατάλληλες λεκάνες ηρεµίας. 

7.3.2.  Ανατολικός αγωγός τροφοδοσίας ζωνών Σ5, Σ6, Σ7 και Σ8 

Ο ανατολικός αγωγός από χαλυβδοσωλήνα Φ1200 mm συνολικού µήκους      

15.231 m, έχει αφετηρία το έργο ρύθµισης-υδροληψίας (+233). Ο αγωγός διέρχεται 

από το νότιο όριο των αρδευτικών ζωνών, και στο µεγαλύτερο τµήµα του 

εγκαθίσταται δίπλα σε δρόµους (κατά κανόνα  την οδό Λεονταρίου-Θαυµακού). 

Συγκεκριµένα από την αφετηρία µέχρι την ΧΘ 10+754,4 (1,5 χιλιόµετρα δυτικά του 

οικισµού Βελεσιώτες στη διασταύρωση προς την δεξαµενή κεφαλής του δικτύου Σ8) 

ακολουθεί την ίδια χάραξη µε εκείνη του Ανατολικού προσαγωγού αγωγού της 

µελέτης της Υ∆ΡΟ-Κόµης (1992). Στη συνέχεια αφού παρακάµψει βόρεια τον 

οικισµό Βελεσιώτες ακολουθεί πάλι την οδό προς Θαυµακό και καταλήγει στο βόρειο 

άκρο του οικισµού. Γενικά ο αγωγός τοποθετείται στο βόρειο άκρο του υφιστάµενου 

δρόµου ενώ παρακάµπτει τους οικισµούς, έτσι ώστε να µην δηµιουργούνται 

προβλήµατα µε υπάρχουσες κατοικίες. 

Κατά µήκος του ανατολικού αγωγού Φ1200 mm προβλέπονται οκτώ έργα 

προσωρινής εκφόρτισης του αγωγού προς τις τάφρους (υδροληψίες Υ1.1, Υ1.2, Υ1.3, 

Υ1.4, Υ1.5, Υ1.6, Υ1.7, Υ1.8) που τροφοδοτούν τις τάφρους Τ8.13.6, Τ8.13, Τ8.14, Τ8.15.3, 

Τ8.15, Τ8.16, Τ8.17 (µέσω της Τ8.17(13)) και Τ8.18 µε αρδευτικό νερό µέσω έργων 

καταστροφής ενέργειας που αποτελούν κλάδους του ρέµατος Κακκάρας. 

Κατά µήκος του αγωγού τοποθετούνται συσκευές ελέγχου και ασφάλειας 

δηλαδή 7 δικλείδες ελέγχου στις θέσεις των υδροληψιών, αεροεξαγωγοί στα υψηλά 

σηµεία της όδευσης, σε θέσεις σηµαντικής αύξησης της κατάντη κλίσης και σε 

µεγάλα τµήµατα του αγωγού (πέραν του 1 χιλιοµέτρου) καθώς και εκκενωτές σε 

χαµηλά σηµεία. Τέλος, στις θέσεις υδροληψίας προβλέπεται η τοποθέτηση ταυ µε 

τριπλή έξοδο Φ600 mm εκ των οποίων οι δύο φράζονται µε τυφλές φλάντζες  για 

µελλοντική αύξηση της παροχής, ενώ η τρίτη έξοδος Φ600 mm οδηγείται σε φρεάτιο 

ρυθµιστικής δικλείδας όπου τοποθετείται δικλείδα αποµόνωσης και δικλείδα ελέγχου 

της παροχής προς τα κατάντη καθώς και ηλεκτροµαγνητικός µετρητής παροχής. 
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Οι διάµετροι και τα µήκη του ανατολικού αγωγού Φ1200 mm είναι: 

∆ιάµετρος (mm)                             Μήκος (m) 

1.200                                                     8.525 

1.000                                                     3.322 

 900                                                          318 

 800                                                       1.162 

 700                                                       1.904 

Σύνολο                                              15.231 m 

Για την εξυπηρέτηση των µόνιµών δικτύων θα απαιτηθεί µελλοντικά η 

εγκατάσταση παράλληλων αγωγών, λόγω των αυξηµένων παροχών και 

πιεζόµετρων στις θέσεις των δεξαµενών κεφαλής 

Στο τµήµα ανατολικά της διασταύρωσης προς τη δεξαµενή Σ8 ο 

προτεινόµενος αγωγός µπορεί να ενσωµατωθεί στο µόνιµο δίκτυο της ζώνης µε 

κατάλληλη αναµόρφωση των σωληνώσεων. 

7.4.  Μόνιµα κλειστά αρδευτικά δίκτυα 

7.4.1. Μόνιµα κλειστά αρδευτικά δίκτυα Ά φάσης 

Πρόκειται για τα µόνιµα σωληνωτά δίκτυα της Ά φάσης κατάντη της θέσης 

ρύθµισης-υδροληψίας (+233) σε τµήµατα των ζωνών Σ2,Σ3,Σ4 έκτασης περίπου 

20.000 στρέµµατα (καθαρή γεωργική γη ~17.730 στρέµµατα). Στην περίµετρο αυτή 

κατασκευάζεται το σύνολο των αρδευτικών δικτύων µαζί µε τους τριτεύοντες 

αγωγούς. 

Πίνακας 10: Μήκη αγωγών δικτύου ανά διατοµή και ζώνη άρδευσης. 
 

Αγωγός Ζώνη Σ2 Ζώνη Σ3 Ζώνη Σ4 Σύνολον 

PVC Φ 110 365 1.015 2.540 3.920 

PVC Φ140 6.695 3.320 6.225 16.240 

PVC Φ160 5.040 5.055 21.115 31.210 

PVC Φ225 4.795 5.905 2.620 13.320 

PVC Φ280 3.295 6.380 1.740 11.415 

PVC Φ355 870 220 750 1.840 

PVC Φ400 1.000  420 1.420 

Χαλ Φ400 60 5 5 70 

Χαλ Φ600 50   50 

ΣΥΝΟΛΟ 22.170 21.900 35.415 79.485 

 

7.4.2.  Κατασκευαστικά στοιχεία του µόνιµου κλειστού αρδευτικού δικτύου 

              Οι αγωγοί του αρδευτικού δικτύου ανάλογα µε την διάµετρο 

κατασκευάζονται από σωλήνες PVC 16 ατµοσφαιρών για Φ110 mm έως Φ400 mm 

και από χαλυβδοσωλήνες για διατοµές από Φ 400 mm έως Φ 1600 mm. Οι κόµβοι 



 

 

91 

και οι πάσης φύσεως συνδέσεις των σωλήνων έχουν προβλεφθεί µε βάση τα 

ανωτέρω υλικά. 

               Τα κύρια χαρακτηριστικά των αρδευόµενων εκτάσεων και υδροληψιών 

δίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας  11: Χαρακτηριστικά αρδευόµενων εκτάσεων µε κλειστά δίκτυα (για την Ά φάση). 
 

 

∆ίκτυο 

Έκταση 

δεσπόζουσα 

(στρέµµατα) 

Καθαρή 

έκταση 

(στρέµµατα) 

 

Υδροληψίες 

15 L/SEC 

 

Υδροληψίες 

9 L/SEC 

Σ2 6.500 5.850 37 21 

Σ3 7.700 6.930 50 12 

Σ4 5.500 4.950 31 16 

Σύνολο 19.700 17.730 118 49 

 

        Το ελάχιστο βάθος επικάλυψης των σωλήνων  έχει ληφθεί περίπου 1,00 m.           

Στις θέσεις διασταυρώσεων σωλήνα και χειµάρρων ο πυθµένας του χειµάρρου θα 

προστατευθεί µε συρµατοκιβώτια. 

         Τα δίκτυα σωληνώσεων εφοδιάζονται µε τις απαραίτητες συσκευές ελέγχου και 

ασφαλείας, δηλαδή  δικλείδες ελέγχου ανά τακτές αποστάσεις του δικτύου καθώς και 

στις κεφαλές των τριτευόντων αγωγών, βαλβίδες εξαερισµού στα ψηλά σηµεία, 

αντιπληγµατικές βαλβίδες σε κατάλληλες θέσεις όπου υπάρχει κίνδυνος υδραυλικού 

πλήγµατος και τέλος εκκενωτές στα χαµηλά σηµεία των αγωγών. Όλες οι παραπάνω 

συσκευές τοποθετούνται µέσα σε φρεάτια κυκλικά ή ορθογώνια ανάλογα µε το 

µέγεθος των εξαρτηµάτων. 

           Για την διάθεση του νερού στις αγροτικές µονάδες τοποθετούνται  υδροληψίες 

άρδευσης ονοµαστικής παροχής 9 lit/sec είτε δύο στοµίων παροχής 7,5 lit/sec 

ονοµαστικής πίεσης 16 Atm. Η πίεση λειτουργίας στην έξοδο του στοµίου ανέρχεται 

σε 7,0 Atm έτσι ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις µεγάλου εκτοξευτήρα. Οι 

υδροληψίες διαθέτουν ειδικό τεµάχιο αντιπληγµατικής προστασίας, κορµό και στόµιο 

3 mm µε ρυθµιστή πίεσης, περιοριστή παροχής και µετρητή παροχής. Οι υδροληψίες 

τοποθετούνται εντός προκατασκευασµένου δακτυλίου από σκυρόδεµα µε πλήρωση 

αµµοχάλικου. 
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7.5. Προτεινόµενα φράγµατα 

Κατασκευάζονται συνολικά 70 φράγµατα για την πλήρη κάλυψη των  

αρδευτικών αναγκών µέσω ταµίευσης του νερού. Κριτήριο για την επιλογή των 

θέσεων είναι η κάλυψη της µεγαλύτερης δυνατής επιφάνειας µε την παραδοχή 

µεταφοράς του αρδευτικού νερού από τους ταµιευτήρες, που θα δηµιουργηθούν, 

µέγιστη απόσταση 500 m περίπου προς τους αγρούς. 

Το αρδευτικό νερό ρέει στις τάφρους στις οποίες προβλέπεται ανά διάστηµα η 

εγκατάσταση των φραγµάτων για έλεγχο της ροής και δηµιουργία µικρών 

ταµιευτήρων, από τους οποίους θα γίνεται η υδροληψία του νερού για γεωργική 

χρήση. 

Το νερό που δεν χρησιµοποιείται από τον ανάντη ταµιευτήρα ρέει στην κοίτη 

της τάφρου ή συλλεκτήρα µέχρι το επόµενο κατάντη φράγµα ως το τελευταίο, από το 

οποίο δεν προβλέπεται πλέον ροή αρδευτικού νερού προς τα κατάντη. 

Στο παράρτηµα φαίνονται οι θέσεις των έργων προσωρινής εκφόρτισης 

σωλήνων προς τις τάφρους, όπου πέρα από τα προτεινόµενα της Ά φάσης είκοσι 

φράγµατα και τον αγωγό εκκένωσης των έργων κεφαλής, φαίνονται και οι 

διερχόµενες προς τα κατάντη µέσω των τάφρων και σωλήνων διασύνδεσης τους 

παροχές αρδευτικού νερού. 

Οι Ανώτατες Στάθµες Λειτουργίας (ΑΣΛ) των ταµιευτήρων καθορίζονται µε 

κριτήρια να εγκιβωτιστεί το νερό στη χαµηλή µόνο κοίτη των τάφρων ή συλλεκτήρα  

και να µην προκληθεί σηµαντική βύθιση του αµέσως ανάντη φράγµατος. 

7.6    Κλιµάκωση των έργων 

7.6.1.Έργα Α΄ Φάσης 

Ζώνες Σ2,Σ3 και Σ4 (περιοχή 1) και τµήµα της ζώνης Σ5 

Η συνολική δεσπόζουσα έκταση στις ζώνες Σ2, Σ3 και Σ4 ανέρχεται σε 

113.800 στρέµµατα, ενώ η καθαρή έκταση φθάνει τα 100.710 στρέµµατα όπου µαζί 

µε τµήµα 4.290 στρεµµάτων καθαρής έκτασης της ζώνης Σ5 ανέρχεται σε 105.000 

στρέµµατα καθαρής έκτασης των ζωνών Σ2, Σ3, Σ4 και τµήµατος της ζώνης Σ5. 

Τα µόνιµα σωληνωτά δίκτυα προβλέπεται ότι θα καλύπτουν µια δεσπόζουσα 

έκταση 20.000 στρεµµάτων περίπου, η οποία αντιστοιχεί σε καθαρή έκταση 18.000 

στρεµµάτων περίπου. Περιλαµβάνουν αγωγούς (χαλυβδοσωλήνες και PVC) 

διαµέτρων από Φ600 έως Φ100, συνολικού µήκους 79.485 Km. Οι µόνιµοι αγωγοί 

προσαγωγής νερού σε προσωρινές υδροληψίες, µέσω υδατορευµάτων και τάφρων, 
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είναι χαλυβδοσωλήνες, διαµέτρων από Φ1400 έως Φ600, συνολικού µήκους   

31.930 Km. 

Από τα 36 συνολικώς µικρά φράγµατα (αρδευτικά αναχώµατα) των φάσεων 

Α΄ και Β΄ τα οποία τοποθετούνται σε κατάλληλες θέσεις τάφρων και υδατορευµάτων, 

για την Α’ φάση προτείνονται 12 φράγµατα. Η συνολική δεσπόζουσα έκταση η οποία 

θα αρδεύεται από τα 12 φράγµατα, ανέρχεται σε 41.000 στρέµµατα, ενώ η καθαρή 

έκταση φθάνει τα 37.000 στρέµµατα. 

