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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
1.1 ΓΕΝΙΚΑ 
 
Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά αποκλειστικά τα έργα που α-
ναφέρονται στην 1η Συµπληρωµατική Σύµβαση της: 
 

«Οριστικής Μελέτης Συµπληρωµατικών Έργων για την Αναβάθµιση  
των Υδατικών Οικοσυστηµάτων Ν∆ Αιτωλοακαρνανίας». 

 
που υπογράφηκε στις 15 Ιουλίου 2013, µεταξύ του κ. Αντώνη Κοτσώνη, Πολιτικού Μη-
χανικού µε Β΄ Βαθµό, ∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης Εγγειοβελτιωτικών Έργων (∆7) της 
Γ.Γ.∆.Ε. του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων (ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.) και της Ζω-
ής Λαδά, Πολιτικού Μηχανικού, νόµιµου εκπρόσωπου των συµπραττόντων γραφείων 
µελετών: 
 
α) ΖΩΗ ΛΑ∆Α ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  
β) Χ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.,  
γ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και, 
δ) ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ. 
 
Σε εκτέλεση της αρχικής σύµβασης της µελέτης, που υπογράφηκε στις 27-11-2009, είχε 
υποβληθεί για τα έργα στην περιοχή Φάκελος Περιβαλλοντικής Μελέτης του Άρθρου 13. 
Ο Φάκελος αυτός κατατέθηκε από την Υπηρεσία µε το υπ. αρ. 1252/13-8-2010 έγγραφο 
της προς έλεγχο στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (Ε.Υ.ΠΕ.) του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής (Υ.ΠΕ.Κ.Α.). 
 
Η Ε.Υ.ΠΕ., µετά την εξέταση του Φακέλου απέστειλε µε το υπ. αρ. 129241/5-10-2010 έγ-
γραφο προς την Υπηρεσία τις απόψεις της επί της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των 
µελετηθέντων έργων και ζήτησε: 
α) τη σύνταξη νέας ενιαίας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ‘‘που θα συγκεκριµε-

νοποιεί το πλήθος και το είδος των έργων που πρόκειται να γίνουν, µετά από συνερ-
γασία µε τους τοπικούς Φορείς, θα περιγράφει αναλυτικά τα παραπάνω έργα (τεχνικά 
χαρακτηριστικά κλπ) και θα τα απεικονίζει λεπτοµερώς σε χάρτες κατάλληλης κλίµα-
κας και θα εξετάζει εναλλακτικές λύσεις ως προς την υλοποίηση αυτών (για τροπο-
ποιηµένα έργα)’’ 

β) την εξαίρεση των έργων της Ε.Ε.Λ. Αιτωλικού από την παραπάνω ΜΠΕ και την υπο-
βολή ξεχωριστού Φακέλου Τροποποίησης της υπ’αριθ. 128117/14-4-2007 ΚΥΑ ΕΠΟ 
για την ‘‘Ανανέωση και Τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων που έχουν επιβλη-
θεί µε την ΚΥΑ 109071/2000 για την ΕΕΛ του ∆ήµου Αιτωλικού Ν. Αιτωλοακαρνανί-
ας’’. 

Το σχετικό έγγραφο της Ε.Υ.ΠΕ. περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα Β της παρούσας. 
 
Η παρούσα αποτελεί τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των έργων αναβάθµισης 
των υδατικών Οικοσυστηµάτων της Λιµνοθάλασσας και αναφέρεται στα έργα του εδαφί-
ου α) του παραπάνω εγγράφου της Ε.Υ.ΠΕ. Από τα έργα που µελετήθηκαν αρχικά µε το 
Φάκελο Περιβαλλοντική Μελέτη του Άρθρου 13 έχουν εξαιρεθεί τα έργα αναβάθµισης 
των Ε.Ε.Λ Αιτωλικού, τα οποία έχουν αναληφθεί προς µελέτη και περιβαλλοντική αδειο-
δότηση από το ∆ήµο Ι.Π. Μεσολογγίου, σύµφωνα µε το υπ αρ. 23213/18-6-2012 έγγρα-
φο του ∆ήµου. Το σχετικό έγγραφο του ∆ήµου Ι.Π. Μεσολογγίου περιλαµβάνεται στο 
Παράρτηµα Β της παρούσας. 
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Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αποτελείται από επτά κεφάλαια και 
πέντε παραρτήµατα, ως εξής: 
 
Το παρόν πρώτο κεφάλαιο µε το ιστορικό και τα γενικά στοιχεία της µελέτης. 
 