Κατά συνέπεια, η συνολική αρδευόµενη έκταση της Α΄ φάσης φθάνει τα 

61.000 στρέµµατα (20.000+41.000 στρέµµατα) δεσπόζουσας έκτασης, ενώ η 

καθαρή έκταση τα 55.000 στρέµµατα (18.000+37.000 στρέµµατα). Όσον αφορά στα 

αποχετευτικά έργα και τα έργα αγροτικής οδοποιίας, αυτά είναι πολύ περιορισµένης 

κλίµακας. 

Ζώνες Σ5,Σ6,Σ7 και Σ8 (περιοχή 2) 

Η συνολική δεσπόζουσα έκταση στις ζώνες Σ5,Σ6,Σ7 και Σ8 φθάνει στα 

119.900 στρέµµατα, ενώ η καθαρή έκταση ανέρχεται στα 107.000 στρέµµατα 

περίπου. 

 
 

Εικόνα 105: Τροφοδοτικός αγωγός Φ 1200 mm. 
 

∆εν προβλέπεται η κατασκευή µόνιµων σωληνωτών δικτύων. Οι µόνιµοι 

αγωγοί προσαγωγής νερού σε προσωρινές υδροληψίες, µέσω υδατορευµάτων και 

τάφρων, είναι χαλυβδοσωλήνες, διαµέτρων από Φ1200 έως Φ700, συνολικού 

µήκους 15.231 Km. 

Από τα 34 συνολικώς φράγµατα των φάσεων Α΄ και Β΄ τα οποία έχουν 

τοποθετηθεί σε κατάλληλες θέσεις τάφρων και υδατορευµάτων, για την Α φάση 

προτείνονται 8 (οκτώ) φράγµατα εκ’ των οποίων ένα στην τάφρο Τ8 (Κακάρα). 
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Η συνολική δεσπόζουσα έκταση η οποία θα αρδεύεται από τα 8 φράγµατα, 

ανέρχεται σε 36.000 στρέµµατα, ενώ η καθαρή έκταση φθάνει τα 32.000 στρέµµατα. 

Συνοψίζοντας, µετά το τέλος της Α΄ φάσης, η συνολική αρδευόµενη έκταση 

για τις ζώνες από Σ2 έως Σ8, θα ανέρχεται στα 97.000 στρέµµατα δεσπόζουσας 

έκτασης, ενώ η καθαρή έκταση θα φθάνει τα 87.000 στρέµµατα, περίπου. 

Η συνολική δεσπόζουσα έκταση των µονίµων δικτύων θα είναι               

20.000 στρέµµατα µε καθαρή έκταση 18.000 στρέµµατα, ενώ η συνολική 

δεσπόζουσα έκταση που θα αρδεύεται από τα φράγµατα θα είναι 77.000 στρέµµατα, 

µε καθαρή έκταση 69.000 στρέµµατα. Τέλος, τα αποχετευτικά έργα και τα έργα 

αγροτικής οδοποιίας θα είναι πολύ περιορισµένης κλίµακας. 

7.6.2.   Έργα Β΄ Φάσης 

Ζώνες Σ2,Σ3 και Σ4 (περιοχή 1) 

Στα πλαίσια της Β΄ φάσης, θα συµπληρωθούν τα τριτεύοντα κυρίως δίκτυα, 

ώστε η περιοχή ανάπτυξης του µόνιµου δικτύου σωληνωτών αγωγών να αυξηθεί, 

από τα 18.000 σε περίπου 42.000 στρέµµατα καθαρής έκτασης (δηλαδή επιπλέον 

24.000 στρέµµατα), τα οποία αντιστοιχούν σε συνολική δεσπόζουσα έκταση από 

20.000 σε περίπου 47.000 στρεµµάτων δεσπόζουσας έκτασης (δηλαδή επιπλέον 

27.000 στρέµµατα). 

Ακόµη, προβλέπεται να κατασκευασθούν τα υπόλοιπα 24 φράγµατα, ώστε να 

συµπληρωθεί ο αριθµός των 36 φραγµάτων, µαζί µε τα 12 φράγµατα της Α΄ φάσης. 

Με τον τρόπο αυτό η συνολική δεσπόζουσα έκταση η οποία θα αρδεύεται από τα 

φράγµατα θα αυξηθεί από τα 41.000 σε περίπου 66.000 στρέµµατα (δηλαδή 

επιπλέον 25.000 στρέµµατα), τα οποία αντιστοιχούν σε καθαρή έκταση από 37.000 

σε περίπου 59.000 στρεµµάτων καθαρής έκτασης (δηλαδή επιπλέον 22.000 

στρέµµατα). Κατά συνέπεια η συνολική αρδευόµενη έκταση, θα ανέρχεται στα 

113.000 στρέµµατα (47.000+66.000) δεσπόζουσας έκτασης, ενώ η καθαρή έκταση 

θα ανέρχεται στα  101.000 στρέµµατα (42.000+59.000). 

Ζώνες Σ5,Σ6,Σ7 και Σ8 (περιοχή 2) 

Στα πλαίσια της Β΄ Φάσης θα κατασκευασθούν τα υπόλοιπα 26 Φράγµατα, 

ώστε να συµπληρωθεί ο αριθµός των 34 φραγµάτων, µαζί µε τα 8 φράγµατα  της Α΄ 

φάσης. Με τον τρόπο αυτό η συνολική δεσπόζουσα έκταση η οποία θα αρδεύεται 

από τα φράγµατα θα αυξηθεί από τα 36.000 στα 40.000 στρέµµατα (δηλαδή 

επιπλέον 4.000 στρέµµατα), τα οποία αντιστοιχούν σε καθαρή έκταση από 32.000 

στα 35.000 στρέµµατα καθαρής έκτασης (δηλαδή επιπλέον 3.000 στρέµµατα). 
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Μετά το τέλος των έργων της Β΄ φάσης, η συνολική αρδευόµενη έκταση για 

τις ζώνες από Σ2 έως Σ8 θα ανέρχεται, στα 153.000 στρέµµατα δεσπόζουσας 

έκτασης, ενώ η καθαρή έκταση στα 136.000 στρέµµατα, περίπου. 

Η συνολική δεσπόζουσα έκταση των µονίµων δικτύων θα ανέρχεται στα          

47.000 στρέµµατα µε καθαρή έκταση 42.000 στρέµµατα, ενώ η συνολική 

δεσπόζουσα έκταση που θα αρδεύεται από τα φράγµατα θα ανέρχεται στα 106.000 

στρέµµατα µε καθαρή έκταση  94.000 στρέµµατα. 

 
Εικόνα 106:  Οι εκτάσεις (πράσινο πλαίσιο) που αρδεύονται µε µόνιµο σωληνωτό δίκτυο (Υ.Ε.Β. 

Καρδίτσας). 
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7.6.3. Έργα Γ΄ φάσης 

Στην φάση αυτή θα συµπληρωθούν τα µόνιµα σωληνωτά δίκτυα, το 

αποχετευτικό και αντιπληµµυρικό δίκτυο, καθώς και τα έργα αγροτικής οδοποιίας. 

Επισηµαίνεται ότι στην περιοχή 1 (Ζώνες Σ2,Σ3,Σ4) και στη Ζώνη Σ1, θα αποµένουν 

για κατασκευή µόνιµα δίκτυα τα οποία θα καλύπτουν 75.720 στρέµµατα καθαρής 

έκτασης (85.700 στρέµµατα δεσπόζουσας έκτασης) φτάνοντας τα 117.720 

στρέµµατα καθαρής έκτασης (132.700 στρέµµατα δεσπόζουσας έκτασης) µετά το 

τέλος και των τριών φάσεων. 

Όσον αφορά στην περιοχή 2 (Ζώνες Σ5,Σ6,Σ7,Σ8), η κατασκευή µονίµων 

αρδευτικών δικτύων (δηλαδή 107.000 στρέµµατα καθαρής έκτασης που αντιστοιχούν 

σε 119.900 στρέµµατα δεσπόζουσας έκτασης), αποχετευτικών, αντιπληµµυρικών 

καθώς και έργων αγροτικής οδοποιίας θα καλύψει το σύνολο της έκτασης, εφόσον 

βεβαίως υπάρξουν οι δυνατότητες χρηµατοδότησης (για τον λόγο αυτό, η τρίτη φάση 

έχει διακριθεί παρακάτω σε δύο σενάρια, Γ1 και Γ2). 

7.7.  Σηµερινή κατάσταση του αρδευτικού δικτύου 

 Στην παρούσα φάση (Ά φάση), λόγω έλλειψης οικονοµικών πόρων, 

κατασκευάζονται κλειστά αρδευτικά δίκτυα µόνο σε τµήµατα των Ζωνών Σ2-Σ3-Σ4, 

και σε συνολική έκταση 19.200 στρεµµάτων (εκ των οποίων 6.000 στρέµµατα στη 

Ζώνη Σ2, έχουν ήδη κατασκευαστεί), ενώ όλη η υπόλοιπη περιοχή µελέτης θα 

διατρέχεται από τον αντίστοιχο κεντρικό αγωγό υπό πίεση από όπου θα 

πραγµατοποιείται εκροή προς τα ανοιχτά δίκτυα (χωµάτινα κανάλια-τάφροι).  

(Εικόνα 107).  

 Επίσης στην παρούσα φάση (Ά φάση), κατάντη της προαναφερόµενης 

περιοχής (δηλαδή η υπόλοιπη έκταση των ζωνών Σ2,Σ3 και Σ4), θα αρδεύεται από 

µικρά φράγµατα (ρουφράκτες) που θα κατασκευαστούν σε ρέµατα, 

αποστραγγιστικές τάφρους, συλλεκτήρες και ποταµούς, µέσω των έργων 

προσωρινής εκφόρτισης του αντίστοιχου αγωγού προς τις τάφρους.  

 Τα φράγµατα θα εξασφαλίζουν την άρδευση των περιοχών οι οποίες 

γειτνιάζουν µε την τάφρο ή το συλλεκτήρα στον οποίο κατασκευάζονται. 

 Ακόµη, προχωρούν και διάφορα µικρά αρδευτικά έργα, µε χρήση των 

στραγγιστικών δικτύων από την νοµαρχία Καρδίτσας. 
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Εικόνα 107: Υπό κατασκευή αρδευτικό δίκτυο σε τµήµατα των Ζωνών Σ2, Σ3 και Σ4, όπου 
απεικονίζονται οι εκτάσεις που αρδεύονται από κλειστά και ανοιχτά δίκτυα, καθώς και οι αγωγοί 
τροφοδοσίας. 

 

7.8.     Σχηµατοποίηση υδροσυστήµατος Σµοκόβου  

7.8.1.  Υποθετικά σενάρια πλήρους ανάπτυξης έργων 

Το υδροσύστηµα Σµοκόβου, στην υποτιθέµενη πλήρη ανάπτυξή του και µε 

βάση τον αρχικό σχεδιασµό, περιλαµβάνει τον ταµιευτήρα και το σύνολο των έργων 

που εξυπηρετούνται µέσω της σήραγγας Λεονταρίου, δηλαδή τους οικισµούς που 

πρόκειται να τροφοδοτηθούν µε υδρευτικό νερό και τις αρδευόµενες ζώνες Σ1-Σ8, 

καθώς και τους καταναλωτές που δύνανται να εξυπηρετηθούν από τις εκροές 

κατάντη του φράγµατος, που δίνονται επιπλέον της οικολογικής παροχής. Με βάση 

τις παραπάνω παραδοχές, διαµορφώθηκε το θεωρητικό δίκτυο της εικόνας 108, 

όπου απεικονίζονται οι κύριες διαδροµές νερού προς τους διάφορους καταναλωτές. 
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Εικόνα 108:  Απεικόνιση υδροσυστήµατος Σµοκόβου (σενάριο πλήρους ανάπτυξης έργων). 

 

Συγκεκριµένα: 

• Οι ζώνες Σ1, Σ2, Σ3, Σ4, Σ5, Σ6, Σ7 και Σ8 απεικονίζονται ως ενιαίος κόµβος. 

• Οι οικισµοί που προβλέπεται να υδρεύονται µέσω του ταµιευτήρα Σµοκόβου 

οµαδοποιούνται σε έναν εικονικό κόµβο. 

• Ο Σοφαδίτης απεικονίζεται ως δύο κλάδοι υδατορεύµατος στη σειρά, ενδιάµεσα 

των οποίων θεωρείται ένας εικονικός αγωγός που αναπαριστά τα αρδευτικά 

αντλιοστάσια κατά µήκος του Σοφαδίτη, µέσω των οποίων θα διοχετεύεται νερό 

προς τη ζώνη Σ1, έκτασης 17.600 στρεµµάτων, ενώ η ελάχιστη διατηρητέα παροχή 

που αφήνεται κατάντη του φράγµατος είναι επιπρόσθετη εκείνης που δίνεται για 

άρδευση της ζώνης Σ1. 

7.8.2.  Υφιστάµενο σενάριο µερικής ανάπτυξης έργων 

Το σενάριο υφιστάµενης κατάστασης του υδροσυστήµατος, περιλαµβάνει, 

εκτός από τον ταµιευτήρα και τον Σοφαδίτη, τους κύριους κλάδους του υπάρχοντος 

και υπό κατασκευή αρδευτικού δικτύου (Εικόνα 109). 
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Εικόνα 109: Απεικόνιση υδροσυστήµατος Σµοκόβου (υφιστάµενο σενάριο µερικής ανάπτυξης έργων). 

Συγκεκριµένα: 

• Κατάντη του Λεονταρίου ξεκινά ο βασικός αρδευτικός αγωγός του συστήµατος που 

παροχετεύει νερό στις κεφαλές των ζωνών Σ2, Σ3 και Σ4. 

• Από την κεφαλή της ζώνης Σ2 ξεκινά ο κύριος τροφοδοτικός αγωγός που διατρέχει 

την περιοχή των κλειστών δικτύων, έκτασης 6.000 στρεµµάτων περίπου, και στη 

συνέχεια την περιοχή των ανοιχτών καναλιών, έκτασης 7.800 στρεµµάτων περίπου, 

για να καταλήξει στις αποστραγγιστικές τάφρους Τ7 (Ίτολη) και Τ6 (Βέρνικο), από 

όπου θα πραγµατοποιείται η άρδευση της υπόλοιπης έκτασης της ζώνης Σ2 

(περίπου 22.900 στρέµµατα). 

• Από την κεφαλή της ζώνης Σ3 ξεκινά ο κύριος τροφοδοτικός αγωγός που διατρέχει 

την περιοχή των κλειστών δικτύων, έκτασης 7.500 στρεµµάτων περίπου, και στη 

συνέχεια την περιοχή των ανοιχτών καναλιών, έκτασης 7.400 στρεµµάτων περίπου, 

για να καταλήξει στην αποστραγγιστική τάφρο Τ9.6 (Τσαµασόρεµα), από όπου θα 

πραγµατοποιείται η άρδευση της υπόλοιπης έκτασης της ζώνης Σ3 (περίπου 22.900 

στρέµµατα). 

• Από την κεφαλή της ζώνης Σ4 ξεκινά ο κύριος τροφοδοτικός αγωγός που διατρέχει 

την περιοχή των κλειστών δικτύων, έκτασης 5.700 στρεµµάτων περίπου, και στη 

συνέχεια την περιοχή των ανοιχτών καναλιών, έκτασης 7.300 στρεµµάτων περίπου, 
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για να καταλήξει στην περιοχή Οθωµανικού, από όπου θα πραγµατοποιείται η 

άρδευση της υπόλοιπης έκτασης της ζώνης Σ4 (περίπου 27.000 στρέµµατα). 

∆ηλαδή, στο υφιστάµενο σχήµα έργων, ορίζονται τρεις κατηγορίες αρδευτικών 

καταναλωτών: 

• οι καταναλωτές που εξυπηρετούνται από τα κλειστά αρδευτικά δίκτυα των ζωνών 

Σ2, Σ3 και Σ4. 

• οι καταναλωτές που εξυπηρετούνται στις ενδιάµεσες περιοχές των ζωνών Σ2, Σ3 

και Σ4, οι οποίες διατρέχονται από τον αντίστοιχο κεντρικό αγωγό υπό πίεση, από 

όπου πραγµατοποιείται εκροή προς τις χωµάτινες τάφρους. 

• οι καταναλωτές που εξυπηρετούνται από τα προσωρινά έργα και αποστραγγιστικά 

δίκτυα  των ζωνών Σ2, Σ3 και Σ4. 

7.9.  Αρχές σχεδιασµού αρδευτικού δικτύου 

Για όλες τις ζώνες Σ1 έως και Σ8 εφαρµόσθηκαν οι εξής γενικές αρχές 

σχεδιασµού σε ότι αφορά τα αρδευτικά δίκτυα: 

- Αρδευτική µονάδα µέχρι 90 στέµµατα, µε υδροληψίες (Modules) των 9,0 L/s 

- Αρδευτική µονάδα 90 έως 150 στρέµµατα µε υδροληψίες 15,0 L/s (2Χ7.5 L/s).  

- Μέση ειδική παροχή άρδευσης 24ωρου κρίσιµου µήνα 0,059 L/s/στρέµµα. 

- Ειδική παροχή άρδευσης 24ωρου της πλέον απαιτητικής καλλιέργειας 

(µηδική) στον κρίσιµο µήνα 0,082 L/s/στρέµµα. 

- ∆ιατιθέµενο πιεζοµετρικό φορτίο κατάντη της υδροληψίας άρδευσης                     

70 m (µε κατάλληλο ρυθµιστή πίεσης είναι δυνατός ο περιορισµός της πίεσης 

µέχρι 45 m, αναλόγως µε τις καλλιεργητικές απαιτήσεις). 

- Περιορισµοί παροχής στον κύριο αγωγό ή και στους βασικούς αγωγούς του 

δικτύου µε βάση την ανωτέρω παροχή της µηδικής τον κρίσιµο µήνα για       

20 ώρες λειτουργία και συντελεστή προσαύξησης 10%, η οποία αντιστοιχεί 

τελικώς σε ειδική παροχή του κρίσιµου µήνα ίση µε 0.10824 L/s/στρέµµα (στις 

ζώνες Σ1 έως Σ4 τέθηκαν και πρόσθετοι περιορισµοί οι οποίοι αναφέρονται 

στον κύριο αγωγό προσαγωγής). 

7.10. Εκτίµηση αρδευτικών αναγκών 

Για το σύνολο της έκτασης των 224.720 στρεµµάτων καθαρής γεωργικής 

έκτασης, η ετήσια αρδευτική ζήτηση νερού εκτιµάται ως εξής: 

- Με µόνιµα σωληνωτά δίκτυα: 224.720 στρέµµαταΧ450 m3/στρέµµα/έτος = 

101.124.000 m3  ή περίπου 101,1  106 m3 / έτος. 
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Όπως αναλύεται παραπάνω, τα έργα θα ολοκληρωθούν σε τρεις φάσεις. Στον 

παρακάτω Πίνακα 12 παρουσιάζονται οι ετήσιες ποσότητες νερού που θα 

απαιτηθούν για άρδευση σε κάθε µία από τις φάσεις αυτές. Ειδικότερα, για την Γ΄ 

φάση θεωρούµε δύο σενάρια. Στο σενάριο Γ1 υποτίθεται η κατασκευή µόνιµων 

δικτύων µόνο για την περιοχή 1, ενώ η περιοχή 2 θα εξυπηρετείται από προσωρινά 

έργα και µόνο, ενώ στο σενάριο Γ2 υποτίθεται η ολοκλήρωση των έργων για το 

σύνολο της καθαρής γεωργικής γης. Οι υπολογισµοί έχουν γίνει µε τιµές 

ονοµαστικής ετήσιας αρδευτικής ζήτησης 450 και 700 m3/στρέµµα, για υδροδότηση 

από µόνιµα σωληνωτά δίκτυα και προσωρινά έργα (επιφανειακή απόληψη από 

χωµάτινες τάφρους), αντίστοιχα. 

 
Πίνακας  12: Εκτάσεις καθαρής γεωργικής γης και ετήσιες αρδευτικές ανάγκες, κατά τις διάφορες 

φάσεις ανάπτυξης των αρδευτικών έργων. 

Φάση Μόνιµα δίκτυα (ονοµαστική 

ζήτηση 450 m3/στρ/έτος) 

Προσωρινά έργα (ονοµαστική 

ζήτηση 700 m3/στρ/έτος) 

Ετήσια αρδευτική 

ζήτηση (106 m3) 

Α΄ Έκταση: 18.000 στρέµµατα 

Ετήσιες ανάγκες: 8.1 106 m3 

Έκταση: 69.000 στρέµµατα 

Ετήσιες ανάγκες: 48 106 m3 

56.4 

Β΄ Έκταση: 42.000 στρέµµατα 

Ετήσιες ανάγκες: 18.9 106 m3 

Έκταση: 94.000 στρέµµατα 

Ετήσιες ανάγκες: 65.8 106 m3 

84.7 

Γ1΄ Έκταση: 117.720 στρέµµατα 

Ετήσιες ανάγκες: 53 106 m3 

Έκταση: 94.000 στρέµµατα 

Ετήσιες ανάγκες: 65.8 106 m3 

118.8 

Γ2΄ Έκταση: 224.720 στρέµµατα 

Ετήσιες ανάγκες: 101.1 106 m3 

Κατάργηση προσωρινών 

έργων 

101.1 

 
7.11. Παροχές σχεδιασµού Α΄ Φάσης 

Οι παροχές σχεδιασµού του µόνιµου σωληνωτού δικτύου άρδευσης και των 

κατάντη παροχετεύσεων σε τάφρους αναλύονται ως εξής: 

- Για τις ζώνες Σ2 και Σ3: 4.554 L/s. 

- Για την ζώνη Σ4: 2.363 L/s. 

- Για τις ζώνες Σ5,Σ6,Σ7 και Σ8: 2.590 L/s. 

Η συνολική παροχή σχεδιασµού όλων των ζωνών ανέρχεται σε   9.507 L/s.  

Για την τάφρο Τ8.12 (Κακκάρα), τον Φαρσαλίτη και τις λοιπές µικρότερες 

τάφρους, λαµβάνοντας υπόψη πιθανές αυξήσεις, εκτιµάται παροχή σχεδιασµού 

2.593 L/s. Κατά συνέπεια, η συνολική παροχή σχεδιασµού των έργων της Α΄ φάσης 

ανέρχεται στα 12.100 L/s. 
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Για την περίπτωση που ζητηθούν µεγαλύτερες παροχές για την πρόβλεψη 

οικολογικών παροχών για τα µεγάλα ρεύµατα και τάφρους, έχει προστεθεί µια 

επιπλέον παροχή 2.193 L/s  (Ε.Μ.Π. 2006). 
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8.  Λοιπές χρήσεις των έργων 

8.1. Ύδρευση 

Ο ταµιευτήρας Σµοκόβου προβλέπεται να εξυπηρετεί, εκτός από τις 

αρδευτικές και τις υδρευτικές ανάγκες των πεδινών οικισµών της περιοχής µελέτης. 

Για τον σκοπό αυτό εκπονήθηκε από την εταιρεία ΡΟΙΚΟΣ η προµελέτη η οποία 

αφορά στην ύδρευση της ανατολικής πλευράς του Νοµού Καρδίτσας, 

(Μπουλούγαρης και Τσίτσης, 2002) τα κύρια συµπεράσµατα της οποίας δίνονται 

παρακάτω: 

Ο ταµιευτήρας ο οποίος εξετάζεται καλύπτει την ανατολική πλευρά του Νοµού 

Καρδίτσας και µε βάση τα υψόµετρα της περιοχής µπορεί να καλύψει την υδρευτική 

ζήτηση 55 συνολικά οικισµών των ∆ήµων Ταµασίου, Μενελαίδας, Καλλιφωνίου, 

Σοφάδων, Άρνης, Παλαµά και Φύλλου. Στη παρούσα κατάσταση, οι οικισµοί αυτοί 

υδρεύονται είτε από τοπικές γεωτρήσεις, είτε από τοπικές πηγές. Σηµειώνεται ότι ο 

∆ήµος Σοφάδων υδρεύεται από την λίµνη Πλαστήρα, αλλά προβλέπεται να ενισχυθεί 

και από τον ταµιευτήρα Σµοκόβου. Το βασικότερο πρόβληµα είναι η κακή ποιότητα 

των υδάτων, λόγω κυρίως της ρύπανσης του υπόγειου υδροφορέα, εξαιτίας κυρίως 

των γεωργικών δραστηριοτήτων. Από σχετικές µετρήσεις του ΙΓΜΕ κατά την χρονική 

περίοδο 1999-2000, προκύπτει ότι η περιοχή µελέτης παρουσιάζει  αυξηµένες τιµές 

νιτρικών και φυτοφαρµάκων. 

Η περίοδος µελέτης των έργων ύδρευσης είναι η 40ετία, 2002-2042. 

Θεµελιώδες υπολογιστικό µέγεθος είναι ο πληθυσµός σχεδιασµού των 

εξυπηρετούµενων περιοχών, µε βάση τον οποίο προκύπτουν οι αντίστοιχες παροχές 

σχεδιασµού. Η µελέτη βασίσθηκε στις ακόλουθες πηγές: 

- Χωροταξικό σχέδιο περιφέρειας Θεσσαλίας - Γ' Φάση (ΥΠΕΧΩ∆Ε. 1999) 

-   Απόψεις σχετικά µε την ανάπτυξη και την πληθυσµιακή εξέλιξη του Νοµού  

Καρδίτσας (Αναπτυξιακή Καρδίτσας 2000). 

-    Στοιχεία απογραφών πληθυσµού ετών 1981, 1991, 2001 (ΕΣΥΕ) 

- Απόψεις των δήµων της περιοχής σχετικά µε την εξέλιξη του πληθυσµού. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω στοιχεία έγιναν εκτιµήσεις πληθυσµού ανά οικισµό, σε 

ότι αφορά την πληθυσµιακή εξέλιξη της περιοχής µελέτης, µε βάση δύο εκδοχές. Η 

πρώτη, µη αισιόδοξη εκδοχή, προβλέπει χαµηλούς ρυθµούς ανάπτυξης, ενώ η δεύτερη, 

αισιόδοξη εκδοχή, προβλέπει εντονότερους ρυθµούς ανάπτυξης, και ουσιαστικά 
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επαληθεύει την χωροταξική µελέτη του ΥΠΕΧΩ∆Ε. Με βάση τις δύο αυτές εκδοχές, 

εκτιµήθηκε η εξέλιξη του πληθυσµού όλου του Νοµού Καρδίτσας και ακολούθως έγινε 

αναγωγή των προβλέψεων για την περιοχή µελέτης, µε τη χρήση σταθερού συντελεστή. 