Το δεύτερο κεφάλαιο µε την περιγραφή των υφιστάµενων έργων 
 
Το τρίτο κεφάλαιο µε την αναλυτική περιγραφή των προτεινόµενων έργων. 
 
Το τέταρτο κεφάλαιο µε την περιγραφή της υφιστάµενης κατάστασης του περιβάλλοντος. 
 
Το πέµπτο κεφάλαιο στο οποίο περιγράφονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των έρ-
γων. 
 
Το έκτο κεφάλαιο µε αναφορά στα µέτρα αντιµετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώ-
σεων. 
 
Το έβδοµο τέλος κεφάλαιο µε τη συνολική περιβαλλοντική εκτίµηση των έργων, 
 
Η Μελέτη περιλαµβάνει και πέντε παραρτήµατα εκτός κειµένου ως εξής: 
 
Το Παράρτηµα Α’, µε καταγραφή των στοιχείων και µελετών που χρησιµοποιήθηκαν στη 
σύνταξη της παρούσας. 
 
Το Παράρτηµα Β’, µε τρία έγγραφα: 
α) ο υπ. αρ. Α.Π.: 129241/ 5-Οκτ-2010 έγγραφο της Ε.Υ.ΠΕ. (ζητούµενα σύνταξης της 

παρούσας ΜΠΕ), 
β) το υπ αρ. 23213/18-6-2012 έγγραφο του ∆ήµου Ι.Π. Μεσολογγίου (εξαίρεση έργων 

Ε.Ε.Λ. Αιτωλικού από το αντικείµενο της ΜΠΕ) και, 
γ) το υπ αρ. 21/12-5-2010 έγγραφο του Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 4ης 

Γ.Ε.Ν. Αιτωλοακαρνανίας (χώρος διάθεσης προϊόντων άρσης αναχωµάτων). 
 
Το Παράρτηµα Γ’, µε φωτογραφική τεκµηρίωση της µελέτης. 
 
Το Παράρτηµα ∆’, µε τους Περιβαλλοντικούς Όρους που έχουν εγκριθεί στο παρελθόν 
για τα έργα. 
 
Το Παράρτηµα Ε’ τέλος, µε το αντίγραφο του µελετητικού πτυχίου του µελετητή - συντά-
κτη της παρούσας µελέτης. 
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1.2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Τα έργα βρίσκονται στην περιοχή του συµπλέγµατος Λιµνοθαλασσών Αιτωλικού και Με-
σολογγίου και καλύπτουν εκτάσεις τόσο στην υδάτινη, όσο και στην ευρεία παραλίµνια 
περιοχή. Η θέση των έργων φαίνεται στον χάρτη προσανατολισµού της Εικ.1.1. στη συ-
νέχεια. 
 

 
Εικ.1.1. Χάρτης προσανατολισµού µε την περιοχή των έργων. 

 
 
 

Περιοχή των Έργων 
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1.3 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΟΥ 
 
ΤΤΙΙΤΤΛΛΟΟΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΕΕΡΡΓΓΟΟΥΥ: «Οριστική Μελέτη Συµπληρωµατικών Έργων για την Αναβάθµιση 

των Υδατικών Οικοσυστηµάτων Ν∆ Αιτωλοακαρνανίας». 
Στο συνολικό έργο περιλαµβάνονται τα εξής επιµέρους έργα: 

 
Α) Άρση αναχώµατος στη Νίδοβα Αιτωλικού. 