Λόγω της σπουδαιότητας του έργου, κρίθηκε πιο ασφαλής η αισιόδοξη πρόβλεψη 

εξέλιξης του πληθυσµού, λαµβάνοντας υπόψη το αρνητικό παράδειγµα της 

υδροδότησης από τη λίµνη Πλαστήρα, όπου εµφανίζονται προβλήµατα επάρκειας των 

έργων µεταφοράς νερού. Στον Πίνακα 13, δίνεται η κατανοµή του συνολικού 

πληθυσµού ανά ∆ήµο. 

Ο υπολογισµός των υδρευτικών αναγκών έγινε για τις ακόλουθες 

κατηγορίες χρήσεων: οικιακή, πότισµα ιδιωτικών κήπων, δηµοτική (σχολεία, 

νηπιαγωγεία), κτηνοτροφική, βιοµηχανική-βιοτεχνική και πυροσβεστική. Στις 

εκτιµήσεις θεωρήθηκε ένας επιπρόσθετος όγκος νερού που αναφέρεται στις 

απώλειες των δικτύων µεταφοράς και διανοµής. Οι µελετητές κατέληξαν στα 

ακόλουθα µεγέθη σχεδιασµού: 

      1.  Πληθυσµός µελέτης (έτος 2042) 55.000 κάτοικοι. 

      2. Μέση ετήσια ηµερήσια κατά κεφαλή κατανάλωση 250 L. 

      3. Μέση χειµερινή ηµερήσια κατά κεφαλή κατανάλωση 200 L. 

      4. Μέση Θερινή ηµερήσια κατά κεφαλή κατανάλωση 310 L.  

      5. Μεγίστη θερινή ηµερήσια κατά κεφαλή κατανάλωση 375 L. 

Στην σχετική προµελέτη ύδρευσης (Μπουλούγαρης και Τσίτσης, 2002), µε 

βάση τα πληθυσµιακά και αναπτυξιακά δεδοµένα της περιοχής, και θεωρώντας µια 

µέση ηµερήσια κατά κεφαλή κατανάλωση ίση µε 250 L/κάτ./ηµέρα., προέκυψε ότι οι 

ετήσιες υδρευτικές ανάγκες των ∆ήµων της περιοχής ανέρχονται σε 5.0 106 m3. 

Εκφράζεται η άποψη ότι η τιµή αυτή είναι σηµαντικά υποεκτιµηµένη, δεδοµένου ότι, 

µε βάση στοιχεία πραγµατικής κατανάλωσης του Συνδέσµου Ύδρευσης Καρδίτσας, 

η κατά κεφαλή ζήτηση νερού στην περιοχή ξεπερνά τα 600 L/κάτ./ηµέρα, και σε 

ορισµένες περιπτώσεις φτάνει ακόµη και στα εξαιρετικά υψηλά επίπεδα των       

1000 L/κάτ./ηµέρα., καθώς µεγάλο µέρος του υδρευτικού νερού χρησιµοποιείται και 

για εξωτερικές χρήσεις. Συνεπώς, µια πιο ρεαλιστική εκτίµηση, λαµβάνοντας υπόψη 

και τις εξαιρετικά υψηλές απώλειες λόγω της παλαιότητας των εσωτερικών δικτύων 

διανοµής, θα ανέβαζε τις ετήσιες υδρευτικές ανάγκες στα επίπεδα των 10.0 έως και 

15.0 106 m3, ποσότητες που σε κάθε περίπτωση είναι δυνατό να καλυφθούν από το 

υδατικό δυναµικό του ταµιευτήρα. Επισηµαίνεται ωστόσο ότι θα πρέπει να 
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καταβληθεί κάθε προσπάθεια για τον έλεγχο της υδρευτικής ζήτησης, τόσο στην 

περιοχή µελέτης όσο και στην ευρύτερη περιοχή του Νοµού Καρδίτσας, δεδοµένου 

ότι τέτοια επίπεδα κατανάλωσης υδρευτικού νερού είναι απαράδεκτα υψηλά. 

  Στο επίπεδο της προµελέτης για την κατασκευή του υδρευτικού δικτύου, 

προτάθηκαν τρεις εναλλακτικές λύσεις. Από οικονοµικής άποψης, προτιµητέα 

θεωρείται η λύση κατά την οποία το κεντρικό υδραγωγείο ξεκινά δίπλα από τη 

σήραγγα Λεονταρίου. Στην περίπτωση αυτή προβλέπεται η λειτουργία δύο µόνο 

συλλογικών δεξαµενών, ενώ η χάραξη των αγωγών ακολουθεί την µέγιστη 

δυνατή ευθυγραµµία. 

Προβλέπονται τρεις κεντρικοί κλάδοι (αγωγοί). Ο ανατολικός κλάδος θα 

εξυπηρετεί τους οικισµούς Γραµµατικό, Νέο Ικόνιο, Πασχαλίτσα, Γεφύρια, Λεύκη, 

Ορφανά, Φύλλο, Άµπελο, Ιτέα, Συκεώνα, Πέτρινο και Άγιο ∆ηµήτριο. Ο 

κεντρικός κλάδος θα τροφοδοτεί τους οικισµούς Καππαδοκικό, Άγιο Βησσάριο, 

Κυψέλη, Ματαράγκα, Ερµήτσι, Μάρκο, Γοργοβίτες, Καλυβάκια, Κοσκινά, 

Ψαθοχώρι, Μεταµόρφωση, Παλαµά, Μοσχολούρι και Σοφάδες. Τέλος, ο δυτικός 

κλάδος τροφοδοτεί τα χωριά Ασηµοχώρι, Λεοντάρι, Αχλαδιά, Ανάβρα, Κέδρος, 

Λουτρό, Παλιούρι, ∆αφνοσπηλιά, Ζαίµι, Φίλια, Μαυραχάδες, Ανώγειο, Αµπελο,  

Αγία Παρασκευή και Καρποχώρι. 

Στον Πίνακα 14 δίνονται οι µέσες ετήσιες και µέγιστες θερινές ζητήσεις, ανά 

∆ήµο, ενώ στον Πίνακα 15 δίνονται οι µηνιαίες υδρευτικές ανάγκες, για όλη την 

περιοχή µελέτης. 

Πίνακας 13:  H κατανοµή, του πληθυσµού, στην περιοχής µελέτης. 

 
∆ήµος 

 

 
Ποσοστό (%) 

 
2001 

 
2021 

 
2041 

Ταµασίου 9.5 4.072 4.275 5.225 

Μενελαίδας 6.0 2.701 2.700 3.300 

Καλλιφωνίου 8.0 3.246 3.600 4.400 

Σοφάδων 32.0 12.215 14.400 17.600 

Άρνης 7.5 3.299 3.375 4.125 

Παλαµά 27.0 10.050 12.150 14.850 

Φύλλου 10.0 4.043 4.500 5.500 

 
Σύνολο 

 
100 

 
39.626 

 
45 000 

 
55.000 
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Πίνακας  14:  Υδρευτικές ανάγκες περιοχής (έτος 2042). 

 
∆ήµος 

 

 
Μέση ετήσια (m

3
) 

 
Μέγιστη θερινή (m

3
) 

Ταµασίου 1 182 1 773 

Μενελαίδας 404 606 

Καλλιφωνίου 869 1 304 

Σοφάδων 4 400 6 600 

Άρνης 1 031 1 547 

Παλαµά 3 713 5 569 

Φύλλου 1 375 2 063 

 
Σύνολο 

 
12 974 

 
19 462 

 

 

Πίνακας  15: Μηνιαία κατανοµή ολικής ζήτησης. 

 
Μήνας 

 
Τιµή (m

3
) 

 

Οκτώβριος 330 000 

Νοέµβριος 330 000 

∆εκέµβριος 330 000 

Ιανουάριος 330 000 

Φεβρουάριος 330 000 

Απρίλιος 512 000 

Μάιος 512 000 

Ιούνιος 512 000 

Ιούλιος 619 000 

Αύγουστος 512 000 

Σεπτέµβριος 512 000 

 
8.2.  Υδροηλεκτρική ενέργεια 

           Στην έξοδο της σήραγγας Λεονταρίου λειτουργεί µικρό υδροηλεκτρικό 

έργο, η εκµετάλλευση του οποίου γίνεται από την ∆ΕΗ. Η µέση ετήσια παραγωγή 

ενέργειας, στην περίπτωση πλήρους ανάπτυξης των αρδευτικών έργων (και 

συνεπώς µεγιστοποίησης της εκροής από τη σήραγγα Λεονταρίου κατά την 

αρδευτική περίοδο), εκτιµάται σε 28.6 GWh. Επισηµαίνεται ότι η παραγωγή 

ενέργειας είναι πλήρως εξαρτώµενη από την εξυπηρέτηση των κατάντη 

αρδευτικών απολήψεων, συνεπώς δεν υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής 

πρωτεύουσας ενέργειας από τον σταθµό. 

8.3.  Χρήσεις νερού και περιορισµοί 

Στο υδροσύστηµα Σµοκόβου, στο υποθετικό σενάριο της πλήρους ανάπτυξης 

των σχετικών έργων (Εικόνα 108), θεωρούνται οι ακόλουθες χρήσεις νερού, κατά 

σειρά προτεραιότητας: 



 

 

107 

• απόληψη νερού για ύδρευση οικισµών Ανατολικής Καρδίτσας. 

• εκροή νερού για διατήρηση ελάχιστης παροχής κατάντη φράγµατος, για 

εµπλουτισµό του κώνου του Σοφαδίτη και προστασία των οικοσυστηµάτων. 

• διατήρηση ελάχιστου αποθέµατος νερού στον ταµιευτήρα Σµοκόβου. 

• παραγωγή ενέργειας µέσω του ΥΗΣ Λεονταρίου. 

• απόληψη νερού για άρδευση των ζωνών Σ1, Σ2, Σ3, Σ4, Σ5, Σ6, Σ7 και Σ8. 

• απόληψη νερού για άρδευση των παραποτάµιων περιοχών, κατάντη του Κέδρου. 

Η ζήτηση κάθε χρήσης εκτιµήθηκε ως εξής: 

Οι ετήσιες υδρευτικές ανάγκες τέθηκαν ίσες µε 10.0 106 m3. Η ποσότητα αυτή 

µπορεί να εξυπηρετήσει ισοδύναµο πληθυσµό 110.000 κατοίκων, θεωρώντας µέση 

κατά κεφαλή κατανάλωση (µαζί µε τις απώλειες) 250 L/d.  

Η ελάχιστη διατηρητέα παροχή στο Σοφαδίτη είναι ίση µε 10.0 106  m3/έτος, ενώ η 

µηνιαία κατανοµή της, ορίστηκε µε βάση τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

του έργου (Βαβίζος κ.ά., 1995).  

Στον ταµιευτήρα Σµοκόβου επιβάλλεται η διατήρηση ενός ελάχιστου 

αποθέµατος της τάξης των 65 106
 m3, που αντιστοιχεί σε στάθµη +345 m, και 

εξασφαλίζει καλή οικολογική κατάσταση της λίµνης και καλή ποιότητα νερού  

(Ρόπης, 2005). Το όριο αυτό τίθεται σε υψηλότερη προτεραιότητα σε σχέση µε τους 

αρδευτικούς στόχους, αλλά σε χαµηλότερη σε σχέση µε τους υδρευτικούς και 

περιβαλλοντικούς στόχους. Κατά συνέπεια, επιτρέπεται η παραβίαση του εν λόγω 

ορίου, δηλαδή η πραγµατοποίηση απολήψεων κάτω από την επιτρεπόµενη στάθµη 

των +345 m, αποκλειστικά για την ύδρευση των οικισµών και τη διατήρηση της 

οικολογικής παροχής του Σοφαδίτη. Αντίθετα, δεν επιτρέπεται η εκροή νερού για 

άρδευση, τόσο µέσω της σήραγγα Λεονταρίου όσο και κατάντη του φράγµατος. 

Η παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας τίθεται µε τη µορφή στόχου ελάχιστης 

επιθυµητής παροχής που αναπαριστά τη σήραγγα Λεονταρίου. Η εν λόγω παροχή 

θεωρείται σταθερή κατά την υγρή περίοδο (Οκτώβριος-Μάρτιος) και αποτελεί 

ζητούµενο των διαχειριστικών αναλύσεων. Στις αναλύσεις γίνεται η παραδοχή ότι η 

εν λόγω παροχή, µε όριο την υφιστάµενη παροχετευτικότητα της σήραγγας          

(3.0 m3/s), µπορεί να διοχετευτεί µε ασφάλεια κατάντη, µέσω του αποστραγγιστικού 

δικτύου. Τους υπόλοιπους µήνες του έτους, θεωρείται ότι η διερχόµενη παροχή από 

τη σήραγγα Λεονταρίου, και συνακόλουθα η παραγωγή ενέργειας, καθορίζεται από 

τις υδρευτικές και αρδευτικές ανάγκες των κατάντη καταναλωτών. 
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8.4.  Τουρισµός-Αναψυχή 

Η ανάπτυξη του τουρισµού αποτελεί πολύ σηµαντικό παράγοντα µε δεδοµένη 

την µείωση που εµφανίζεται τη τελευταία δεκαετία στην απασχόληση του πρωτογενή 

τοµέα.  

Η λίµνη Σµοκόβου, λόγω της µικρής διάρκειας ζωής της, δεν έχει προς το 

παρόν αναπτυγµένες τουριστικές υποδοµές. Στην ευρύτερη περιοχή της λίµνης 

βρίσκονται διάφοροι τουριστικοί προορισµοί, όπως ενδιαφέρουσες αισθητικά 

διαδροµές (Φουρνά-Ρεντίνα-Λουτροπηγή, Πλατύστοµο-Μακρακώµη-Λουτροπηγή) 

και αξιόλογοι παραδοσιακοί οικισµοί (Ρεντίνα µε το οµώνυµο µοναστήρι, Γιαννιτσού 

που άρχισε πρόσφατα να επανοικίζεται, Πάνω Κτιµένη µε αρχαιολογικό χώρο, Κάτω 

Κτιµένη). 