Για το έργο αυτό έχει εκδοθεί η Κ.Υ.Α. των Υπουργείων ΠΕ.ΧΩ.∆Ε και Αγροτικής Α-
νάπτυξης & Τροφίµων µε αρ. οικ 143926/1273/29-03-06 Ε.Π.Ο., η οποία έχει ισχύ 
µέχρι την 31-12-2016. 
Επισηµαίνεται όµως ότι το αδειοδοτηµένο µε την παραπάνω Α.Ε.Π.Ο. έργο (υπάρ-
χον έργο), παρουσιάζει σηµαντικές διαφοροποιήσεις από το έργο που µελετήθηκε. 

 
Β) Επέκταση του δυτικού υφαλαύλακα της Κεντρικής λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου 

και διάνοιξη νέου µικρού υφαλαύλακα δυτικά του αποµένοντος αναχώµατος 
του Πόρου – Ντολµά  
Για το έργο αυτό έχει εκδοθεί η Κ.Υ.Α. των Υπουργείων ΠΕ.ΧΩ.∆Ε και Αγροτικής Α-
νάπτυξης & Τροφίµων µε αρ. οικ 143926/1273/29-03-06 Ε.Π.Ο., η οποία έχει ισχύ 
µέχρι την 31-12-2016, αλλά το προτεινόµενο έργο παρουσιάζει διαφοροποιήσεις µε 
το υπάρχον, κύρια στο σχεδιασµό της επέµβασης και στους όγκους εκσκαφής. 

 
Γ) Άρση Αναχωµάτων στο σύµπλεγµα Λιµνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού, 

κατασκευή νέων γεφυρών στη παλιά θέση της 7ης και της 3ης καµάρας και επι-
σκευή των οδοστρωµάτων στο δρόµο Τουρλίδας. 
Για το έργο αυτό έχει εκδοθεί η Κ.Υ.Α. των Υπουργείων ΠΕ.ΧΩ.∆Ε και Γεωργίας µε 
αρ. 65496/22-06-99 Ε.Π.Ο., η ισχύς της οποίας έληξε στις 31-12-2009. 

 
- Το έργο που αφορούσε τη βελτίωση του εφεδρικού συστήµατος διάθεσης Λυµάτων του 

Σ.Ε.Λ., Αιτωλικού (αρίθµηση στη αρχική µελέτη ως ‘‘∆’’), έχει εξαιρεθεί της παρούσας 
και εξετάζεται από ξεχωριστή περιβαλλοντική µελέτη που έχει εκπονηθεί από το ∆ή-
µο Ι.Π. Μεσολογγίου. 

 
∆) Παρεµβάσεις αποκατάστασης βλαβών στη διώρυγα ∆ΧΧ. 

Για το έργο αυτό έχει εκδοθεί η Κ.Υ.Α. των Υπουργείων ΠΕ.ΧΩ.∆Ε και Γεωργίας µε 
αρ. 65496/22-06-99 Ε.Π.Ο., η ισχύς της οποίας έληξε στις 31-12-2009. 

 
Ε) Άρση παλαιών φραγµών στην περιοχή του Αιτωλικού και αντικατάσταση φραγ-
µών µε νέου τύπου. 

Για το έργο αυτό έχει εκδοθεί η Κ.Υ.Α. των Υπουργείων ΠΕ.ΧΩ.∆Ε και Γεωργίας µε 
αρ. 65496/22-06-99 Ε.Π.Ο., η ισχύς της οποίας έληξε στις 31-12-2009 

 
ΚΚΥΥΡΡΙΙΟΟΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΕΕΡΡΓΓΟΟΥΥ: Φορέας ∆ιαχείρισης Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου.  
 
ΕΕΡΡΓΓΟΟ∆∆ΟΟΤΤΗΗΣΣ  --  ΑΑΝΝΑΑΘΘΕΕΤΤΟΟΥΥΣΣΑΑ  ΑΑΡΡΧΧΗΗ: Υπουργείο Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων 

(ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.). 
Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων. 
∆ιεύθυνση Εγγειοβελτιωτικών Έργων (∆7). 