Γενικά, µπορεί να ειπωθεί ότι οι υφιστάµενες και προγραµµατιζόµενες 

ανθρωπογενείς δραστηριότητες στην περιοχή της λίµνης δεν αναµένεται να 

προκαλέσουν προβλήµατα ρύπανσης στο περιβάλλον και στους υδάτινους πόρους. 

Υπάρχουν, έτσι, σηµαντικές δυνατότητες ανάπτυξης νέων, ήπιων δραστηριοτήτων 

(περιήγηση, αναψυχή, άθληση, συναυλίες) όπως και διαφόρων µορφών τουρισµού 

(οικολογικός, ιαµατικός, θρησκευτικός) µε προϋποθέσεις και συνεχή µέριµνα για τη 

διατήρηση, ανάδειξη και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος. Άλλωστε, τα 

τελευταία χρόνια, οι εναλλακτικές µορφές τουρισµού παρουσιάζουν σοβαρό 

ενδιαφέρον από την πλευρά της πολιτείας, των ιδιωτών επενδυτών, αλλά και του 

κοινού. Κατά συνέπεια αναµένεται να συµβάλλει στην τουριστική ανάπτυξη της 

ευρύτερης περιοχής, πιθανώς στην ανάπτυξη της ιχθυοκαλλιέργειας και στη 

δηµιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων. Μετά την ολοκλήρωση των έργων στην 

περιοχή και την κατασκευή του οδικού δικτύου γύρω από τη τεχνητή λίµνη 

Σµοκόβου, η τουριστική κίνηση αναµένεται να αυξηθεί σηµαντικά, καθώς τα 

τελευταία χρόνια, όπως αποδεικνύει η περίπτωση του γειτονικού ταµιευτήρα 

Πλαστήρα, οι εναλλακτικές µορφές τουρισµού παρουσιάζουν έντονη ανάπτυξη. 

8.5. Ιαµατικά νερά 

           Στην περιοχή γύρω από τη λίµνη αναπτύσσονται µορφές ιαµατικού τουρισµού 

λόγω των λουτρών Σµοκόβου, Καΐτσας και Σουλαντά.  

Η  πλέον αναγνωρισµένη βρίσκεται στα λουτρά Σµοκόβου, όπου έχουν 

αναπτυχθεί υποδοµές από το 1662. Σε εξαιρετική θέση και φυσικό κάλλος τα 

θειούχα ιαµατικά νερά των πηγών κατατάσσουν τα λουτρά στην πέµπτη θέση 
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των ελληνικών λουτροπόλεων. Οι συνεχείς βελτιώσεις στις εγκαταστάσεις των 

λουτρών, των ξενοδοχείων αλλά και των υπόλοιπων χώρων προσελκύουν το 

ενδιαφέρον των επισκεπτών από όλη την Ελλάδα. Οι πηγές µε την θειούχα 

αλκαλική σύνθεση των ιαµατικών νερών τους, µε θερµοκρασία που κυµαίνεται 

από 29-40°C, θεωρούνται ιδανικές για παθήσεις του αναπνευστικού και 

πεπτικού συστήµατος, τις δερµατοπάθειες και χρόνιες ρευµατοπάθειες, για 

ενδοκρινείς ανεπάρκειες και για γυναικολογικές παθήσεις. Τα λουτρά λειτουργούν 

από την 1η  Ιουνίου έως τις 15 Οκτωβρίου. 

Πολυάριθµες επισκέψεις φθάνουν κάθε χρόνο και στα λουτρά Καϊτσας-

Κτιµένης ανατολικώς της Κτιµένης, µέσα σε µια καταπράσινη, µαγευτική, 

τοποθεσία. Τα θειούχα νερά µε φυσική θερµοκρασία 21°C είναι κατάλληλα για 

νευρικές, γυναικολογικές παθήσεις και ρευµατοπάθειες. Τα έργα αναβάθµισης 

της υποδοµής των λουτρών που είναι σε εξέλιξη θα αναβαθµίσουν ακόµη 

περισσότερο την παροχή υπηρεσιών προς τους επισκέπτες. 

Ακόµη, υπάρχουν οι ιαµατικές πηγές Σουλαντά, που όµως, δεν διαθέτουν 

προς το παρόν κατάλληλη υποδοµή. Οι υπόλοιπες ιαµατικές πηγές της 

ευρύτερης περιοχής (∆αφνοσπηλιάς, Αµάραντου, Ραχούλας, Απιδιάς, 

Θραψίµιου, Αηδονοχορΐου, Ρεντίνας), δεν είναι για την ώρα αξιοποιηµένες. 
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9.  Ποιοτικά και περιβαλλοντικά δεδοµένα 

9.1.  Ποιότητα νερού και  Ρυπαντικά φορτία 

       Στη λεκάνη απορροής της τεχνητής λίµνης Σµοκόβου, οι βασικότερες 

πηγές ρύπων είναι τα φορτία που παράγονται από τους µόνιµους κατοίκους 

και τις ασχολίες τους, οι οποίες είναι κυρίως γεωργικές και κτηνοτροφικές. Το 

µεγαλύτερο µέρος των µη σηµειακών φορτίσεων προέρχεται από την 

πεδιάδα του οροπεδίου της Ξυνιάδας, οι επιφανειακές απορροές της οποίας 

καταλήγουν στον ταµιευτήρα µέσω του ποταµού Ονόχωνου. Τα απόβλητα 

της περιοχής περιέχουν σηµαντικά φορτία αζώτου (είτε στην αµµωνιακή, είτε 

στην οξειδωµένη του µορφή) και φωσφόρου. 

     Σε δηµοσιευµένη εργασία, (Ε.Μ.Π., Ρόπης 2005), εκτιµήθηκαν τα 

φορτία αζώτου και φωσφόρου τα οποία εισέρχονται κάθε χρόνο στον 

ταµιευτήρα από µη σηµειακές πηγές, που οφείλονται στις διάφορες 

δραστηριότητες που αναπτύσσονται στη λεκάνη απορροής του. Η 

προσέγγιση των ποσοτήτων των θρεπτικών που εισέρχονται στην λίµνη 

πραγµατοποιήθηκε µε βάση, κυρίως, τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής 

Υπηρεσίας από την απογραφή του 2001. Με βάση τα στοιχεία αυτά, 

εκτιµήθηκαν οι χρήσεις γης καθώς και ο πληθυσµός των µόνιµων κατοίκων 

στη λεκάνη απορροής. Στην συνέχεια, υπολογίσθηκαν οι ποσότητες αζώτου 

και φωσφόρου οι οποίες εισέρχονται σε ετήσια βάση στον ταµιευτήρα. Στις 

εκτιµήσεις ελήφθη υπόψη η εφαρµογή πρότυπων µεθόδων για τον 

περιορισµό της νιτρορύπανσης από τις καλλιέργειες, µε βάση αντίστοιχη 

Κοινοτική Οδηγία. Τα αποτελέσµατα συνοψίζονται στον Πίνακα 16. 

 
Πίνακας 16:  Εκτιµήσεις ρυπαντικών φορτίων που εισέρχονται στον ταµιευτήρα (kg/έτος). 

 

  
Άζωτο (Ν) 

 

 
Φώσφορος (Ρ) 

Αστικές περιοχές 6 100 2 440 

Καλλιέργειες 112 065 8 765 

Βοσκότοποι 11 750 1 175 

∆άση 73 460 2 448 

Νερά 640 32 

 
Σύνολο 

 

 
354 906 

 
14 860 
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9.2.  Μετρήσεις ποιοτικών χαρακτηριστικών 

Οι αρµόδιες υπηρεσίες του Νοµού Καρδίτσας παρακολουθούν ανά 

τακτά χρονικά διαστήµατα τις βασικές παραµέτρους της ποιότητας των 

υδάτων του ταµιευτήρα Σµοκόβου, µεταξύ των οποίων διάφορες χηµικές και 

µικροβιολογικές παραµέτρους. Από τις µετρήσεις που έχουν γίνει έως τώρα 

προκύπτει ότι, από άποψη ποιότητας, το νερό του ταµιευτήρα µπορεί να 

καταταγεί στην κατηγορία Α1, και συνεπώς µπορεί να διατεθεί ως πόσιµο 

µετά από κατάλληλη επεξεργασία (διήθηση και απολύµανση). Τα αναλυτικά 

στοιχεία των µετρήσεων δηµοσιεύονται στην εργασία του Ρόπη (Ε.Μ.Π., 

Ρόπης 2005). 

9.3.  ∆ιερεύνηση της ποιοτικής κατάστασης της λίµνης 

Στα πλαίσια της εργασίας του ρόπη (Ε.Μ.Π., Ρόπης, 2005), έγινε 

διερεύνηση της ποιότητας των υδάτων της τεχνητής λίµνης Σµοκόβου, µε 

εφαρµογή µοντέλων προσοµοίωσης. Συγκεκριµένα, χρησιµοποιήθηκε το µοντέλο 

ευτροφισµού «Αquatox». Πρόκειται για ένα µοντέλο γενικού οικολογικού ρίσκου, 

το οποίο προσοµοιώνει την εξέλιξη της συγκέντρωσης και τις επιπτώσεις τόσο 

από την παρουσία συντηρητικών ρύπων, όπως τα θρεπτικά και τα ιζήµατα, όσο 

και από την επίδραση τοξικών χηµικών στο οικοσύστηµα. Η χρήση του 

συστήνεται για ποταµούς, λίµνες, λιµνοθάλασσες και ταµιευτήρες. 

Από την σύγκριση των αποτελεσµάτων της προσοµοίωσης προέκυψε πως 

κατά τη λειτουργία του ταµιευτήρα, στη µικρότερη από τις ελάχιστες στάθµες που 

εξετάσθηκαν, αυξάνεται η συγκέντρωση του αµµωνιακού αζώτου, των νιτρικών 

και των φωσφορικών, ενώ οι συγκεντρώσεις του διαλυµένου οξυγόνου και της 

χλωροφύλλης, παρά την διακύµανση της στάθµης, παραµένουν αµετάβλητες. 

Τους θερινούς µήνες παρατηρούνται οι µεγαλύτερες συγκεντρώσεις 

χλωροφύλλης και διαλυµένου οξυγόνου. 

Γίνεται φανερό, τόσο από τα αποτελέσµατα του µοντέλου, όσο και µε βάση 

τις εργαστηριακές µετρήσεις, ότι η ποιότητα των υδάτων του ταµιευτήρα είναι 

πολύ καλή, κάτι που αποδεικνύεται από τις χαµηλές ποσότητες θρεπτικών και 

χλωροφύλλης. Ακόµη και τους θερινούς µήνες κατά τους οποίους εµφανίζονται οι 

µέγιστες τιµές, αυτές δεν είναι ανησυχητικές. Το ίδιο ισχύει και για την 

διακύµανση της στάθµης στον ταµιευτήρα. Αν και το σενάριο ελάχιστης στάθµης 

στα +345 m δείχνει σηµαντικές αποκλίσεις στα διάφορα ποιοτικά χαρακτηριστικά, 
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οι τιµές τους παραµένουν αρκετά χαµηλές. Επιπροσθέτως, µε βάση τις τιµές της 

συγκέντρωσης χλωροφύλλης, οι οποίες είναι µικρότερες από 5.0 mg/L, ο 

ταµιευτήρας µπορεί να χαρακτηριστεί ως πολύ καλής ποιότητας και να καταταγεί 

στην κατηγορία Ι. Αξίζει, όµως, να σηµειωθεί ότι ο ταµιευτήρας λειτουργεί  

περίπου έξι χρόνια και βρίσκεται σε περιοχή όπου οι χρήσεις γης δεν επιτρέπουν 

την µαζική ρύπανση του.  

9.4.  Η ποιότητα του νερού στον Σοφαδίτη ποταµό 

Στο παρελθόν η ποιότητα του νερού σε όλη την λεκάνη απορροής του 

Σοφαδίτη ποταµού ήταν άριστη. Το νερό προσφερόταν για κάθε χρήση. Για ύδρευση 

και οικιακή χρήση, για την γεωργία και την κτηνοτροφία. Ακόµη το νερό του 

Σοφαδίτη, ήταν χρήσιµο και για τους επιχειρηµατίες της περιοχής. Οι γνωστοί 

νερόµυλοι και τα ιδιωτικά σφαγεία ήταν τα πιο χαρακτηριστικά  παραδείγµατα 

ανάπτυξης επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Το ποτάµι διέθετε και πλούσια 

ιχθυοπανίδα.  

Τα τελευταία χρόνια η ποιότητα του νερού αργά, αλλά σταθερά 

υποβαθµίζεται. Τα απορρίµµατα συνεχώς αυξάνονται. Έτσι, τα πλαστικά, τα γυαλιά, 

τα µέταλλα, το χαρτί και διάφορα άλλα αντικείµενα δηµιουργούν µια πολύ 

επιβαρυντική κατάσταση στα νερά του ποταµού. Στην περιοχή γύρο από την λίµνη 

µπορεί να συναντάµε υπολείµµατα τροφών, ξύλα, ακόµη και κουφάρια ζώων.     

Παρ’ όλα αυτά η ποιότητα του νερού παραµένει ακόµη υψηλή. 

9.5.  Χηµικός έλεγχος της ποιότητας του νερού 

Από εργασία παιδιών του Γυµνασίου Κέδρου, σε ότι αφορά τις χηµικές 

παραµέτρους της ποιότητας του νερού, που πραγµατοποιήθηκε το σχολικό έτος 

2005-2006 προκύπτει ότι η ποιότητα του νερού του ποταµού Σοφαδίτη είναι πολύ 

καλή. ∆είγµατα νερού από το ποτάµι αναλύθηκαν στο εργαστήριο φυσικών 

επιστηµών του Σχολείου. Από τις µετρήσεις προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσµατα: 

1. pH:  7,2 

2. Σκληρότητα: 10 Γερµανικοί βαθµοί 

3. Θερµοκρασία νερού: 11 0 C. 

4. Συγκέντρωση αµµωνιακών ιόντων (mg/L): 0,1 

5. Συγκέντρωση φωσφορικών ιόντων (mg/L): 0 

6. Συγκέντρωση νιτρωδών ιόντων (mg/L): 0,02 

7. Συγκέντρωση νιτρικών ιόντων (mg/L): 0 
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Πίνακας 17:  Τα ανώτατα όρια συγκέντρωσης ιόντων στο πόσιµο νερό. 
 

 
Είδος ιόντων 

 
Ανώτατο όριο συγκέντρωσης (mg/L) 

Αµµωνιακά 0,5 

Φωσφορικά 0,4 

Νιτρώδη  0,03 

Νιτρικά 20 

 

9.6.     Περιβάλλον  

9.6.1.  Τοπία ιδιαίτερης οικολογικής αξίας 

Σήµερα, δεκατρία περίπου χρόνια µετά την ολοκλήρωση του φράγµατος, το 

περιβάλλον έχει σηµαντικά αναβαθµιστεί, µε φυσικούς τρόπους. Προβλέπεται 

µάλιστα να παρουσιάσει ακόµα µεγαλύτερη βελτίωση µετά και τις σχετικές δράσεις 

του φορέα διαχείρισης υδάτων του ταµιευτήρα Σµοκόβου. Επιπλέον, προβλέπεται 

να επανεποικιστεί η περιοχή από τα διάφορα είδη πανίδας, που αποµακρύνθηκαν 

την περίοδο κατασκευής των έργων. Οπωσδήποτε, στα είδη αυτά της πανίδας 

πρέπει να προστεθούν και νέα, που µετά από ειδικές µελέτες µπορούν να 

εµπλουτίσουν τους σχετικούς πληθυσµούς. Εξάλλου, οι ορεινές περιοχές νότια και 

νοτιοδυτικά του ταµιευτήρα έχουν αρκετά πυκνή και πλούσια δασώδη βλάστηση 

(π.χ. δάσος Ρεντίνας). 

      Σύµφωνα µε την Τράπεζα Στοιχείων για την Ελληνική Φύση «ΦΙΛΟΤΗΣ», τα 

τοπία ιδιαίτερης οικολογικής και αισθητικής αξίας της περιοχής µελέτης είναι η 

Ιερά Μονή Ρεντίνας, τα Λουτρά Σµοκόβου και η περιοχή µεταξύ Κέδρου και 

Λουτροπηγής. Η Μονή Ρεντίνας παρουσιάζει ιδιαίτερο θρησκευτικό, ιστορικό και 

πολιτιστικό ενδιαφέρον, ενώ στην περιοχή αναπτύσσονται σηµαντικοί τύποι 

βλάστησης (δάσος φυλλοβόλων πλατύφυλλων). Στην περιοχή των Λουτρών 

Σµοκόβου το τοπίο διαµορφώνεται από λόφους µε βελανιδιές και µικρά ποτάµια, 

όπου κατοικούν και ορισµένα είδη σπάνιων πουλιών. Τέλος, στην περιοχή 

µεταξύ Κέδρου και Λουτροπηγής, τµήµα της οποίας έχει πλέον κατακλυσθεί από 

τον ταµιευτήρα. αναπτύσσονται ορισµένα τρωτά είδη χλωρίδας. 

9.6.2. Περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας ταµιευτήρα 

Στα πλαίσια της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της 

Τεχνητής Λίµνης Σµοκόβου και των συναφών έργων (Βαβίζος κ.ά., 1995), 
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προτείνεται µια δέσµη διατάξεων και µέτρων που αφορούν στο καθεστώς 

λειτουργίας των έργων και το πλαίσιο διαχείρισης των υδατικών πόρων. 

Όσον αφορά στην λειτουργία του ταµιευτήρα, το σηµαντικότερο 

περιβαλλοντικό µέτρο αναφέρεται στην διατήρηση µιας ελάχιστης ροής κατάντη 

του φράγµατος, η οποία θα διοχετεύεται µέσω του εκκενωτή της σήραγγας 

εκτροπής κατά τη διάρκεια της αρδευτικής περιόδου. Η ρυθµιζόµενη αυτή εκροή, 

που σε ετήσια κλίµακα φτάνει τα 10Χ106 m3, προβλέπεται να ακολουθεί την 

κατανοµή του Πίνακα 18. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλίζεται θερινή παροχή 

διήθησης προς τον κώνο του Σοφαδίτη που θα κυµαίνεται από 0.7 έως 

1.1m3/s. Η παροχή αυτή, που είναι σηµαντικά µεγαλύτερη από την 

υφιστάµενη θερινή παροχή του ποταµού, θα εξυπηρετεί τόσο την προστασία 

των παρόχθιων οικοσυστηµάτων, όσο και την εξασφάλιση φερτών υλών 

στην κοίτη του ποταµού κατάντη του φράγµατος. Από την ποσότητα νερού που 

θα διατίθεται κατάντη του φράγµατος ως οικολογική παροχή, ένα ποσοστό της τάξης 

του 15-25% εκτιµάται ότι θα διηθείται, εµπλουτίζοντας τον υπόγειο υδροφορέα. Σε 

µεταβατικό στάδιο, η παραπάνω παροχή προβλέπεται να είναι αυξηµένη, µε την 

ενίσχυση να είναι διαθέσιµη για την άρδευση των παραποτάµιων περιοχών του 

Σοφαδίτη, µέσω επιφανειακών απολήψεων. Συνεπώς, για το διάστηµα µερικής µόνο 

ανάπτυξης του αρδευτικού δικτύου Σµοκόβου, τίθεται το ζήτηµα της συνδυασµένης 

αρδευτικής αξιοποίησης του υδατικού δυναµικού του ταµιευτήρα, δηλαδή τόσο µέσω 

της σήραγγας Λεονταρίου προς την περιοχή των αρδευτικών έργων, µόνιµων και 

προσωρινών, όσο και µέσω της σήραγγας του εκκενωτή, προς τον Σοφαδίτη. Η 

παροχή αυτή προσµετράτε στις χρήσεις και κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντική για το 

περιβάλλον, καθώς η αυξηµένη, σε σχέση µε την πρόβλεψη της ΜΠΕ, παροχέτευση 

νερού προς τον Σοφαδίτη θα συµβάλει στην ουσιαστική αύξηση των διηθήσεων 

προς τον υδροφορέα. 

Επιπλέον, η Μ.Π.Ε. προτείνει κατά τα υγρά έτη να γίνεται περιοδική 

(ανά 5ετία ή Ι0ετία) πρόκληση πληµµυρικών συνθηκών στην κοίτη, µέσω του 

εκκενωτή πυθµένα. 
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Πίνακας 18:  Προτεινόµενη µηνιαία κατανοµή της περιβαλλοντικής  εκροής   κατάντη   του 
φράγµατος Σµοκόβου (Βαβίζος κ.ά., 1995). 

 

  
Μήνας 

 

 
Όγκος εκροής (10

6  
m

3 
) 

Απρίλιος 0,33 

Μάιος 1,76 

Ιούνιος 2,43 

Ιούλιος 2,93 

Αύγουστος 1,84 

Σεπτέµβριος 0,71 

 
Σύνολο 

 

 
10,00 
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10.  Φορέας διαχείρισης ταµιευτήρα Σµοκόβου 

10.1.   Απαιτήσεις φορέα διαχείρισης 

Η λειτουργία ενός σύνθετου υδροσυστήµατος, µε πολλαπλές και 

ανταγωνιστικές χρήσεις νερού, σε συνδυασµό µε το νέο νοµικό πλαίσιο για τα νερά, 

επιβάλλει τη σύσταση ενός φορέα διαχείρισης του ταµιευτήρα και των συναφών 

έργων, για τον οποίο τέθηκαν εξαρχής οι εξής απαιτήσεις: 

• να παρακολουθεί την κατάσταση των έργων και την τήρηση των περιβαλλοντικών 

όρων τους. 

• να εξασφαλίζει την εξυπηρέτηση των αναγκών των υφιστάµενων και µελλοντικών 

χρήσεων της περιοχής, σε συνδυασµό και µε άλλους υδατικούς πόρους, 

επιφανειακούς και υπόγειους. 

• να εξασφαλίζει καλή ποιοτική κατάσταση των υδατικών πόρων και του 

περιβάλλοντος. 

• να έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει την ορθολογική χρήση και την δίκαιη κατανοµή 

του νερού. 

• να έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα, ώστε µε τις παρεµβάσεις και δραστηριότητές του, 

να συµβάλλει στην ανάπτυξη της περιοχής και την ενδυνάµωση του εισοδήµατος 

των κατοίκων της. 

10.2.  Θεσµικό και διοικητικό καθεστώς του φορέα διαχείρισης του ταµιευτήρα 

Τα χαρακτηριστικά του φορέα διαχείρισης συνοψίζονται ως εξής: 

• Επωνυµία: «Αναπτυξιακός Οργανισµός Σµοκόβου» (ΑΝ.Ο.Σ.) 

• Θεσµικό καθεστώς: ∆ιαθέτει διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια και έχει 

αναπτυξιακό και κοινωνικό ή κοινωφελή χαρακτήρα. 

• Οικονοµικό καθεστώς: Μη κερδοσκοπικός οργανισµός, τα έσοδα του οποίου 

διατίθενται αποκλειστικά για την υλοποίηση των σκοπών του. 

• ∆ιοικητικό καθεστώς: ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.), µε 7-11 µέλη, τετραετούς θητείας 

• ∆ιάρκεια λειτουργίας: 50 έτη 

• Έδρα: Λεοντάρι 

• Περιοχή ευθύνης: φράγµα και λίµνη Σµοκόβου, λεκάνη τροφοδοσίας ταµιευτήρα, 

και έργα εκτροπής µέχρι την κεφαλή των δικτύων 

• Περιοχή αρµοδιότητας: περιοχή ευθύνης, καθώς και περιοχή ανάπτυξης 

αρδευτικού δικτύου, περιοχή υδρευόµενων οικισµών, και παραποτάµια ζώνη κατά 

µήκος του Σοφαδίτη 
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Ο φορέας θα αναλάβει ένα ευρύ φάσµα αρµοδιοτήτων, που εντάσσονται στις 

ακόλουθες κατηγορίες: 

• Λειτουργικές δραστηριότητες. 

• Παρακολούθηση υδατικών πόρων και περιβάλλοντος. 

• ∆ιαχείριση υδατικών πόρων. 

• Συνεργασία µε άλλους φορείς και οργανισµούς. 

• Ανάπτυξη περιοχής ευθύνης και αρµοδιότητας. 

• Ενηµέρωση και υποβοήθηση τοπικής κοινωνίας. 

Το οργανωτικό σχήµα που θα υλοποιεί τα παραπάνω περιλαµβάνει τέσσερις 

κύριες λειτουργίες που θα υπάγονται στο ∆.Σ., και συγκεκριµένα τον ∆ιευθύνοντα 

Σύµβουλο (ή ∆ιευθυντή), την Υποστήριξη της ∆ιεύθυνσης, τον Οικονοµικό Τοµέα και 

τον Τεχνικό Τοµέα. Η στελέχωση και, συνακόλουθα, η ένταση δραστηριοποίησης του 

φορέα διαρθρώνεται σε δύο στάδια, που αντιστοιχούν στο βαθµό εξέλιξης των 

κατάντη έργων (αρδευτικό δίκτυο, δίκτυα διανοµής υδρευτικού νερού). 

Ειδικότερα, ο τεχνικός τοµέας, που θα είναι υπεύθυνος για την 

παρακολούθηση και συντήρηση του φράγµατος και των συναφών έργων, 

προτείνεται να αναθέσει µέρος των λειτουργιών του στη ∆ΕΗ, που διαθέτει επαρκή 

εµπειρία στο εν λόγω αντικείµενο, ως αντισταθµιστικό όφελος για την εκµετάλλευση, 

από τη ∆ΕΗ, του ΥΗΣ Λεονταρίου. 

10.3.   Χρηµατοοικονοµική ανάλυση 

Στην ανάλυση αυτή εκτιµήθηκαν τα ετήσια έξοδα και έσοδα του φορέα, για τα 

δύο στάδια ανάπτυξης. Στα έξοδα περιλαµβάνονται το κόστος εγκατάστασης (µόνο 

για το πρώτο έτος), το κόστος προσωπικού και το λειτουργικό κόστος. Τα έσοδα του 

φορέα προέρχονται, κατά κύριο λόγο, από την πώληση νερού για άρδευση και 

ύδρευση, καθώς και από την πώληση δικαιωµάτων παραγωγής ενέργειας, τις 

τουριστικές δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν στην παραλίµνια περιοχή και τη 

λεκάνη απορροής, υπηρεσίες που παρέχει σε τρίτους, εθνικούς και κοινοτικούς 

πόρους, επιχορηγήσεις, εισφορές δήµων και κοινοτήτων, κληρονοµιές, δωρεές, κτλ. 