 
ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  ((ττ..  ννοοµµόόςς)): Τα έργα βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα 

(τ. νοµό) Αιτωλοακαρνανίας. 
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ΘΘΕΕΣΣΗΗ: Η γεωγραφική θέση των έργων βρίσκεται στην Νοτιοδυτική Αιτωλοακαρνανία, 
στην ευρύτερη περιοχή του συµπλέγµατος λιµνοθαλασσών Μεσολογγίου και Αι-
τωλικού. Πιο αναλυτικά, η θέση κάθε επιµέρους έργου περιγράφεται στη συνέ-
χεια, στο κεφάλαιο 2. 

 
ΠΠΡΡΟΟΫΫΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ: Ο προϋπολογισµός των έργων δίδεται χωριστά για κάθε ένα από 

αυτά, σύµφωνα µε τους επιµέρους υπολογισµούς της Οριστικής 
Μελέτης, δεδοµένου του ότι ο συνολικός προϋπολογισµός της µε-
λέτης περιλαµβάνει και τα έργα βελτίωσης του εφεδρικού συστή-
µατος διάθεσης λυµάτων της Ε.Ε.Λ. Αιτωλικού, που έχουν εξαιρε-
θεί της παρούσας. Αναλυτικά ο προϋπολογισµός των επιµέρους 
έργων της παρούσας Μ.Π.Ε. έχει ως εξής (Πίνακας 1.1, ποσά σε 
€): 

Πίνακας 1.1  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ (ποσά σε €) 

ΕΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Γ.Ε. & Ο.Ε. 

18% 
ΑΠΡΟΒΛΕ-
ΠΤΑ 9% 

ΑΝΑΘΕΩ-
ΡΗΣΗ 5% 

ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ 

Α 120.792,00 21.742,56 12.828,11 7.768,13 37.520,08 200.650,89 
Β 303.265,00 54.587,70 32.206,74 19.502,97 94.199,36 503.761,77 
Γ 2.144.233,60 385.962,05 227.717,61 137.895,66 666.036,05 3.561.844,97 
∆ 1.298.678,51 233.762,13 137.919,66 83.518,01 403.392,01 2.157.270,33 
Ε 2.181.250,00 392.625,00 231.648,75 140.276,19 677.533,99 3.623.333,92 

ΣΥΝΟΛΑ 6.048.219,11 1.088.679,44 642.620,87 388.960,96 1.878.681,49 10.046.861,88 

 
ΧΧΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟ∆∆ΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΕΕΡΡΓΓΟΟΥΥ: Το έργο χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρό-

γραµµα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
2000-2006». 

 
ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΗΗΤΤΗΗΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΕΕΡΡΓΓΟΟΥΥ: Μελετητής του έργου είναι τα συµπράττοντα γραφεία µελε-

τών: 
• ΖΩΗ ΛΑ∆Α ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
• Χ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. 
• PLANO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ Ε.Π.Ε. 
• ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Του Βασιλείου 
• ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ του Σπυρίδωνος 

 
ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΗΗΤΤΗΗΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΗΗΣΣ: Μελετητής της Περιβαλλοντικής 

Μελέτης είναι το γραφείο "ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ του 
Σπυρίδωνος " 

 
ΟΟΜΜΑΑ∆∆ΑΑ  ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΗΗΣΣ: Η σύνθεση της οµάδας µελέτης είναι η εξής: 

α. Συντονιστής και υπεύθυνος 
οµάδας µελέτης: 

 
Γεράσιµος Γιαννάτος 

 
∆ρ. Γεωλόγος 

β. Μέλη οµάδας µελέτης: Σταυρούλα Κρασσά 
Εύα Παπαδοπούλου 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 
Γεωλόγος 