Οι ποσοτικές εκτιµήσεις αφορούν αποκλειστικά στα έσοδα από την πώληση 

νερού για τις διάφορες χρήσεις (άρδευση, ύδρευση). Εξετάστηκαν δύο σενάρια 

τιµολογίων, για τις ακόλουθες κατηγορίες χρήσεων: 

• Νερό για άρδευση µέσω µόνιµων σωληνωτών δικτύων, µε τιµές µονάδας από 

0.010 έως 0.040 €/m3· 
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• Νερό για άρδευση µέσω προσωρινών έργων, µε τιµές µονάδας από 0.005 έως 

0.020 €/m3. 

• Νερό για άρδευση κατάντη φράγµατος, µε τιµές µονάδας από 0.005 έως          

0.010 €/m3. 

• Αδιύλιστο νερό για ύδρευση, µε τιµές µονάδας από 0.050 έως 0.100 €/m3. 

Από τις αναλύσεις προκύπτει, ότι θα απαιτηθεί ένα αρχικό κεφάλαιο της τάξης 

των 990.000 €, που περιλαµβάνει το πάγιο κόστος εγκατάστασης του φορέα, καθώς 

και τις αµοιβές προσωπικού και τα λειτουργικά έξοδα ενός έτους. Το κεφάλαιο αυτό 

είτε θα δοθεί από το ∆ηµόσιο µε τη µορφή επιχορήγησης, αµέσως µετά την σύσταση 

του φορέα, είτε θα αποκτηθεί µέσω δανεισµού (στην τελευταία περίπτωση, στα 

έξοδα θα πρέπει να περιληφθεί η ετήσια αποπληρωµή του δανείου, που µπορεί να 

γίνει γρήγορα και χωρίς να επιβαρύνει σηµαντικά τον προϋπολογισµό του φορέα). 

Κατά την φάση µερικής ανάπτυξης του φορέα, κατά την οποία δεν θα υπάρχει 

η δυνατότητα παροχής υδρευτικού νερού, τα έσοδα θα προέρχονται αποκλειστικά 

από την πώληση του αρδευτικού νερού σε µόνιµα και, κυρίως, προσωρινά δίκτυα. 

Στην φάση αυτή, ο φορέας δεν θα είναι οικονοµικά βιώσιµος, εφόσον υιοθετηθεί η 

πολιτική των υψηλότερων τιµολογίων, ενώ θα είναι εµφανώς βιώσιµος, στην 

περίπτωση που υιοθετηθεί η πολιτική των κανονικών τιµολογίων. Αντίθετα, κατά την 

φάση πλήρους ανάπτυξής του, τα έσοδα του φορέα θα υπερσκελίζουν κατά πολύ τα 

έξοδά του, που αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας θα είναι οικονοµικά βιώσιµος, 

ακόµη και για το σενάριο χαµηλής τιµολόγησης. 

∆εδοµένου ότι ο φορέας που προτείνεται είναι µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 

το πλεόνασµα που θα προκύπτει από τη διαφορά εσόδων-εξόδων θα αξιοποιείται σε 

τρεις άξονες: 

• στην χρηµατοδότηση έργων επέκτασης του αρδευτικού και υδρευτικού δικτύου. 

• σε επενδύσεις που αφορούν σε έργα και δράσεις αναπτυξιακού και 

περιβαλλοντικού χαρακτήρα, στην περιοχή αρµοδιότητας του φορέα. 

• στην συντήρηση ενός αποθεµατικού κεφαλαίου που θα χρησιµοποιείται τα ξηρά 

έτη, κατά τα οποία τα έσοδα από την πώληση αρδευτικού νερού θα είναι µικρότερα 

από τα προβλεπόµενα. 

10.4 ∆ηµόσια διαβούλευση 

Πραγµατοποιήθηκε µια σειρά διαβουλεύσεων, µεταξύ των οποίων δύο ήταν 

δηµόσιες, µε ευρεία συµµετοχή των τοπικών φορέων και κοινωνικών οµάδων. 
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Η πρώτη δηµόσια διαβούλευση έγινε στη Λάρισα στις 13/12/2006, µε 

πρωτοβουλία της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην οποία κλήθηκαν και τοποθετήθηκαν 

οι εκπρόσωποι όλων των εµπλεκόµενων µε τους υδατικούς πόρους και χρήσεις 

νερού, τοπικών φορέων και οργανισµών. 

Η δεύτερη δηµόσια διαβούλευση πραγµατοποιήθηκε στις 19/7/2007, από την 

οποία αποφασίστηκε η διαµόρφωση οµάδων εργασίας από τους εµπλεκόµενους 

φορείς, µε κύριο στόχο την οριστικοποίηση του καταστατικού του φορέα. 

10.5. Προτάσεις τεχνοκρατικής οµάδας εργασίας 

Προκειµένου να αποκρυσταλλωθούν οι απόψεις που εκφράστηκαν στα 

πλαίσια των δύο δηµόσιων διαβουλεύσεων, η Περιφέρεια Θεσσαλίας όρισε µια 

12µελή τεχνοκρατική οµάδα εργασίας, η οποία συνεδρίασε στις 30/7/2007 και 

κατέληξε στις εξής προτάσεις: 

• Ο Φορέας ∆ιαχείρισης θα συσταθεί ως µη κερδοσκοπική Ανώνυµη Εταιρεία, µε 

αναπτυξιακό χαρακτήρα. 

• Ενιαία περιοχή ευθύνης και αρµοδιότητας του φορέα ορίζεται η λεκάνη απορροής 

του ταµιευτήρα, η λίµνη και η συνολική έκταση που αρδεύεται η πρόκειται να 

αρδευτεί µελλοντικά, τόσο µε κλειστά όσο και µε ανοιχτά δίκτυα. Στην περιοχή που 

θα αρδεύεται µέσω κλειστών δικτύων, ο φορέας θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για 

όλα τα θέµατα (π.χ. έργα αποστράγγισης, οδοποιία), ενώ στις περιοχές άρδευσης 

µέσω ανοιχτών δικτύων θα υπάρχει παράλληλη ευθύνη του ΤΟΕΒ. Αυτό απαιτεί 

νοµοθετική ρύθµιση, στην οποία θα γίνεται πρόβλεψη για µελλοντική και σταδιακή 

απορρόφηση του ΤΟΕΒ, όσο θα επεκτείνονται στα κλειστά δίκτυα. 

• Ως προς τη σύσταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (∆.Σ.), θα εκπροσωπούνται 

κρατικοί οργανισµοί και τελικοί δικαιούχοι, ως εξής (σε παρένθεση δίνεται ο αριθµός 

των εκπροσώπων): 

Περιφέρεια Θεσσαλίας – ∆ιεύθυνση Υδάτων (1), Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – 

∆ιεύθυνση Υδάτων (1), Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας, Καρδίτσας, Φθιώτιδας 

(3), ∆ήµος Ταµασίου (1), Σύνδεσµος Ύδρευσης Σµοκόβου (1), ΤΟΕΒ 5ης & 6ης 

ζώνης Θεσσαλιώτιδας και Ενιπέα Φαρσάλων (3), ιδιώτες χρήστες αρδευτικών 

υδάτων (1), ∆ΕΗ Ανανεώσιµες Α.Ε. (1). 

• Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο καθορίστηκε σε 1.000.000 €, για την προέλευση του 

οποίου εξετάστηκαν σενάρια συµµετοχής του κράτους (µηδενική, πλήρης, µερική) 

και καθορίστηκαν τα αντίστοιχα ποσοστά συµµετοχής κάθε φορέα στην κάλυψη του 

εν λόγω κεφαλαίου. Εφόσον το µετοχικό κεφάλαιο προέρχεται εξ ολοκλήρου από 
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τους εµπλεκόµενους φορείς, το κόστος των κτηριακών υποδοµών (300.000 €) θα 

επιβαρύνει το ∆ήµο Ταµασίου, που έχει δεσµευτεί για την παραχώρηση κτηρίου στον 

Φορέα, ενώ για τα αρχικά λειτουργικά έξοδα (300.000 €) θα διερευνηθεί η 

δυνατότητα κάλυψής του από κοινοτικά προγράµµατα. 

• Η ∆ΕΗ Ανανεώσιµες Α.Ε., αν και θα συµµετέχει στο ∆.Σ. του Φορέα, βάσει του 

καταστατικού της, δεν θα συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο. 

• Η συµµετοχή όλων των µελών του ∆.Σ. θα είναι ad hoc, ώστε οι αποφάσεις του να 

µην επηρεάζονται από µεµονωµένους µετόχους µε υψηλά ποσοστά συµµετοχής. Το 

µόνο µέλος που θα εκλέγεται απευθείας θα είναι ο εκπρόσωπος των ιδιωτών 

χρηστών του αρδευτικού δικτύου. 

• Η τιµολογιακή πολιτική θα είναι ενιαία και ανάλογη µε τις διαφορετικές χρήσεις 

νερού. Η είσπραξη των τιµολογίων θα γίνεται µέσω του λογαριασµού της ∆ΕΗ, µε 

διχρέωση. 

Τέλος, συµφωνήθηκε ότι το ζήτηµα της τιµολογιακής πολιτικής και του τρόπου 

είσπραξης απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση, καθώς άπτεται της επιχειρησιακής 

διαχείρισης του συστήµατος. 
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Συµπεράσµατα – Προτάσεις 

 Τα συµπεράσµατα της εργασίας και οι αντίστοιχες προτάσεις αφορούν στις 

ποσοτικές αναλύσεις, υδρολογικές και διαχειριστικές, που εστιάζουν στην εκτίµηση 

των χαρακτηριστικών µεγεθών του ταµιευτήρα Σµοκόβου και τη διατύπωση 

πρόσφορων πολιτικών λειτουργίας του, καθώς και στο νοµικό και θεσµικό πλαίσιο 

του υπό διαµόρφωση Φορέα ∆ιαχείρισης. 

Συµπεράσµατα 

•Το έργο Σµοκόβου προβλέπεται να αποτελέσει σηµείο αναφοράς και πόλο 

ανάπτυξης της περιοχής. Ως κύριες ευεργετικές επιπτώσεις από την λειτουργία του 

µπορούν να αναφερθούν, η αντιπληµµυρική προστασία, ο εµπλουτισµός του 

υδροφόρου ορίζοντα, η εξυπηρέτηση των υδρευτικών αναγκών των πεδινών 

οικισµών, η λειτουργία µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και η γενικότερη 

οικονοµική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Ανάπτυξη που προβλέπεται ραγδαία 

και λόγω του φυσικού κάλλους, αλλά και λόγω των πολλών ιαµατικών πηγών. Τα 

παραπάνω αποτελούν σηµαντικούς παράγοντες που δικαιολογούν τις αισιόδοξες 

προβλέψεις για την τουριστική ανάπτυξη του ορεινού κυρίως όγκου της περιοχής.  

Αναµένεται ακόµη η δηµιουργία ιχθυοκαλλιεργειών και αθλητικών εγκαταστάσεων. 

•Εκτός βεβαίως από την µεγάλη χρησιµότητα του έργου θα µπορούσαµε 

συµπερασµατικά να επισηµάνουµε και τα εξής: 

1. Την µεγάλη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του συνόλου του έργου. 

2. Την µεγάλη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των έργων υποδοµής. 

3. Την µεγάλη καθυστέρηση στην αξιοποίηση του από κάθε άποψη. 

4. Τις µεγάλες χρηµατικές υπερβάσεις. 

• Η υδρολογική πληροφορία στην περιοχή µελέτης, βροχοµετρική και υδροµετρική, 

χαρακτηρίζεται µέτριας αξιοπιστίας. Ειδικότερα, οι περισσότερες χρονοσειρές 

βροχόπτωσης εµφανίζουν µεγάλα χρονικά διαστήµατα µε κενά. Από την άλλη 

πλευρά, από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, δεν πραγµατοποιούνται µετρήσεις 

παροχής στα υδατορεύµατα, ενώ και οι παλαιότερες µετρήσεις, κυρίως στο σταθµό 

του Κέδρου, χαρακτηρίζονται από σηµαντικές αβεβαιότητες. 

• Από τον Ιούλιο του 2002, οπότε και ξεκίνησε η λειτουργία του ταµιευτήρα 

Σµοκόβου, γίνεται πληµµελής καταγραφή των δεδοµένων ισοζυγίου του (στάθµες και 

εκροές). Ειδικότερα, µετά την πρώτη πλήρωση, η παρακολούθηση της στάθµης 

γίνεται µε συχνότητα µόλις µία φορά το µήνα, ενώ είναι πολύ πιθανό ότι οι εκροές 
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που καταγράφονται να είναι µικρότερες των πραγµατικών, µε συνέπεια να 

εµφανίζονται αρνητικές εισροές στο θερινό ισοζύγιο του ταµιευτήρα, που δεν έχουν 

φυσικό νόηµα (εκτός και αν οφείλονται σε σηµαντικές απώλειες νερού). 

• Στο σενάριο υφιστάµενης κατάστασης προβλέπεται η άρδευση του ανάντη 

τµήµατος των ζωνών Σ2, Σ3 και Σ4 αποκλειστικά µέσω κλειστών αρδευτικών 

δικτύων και ενός ενδιάµεσου τµήµατος µέσω κεντρικών αρδευτικών αγωγών και 

εκροών προς το αποστραγγιστικό δίκτυο. Η υπόλοιπη περιοχή µελέτης, 

συµπεριλαµβανοµένης της ζώνης Σ1, θα εξυπηρετείται από προσωρινά έργα και 

χωµάτινες τάφρους. 

• Στην προτεινόµενη διαχειριστική πολιτική, τίθεται σε απόλυτη προτεραιότητα ο 

περιβαλλοντικός περιορισµός διατήρησης µιας ελάχιστης ροής κατάντη του 

φράγµατος (συνολικά 10.0 106 m3/έτος), χωρίς να χρησιµοποιείται για άρδευση των 

παρόχθιων περιοχών του Σοφαδίτη. 

• Η στάθµη του ταµιευτήρα θα διατηρείται πάνω από την επιθυµητή τιµή των   

+345.0 m, η οποία θα αποτελεί όριο των αρδευτικών απολήψεων και θα επιτρέπεται 

να παραβιαστεί µόνο για την ικανοποίηση των υδρευτικών αναγκών (όταν 

υπάρξουν) και τη διατήρηση της οικολογικής παροχής κατάντη του φράγµατος. 

• Το έργο δεν θα µπορέσει να καλύψει τις ανάγκες όλης της αρχικά προβλεπόµενης 

αρδευτικής έκτασης, παρά µόνο ενός τµήµατος που διατρέχονται από τους 

κεντρικούς αρδευτικούς αγωγούς των ζωνών Σ2, Σ3 και Σ4, και µάλιστα υπό την 

προϋπόθεση της κατασκευής του δικτύου κλειστών αγωγών, που θα επιτρέπει 

αφενός την εξοικονόµηση νερού και αφετέρου τον έλεγχο των απολήψεων. 

• Ο φορέας θα είναι ανεξάρτητος, οικονοµικά αυτοτελής και µη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα, που σηµαίνει ότι τα έσοδά του θα διατίθενται αποκλειστικά για την 

υλοποίηση των σκοπών του. 

• Κατά την φάση µερικής ανάπτυξης του φορέα, κατά την οποία δεν θα υπάρχει η 

δυνατότητα παροχής υδρευτικού νερού, τα έσοδα θα προέρχονται αποκλειστικά από 

την πώληση νερού σε προσωρινά, κυρίως, αρδευτικά δίκτυα και την εκµετάλλευση 

των δυνατοτήτων παραγωγής ενέργειας. Στη φάση αυτή, ο φορέας θα είναι 

βιώσιµος, εφόσον υιοθετηθεί η πολιτική των κανονικών τιµολογίων. Αντίθετα, κατά 

την φάση πλήρους ανάπτυξής των κλειστών αρδευτικών αγωγών, ο φορέας θα είναι 

οικονοµικά βιώσιµος, ακόµη και για το σενάριο χαµηλής τιµολόγησης. 

• Ο φορέας θα έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα, ώστε µε τις παρεµβάσεις και 

δραστηριότητές του, να συµβάλλει στην ανάπτυξη της περιοχής και την ενδυνάµωση 
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του εισοδήµατος των κατοίκων της. Με δεδοµένο ότι θα είναι µη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα, το ετήσιο πλεόνασµα θα αξιοποιείται σε τρεις άξονες: 

� στη χρηµατοδότηση έργων επέκτασης του αρδευτικού και υδρευτικού δικτύου. 

� σε επενδύσεις που αφορούν σε έργα και δράσεις αναπτυξιακού και 

περιβαλλοντικού χαρακτήρα. 

� στη διατήρηση ενός αποθεµατικού κεφαλαίου που θα χρησιµοποιείται τα ξηρά 

έτη. 

Προτάσεις 

Προτείνεται ένα πλαίσιο δράσεων για τη συστηµατική παρακολούθηση των 

υδρολογικών και διαχειριστικών µεγεθών του υδροσυστήµατος. Συγκεκριµένα: 

• Κρίνεται απαραίτητη η άµεση λειτουργία του τηλεµετρικού σταθµού του φράγµατος, 

ώστε να υπάρχει συνεχής και αξιόπιστη καταγραφή της στάθµης και των 

υδροµετεωρολογικών συνθηκών του ταµιευτήρα. 

• Οµοίως, κρίνεται απαραίτητη η παρακολούθηση των απολήψεων από το φράγµα 

και τη σήραγγα Λεονταρίου, και η καταγραφή των σχετικών µεγεθών σε ηµερήσια 

βάση. 

• Θα πρέπει να διερευνηθεί αν η ύπαρξη αρνητικών τιµών εισροών στο ισοζύγιο του 

ταµιευτήρα οφείλεται σε υποεκτίµηση των εκροών ή στην πιθανότητα ύπαρξης 

διαφυγών νερού από τη λεκάνη κατάκλυσης ή τη σήραγγα εκτροπής. 

• Εκτός των παραπάνω, προκύπτει η ανάγκη συστηµατικής παρακολούθησης των 

υδρολογικών και διαχειριστικών µεγεθών του υδροσυστήµατος (βροχοπτώσεις, 

παροχές, µετεωρολογικά δεδοµένα, αρδευτικές απολήψεις Ξυνιάδας), που θα 

εξασφαλίσει την αξιόπιστη εκτίµηση του υδρολογικού ισοζυγίου της περιοχής. Στο 

σηµείο αυτό θεωρείται κοµβικός ο ρόλος του υπό ίδρυση φορέα διαχείρισης, που θα 

είναι αρµόδιος και για τον έλεγχο των υδατικών πόρων της λεκάνης, την 

παρακολούθηση των ποσοτικών και ποιοτικών παραµέτρων και του φυσικού 

περιβάλλοντος. 

• Γενικά, θα πρέπει να απαιτηθεί από τον Φορέα η ανάπτυξη µιας πολιτικής 

ορθολογικής διαχείρισης των ελλειµµάτων, σε συνδυασµό µε την κατασκευή νέων 

έργων, την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και τη λήψη µέτρων διαχείρισης της 

ζήτησης και εξοικονόµησης νερού. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Στα πλαίσια αυτής της εργασίας, έγινε µια συστηµατική προσπάθεια, ώστε να 

αναζητηθούν, και να παρουσιασθούν, όσο γίνεται πιο αναλυτικά, µε τρόπο απλό και 

συνάµα επιστηµονικό, τα πλείστα εκείνα στοιχεία που αφορούν την διαχείριση του 

Υδάτινου δυναµικού της τεχνητής λίµνης Σµοκόβου. 

Το θέµα είναι εκτενέστατο, γι’ αυτό και η προσπάθεια ήταν αρκετά δύσκολη. 

Παρ’ όλα αυτά, µε υποµονή, επιµονή και µεθοδικότητα φθάσαµε σ’ ένα αίσιο 

αποτέλεσµα. Υπολείπονται βεβαίως πολλά ακόµη, µιας που η γέννηση µιας νέας 

τεχνητής λίµνης, έχει δηµιουργήσει συνθήκες για πολλές και ποικίλες 

δραστηριότητες. 

Η εργασία αυτή δεν διεκδικεί την µοναδικότητα, σίγουρα, όµως, αποτελεί µια 

απόπειρα, ακόµη, για προβληµατισµό και για περαιτέρω έρευνα, για ένα θέµα 

ευρύτατο και σχεδόν ανεξάντλητο. Γι’ αυτό το τελευταίο διάστηµα το ενδιαφέρον 

κυρίως εκ µέρους αρκετών φορέων, αλλά και Πανεπιστηµιακών και άλλων 

Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, για θέµατα που αφορούν τα υδρολογικά και 

περιβαλλοντικά ζητήµατα στην περιοχή, αυξάνεται και διευρύνεται. 

Οι συνεργασίες κυρίως µε τους φορείς της περιοχής κρίνονται ως πολύ 

χρήσιµες και απαραίτητες. Σε µια συντονισµένη προσπάθεια που θα αποσκοπεί όχι 

απλώς στην θεωρητική προσέγγιση, αλλά στην αξιοποίηση και ανάπτυξη στα 

πλαίσια πάντα µιας αειφορικής διαχείρισης του υδάτινου δυναµικού και του όλου 

οικοσυστήµατος της περιοχής. 

 Αυτή ήταν η πρώτη µου δηµοσιευµένη εργασία. Ελπίζω να είναι το έναυσµα 

για µια καλή σταδιοδροµία πάνω στον τοµέα µου και η αρχή και για άλλες εξίσου 

αξιόλογες δηµοσιεύσεις.  
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Πίνακας 1:  Μηνιαίο υδατικό ισοζύγιο ταµιευτήρα Σµοκόβου. 

 
Μήνας Στάθµη 

την 1
η
 

του 
µήνα 
(m) 

Επιφάνεια 
(Km

2
) 

Απόθεµα 
(10m

3
) 

Οικολογική 
Εκροή 
(10m

3
) 

Εκροή 
σήραγγας 
Λεονταρίου 

(10m
3
) 

∆ιαφορά 
αποθέµατος 

(10m
3
) 

Σύνολο 
εκροών 
(10m

3
) 

Σύνολο 
εισροών 
(10m

3
) 

Ιούλ-02 292.70 0.154 0.770 0.000 0.000 1.173 0.000 1.173 

Αυγ-02 299.77 0.279 1.943 0.000 0.000 0.234 0.000 0.234 

Σεπ-02 300.59 0.295 2.177 0.000 0.000 1.276 0.000 1.276 

Οκτ-02 303.93 0.372 3.452 0.000 0.000 1.506 0.000 1.506 
Νοε-02 307.48 0.460 4.959 0.000 0.000 4.828 0.000 4.828 

∆εκ-02 315.47 0.721 9.787 0.000 0.000 24.536 0.000 24.536 

Ιαν-03 334.00 2.088 34.323 0.000 0.000 40.006 0.000 40.006 

Φεβ-03 347.75 3.841 74.328 0.000 0.000 32.121 0.000 32.121 

Μαρ-03 354.98 4.897 106.450 0.000 0.000 34.023 0.000 34.023 

Απρ-03 361.45 5.883 140.472 0.000 0.000 12.938 0.000 12.938 

Μαϊ-03 363.52 6.235 153.410 0.000 0.000 4.629 0.000 4.629 

Ιουν-03 364.22 6.359 158.039 6.480 0.000 -3.714 6.480 2.766 

Ιουλ-03 363.66 6.260 154.325 6.696 0.000 -9.724 6.696 -3.028 

Αυγ-03 362.13 5.996 144.602 6.696 0.000 -9.651 6.656 -2.955 

Σεπ-03 360.51 5.729 134.950 32.400 0.000 -21.928 32.400 10.472 

Οκτ-03 356.37 5.095 113.023 28.944 0.000 -18.916 28.944 10.028 

Νοε-03 352.49 4.505 94.107 5.184 0.000 -0.140 5.184 5.044 

∆εκ-03 352.46 4.501 93.967 5.357 0.000 5.954 5.357 11.311 

Ιαν-04 353.70 4.692 99.921 0.000 0.000 19.383 0.000 19.383 

Φεβ-04 357.63 5.280 119.304 0.000 0.000 14.213 0.000 14.213 

Μαρ-04 360.26 5.688 133.518 0.000 0.000 19.047 0.000 19.047 

Απρ-04 363.39 6.213 152.565 0.000 0.000 10.032 0.000 10.032 

Μαϊ-04 364.89 6.480 162.596 0.000 0.000 10.401 0.000 10.401 

Ιουν-04 366.52 6.760 172.997 5.184 0.000 1.703 5.184 6.887 

Ιουλ-04 366.78 6.806 174.700 9.374 0.000 -9.171 9.374 0.204 

Αυγ-04 365.35 6.559 165.530 9.374 0.000 -12.054 9.374 -2.680 

Σεπ-04 363.53 6.237 153.475 5.184 0.000 -6.139 5.184 -0.955 

Οκτ-04 362.57 6.071 147.336 5.357 0.000 -2.055 5.357 3.302 

Νοε-04 362.24 6.015 145.281 5.184 0.000 -2.089 5.184 3.095 

∆εκ-04 361.90 5.958 143.192 5.357 0.000 -0.244 5.357 5.113 

Ιαν-05 361.86 5.951 142.948 0.000 0.000 1.900 0.000 1.900 

Φεβ-05 362.17 6.003 144.848 0.000 0.000 11.058 0.000 11.058 

Μαρ-05 363.90 6.302 155.907 0.000 0.000 16.960 0.000 16.960 

Απρ-05 366.50 6.757 172.867 0.000 0.000 3.088 0.000 3.088 

Μαϊ-05 366.97 6.839 175.955 6.566 0.000 -5.610 6.566 0.956 

Ιουν-05 366.11 6.689 170.344 7.983 2.635 -10.348 10.619 0.271 

Ιουλ-05 364.51 6.411 159.997 9.642 6.696 -14.096 16.338 2.242 

Αυγ-05 362.34 6.032 145.901 9.642 6.307 -14.870 15.949 1.080 

Σεπ-05 359.82 5.618 131.031 4.458 1.453 -7.142 5.911 -1.230 

Οκτ-05 358.51 5.414 123.889 2.678 0.000 -2.313 2.678 0.365 

Νοε-05 358.07 5.347 121.576 2.419 0.000 -1.450 2.419 0.969 

∆εκ-05 357.79 5.304 120.126      
             
 
 
Με πλάγια γράµµατα αναγράφονται οι εκροές για οικολογική παροχή, για την περίοδο που δεν υπήρχαν αναλυτικές 

καταγραφές, οπότε η κατάρτιση του ισοζυγίου βασίζεται σε εκτιµήσεις της ΕΥ∆Ε Σµοκόβου. 