 
ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΠΠΛΛΑΑΙΙΣΣΙΙΟΟ  ––  ΙΙΣΣΧΧΥΥΟΟΥΥΣΣΑΑ  ΝΝΟΟΜΜΟΟΘΘΕΕΣΣΙΙΑΑ: Η Περιβαλλοντική Μελέτη συντάχθη-
κε σύµφωνα µε τις παρακάτω διατάξεις: 

• την από 23-4-2009 Συγγραφή Υποχρεώσεων που έχει εγκριθεί µε την αρ. 
πρωτ: ∆7 ∆7β/769/Φ.∆ΧΧ.1,2/08/23-4-2009 Απόφαση της Γ.Γ.∆.Ε. του Υ-
πουργείου (πρώην) ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., περί ανάθεσης της µελέτης και έγκρισης των 
συµβατικών τευχών. 
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• την µε αρ. πρωτ: ∆7β/1813/Φ.75310/2/22-09-2009 Απόφαση της Γ.Γ.∆.Ε./∆7 
του Υπουργείου (πρώην) ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., περί ανάθεσης εκπόνησης της µελέ-
της. 

• το συµφωνητικό που υπογράφηκε στις 27-11-2009 για την εκπόνηση της αρ-
χικής µελέτης και το αντίστοιχο συµφωνητικό που υπογράφηκε στις 15-7-
2013, για την εκπόνηση της 1ης Συµπληρωµατικής Σύµβασης της µελέτης. 

• τον Ν.1650/86 για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως αναθεωρήθηκε 
από το Ν. 3010/02. 

• Την Κ.Υ.Α. 69296/5387/24-10-90 (ΦΕΚ 678/25-10-90), σε ότι αφορά το πε-
ριεχόµενο των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Γενικές Κατευθύν-
σεις). 

• τον Ν.4014/2011 για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριο-
τήτων κλπ (ΦΕΚ 209Α/21-09-2011). 

• την Υπουργική Απόφαση 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β/13-1-2002), που αφορά στην 
κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες 
και υποκατηγορίες, σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/2011. 

• την Υπουργική Απόφαση 20741/2012 (ΦΕΚ 1565Β/8-5-20120, για την τρο-
ποποίηση της προηγούµενης απόφασης κατάταξης έργων και δραστηριοτή-
των …………κλπ…. 

• την Υπουργική Απόφαση οικ.167563/ΕΥΠΕ/2013 (ΦΕΚ 964Β/19-4-2013, για 
την εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντι-
κής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 
του Ν4014/2011 κλπ…. 
Η τελευταία αυτή Υπουργική Απόφαση ρυθµίζει τις διαδικασίες υποβολών 
φακέλων προς τις αρµόδιες περιβαλλοντικές υπηρεσίες της ∆ιοίκησης, καθώς 
και τις διαδικασίες υποβολής από τους φορείς των έργων, Φακέλων Προκα-
ταρκτικού Προσδιορισµού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ). Στην πα-
ρούσα περίπτωση δεν συντρέχουν λόγοι υποβολής Φακέλου Π.Π.Π.Α., δεδο-
µένου του ότι η µελέτη εκπονείται σε συµµόρφωση µε έγγραφο – γνωµοδότη-
ση της Ε.Υ.ΠΕ. που αναφέρεται προηγούµενα, το οποίο προσδιορίζει σαφώς 
το είδος και το περιεχόµενο της απαιτούµενης προς εκπόνηση περιβαλλοντι-
κής µελέτης (ΜΠΕ). 

 
ΚΚΑΑΤΤΑΑΤΤΑΑΞΞΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ  ΕΕΡΡΓΓΩΩΝΝ:  Σύµφωνα µε την υπ αρ: 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β/13-1-2012), 

Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε µε την υπ. αρ. 
20741/2012 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1565Β/8-5-2012), τα 
έργα κατατάσσονται ως εξής: 

 
Α) Άρση αναχώµατος στη Νίδοβα Αιτωλικού. 

Το έργο κατατάσσεται στα Υδραυλικά Έργα, που ανήκουν στη 2η οµάδα έργων του 
Πίνακα του Παραρτήµατος ΙΙ της Υ.Α. 1958/2012. Στην αναγραφή µε α/α 18 περιλαµ-
βάνονται: ‘‘Έργα αναχωµάτων πέριξ λιµνών ή υγροτόπων’’, τα οποία κατατάσσονται 
βάσει α) του µήκους τους και β) της θέσης τους σε σχέση µε την ύπαρξη προστατευ-
όµενης περιοχής. 
Το προς άρση ανάχωµα έχει µήκος 1575,62m και βρίσκεται εντός περιοχής Natura 
2000. Εποµένως κατατάσσεται στα έργα Κατηγορίας Α, Υποκατηγορίας Α2. 

 
Β) Επέκταση του δυτικού υφαλαύλακα της κεντρικής λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου 

και διάνοιξη νέου µικρού υφαλαύλακα δυτικά του αποµένοντος αναχώµατος 
του Πόρου – Ντολµά  
Η κατασκευή υφαλαυλάκων δεν προβλέπεται στην κατηγοριοποίηση των έργων των 
παραπάνω Υπουργικών Αποφάσεων. 
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Γ) Άρση Αναχωµάτων στο σύµπλεγµα Λιµνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού, 

κατασκευή νέων γεφυρών στη παλιά θέση της 7ης και της 3ης καµάρας και επι-
σκευή των οδοστρωµάτων στο δρόµο Τουρλίδας. 
Το έργο Γ αποτελείται από δύο επιµέρους και διαφορετικής φύσης έργα: 
Το έργο άρσης των αναχωµάτων, που κατατάσσεται αντίστοιχα µε το έργο Α, βάσει 
συνολικού µήκους των αναχωµάτων που είναι: [Ανάχωµα Νο2 (422,31m) + Ανάχωµα 
Νο3 (1100,52m) + Ανάχωµα Νο4 (2801,52m) + Ανάχωµα Νο5 (7870,47m) + Ανάχω-
µα Νο6 (1981,90m) + Ανάχωµα Ν07 (2580,00m)] = 16.756,72m, και της εντός περιο-
χής Natura 2000 τοποθέτησης τους. Βάσει των παραπάνω κατατάσσεται στα έργα 
Κατηγορίας Α, Υποκατηγορίας Α1. 
Το έργο των νέων γεφυρών κατατάσσεται στην 1η οµάδα έργων (Έργα Οδοποιϊας), 
βάσει χαρακτηρισµού οδού (οδός µεταξύ µικρών οικισµών) και της εντός περιοχής 
Natura 2000 τοποθέτησης της. Βάσει των παραπάνω κατατάσσεται στα έργα Κατη-
γορίας Α, Υποκατηγορίας Α2. 

 
∆) Παρεµβάσεις αποκατάστασης βλαβών στη διώρυγα ∆ΧΧ. 

Το έργο κατατάσσεται στα Υδραυλικά Έργα, που ανήκουν στη 2η οµάδα έργων του 
Πίνακα του Παραρτήµατος ΙΙ της Υ.Α. 1958/2012. Στην αναγραφή µε α/α 7 περιλαµ-
βάνονται: ‘‘αγωγοί µεταφοράς νερού κάθε είδους και χρήσης … κλπ’’, και κατατάσσο-
νται µε βάση το ισοδύναµο µήκος τους. Επί συνολικού µήκους της διώρυγας 14km, οι 
βλάβες έχουν καταγραφεί σε µήκος 1200 περίπου µέτρων. Βάσει των παραπάνω το 
έργο κατατάσσεται στα έργα Κατηγορίας Β. 

 
Ε) Άρση παλαιών φραγµών στην περιοχή του Αιτωλικού και αντικατάσταση φραγ-

µών µε νέου τύπου. 
Τα έργα των ιχθυοφραγµών δεν προβλέπεται στην κατηγοριοποίηση των έργων των 
παραπάνω Υπουργικών Αποφάσεων. 
 

Συνολικά το τεχνικό αντικείµενο της παρούσας αποτελείται από τα παρακάτω έργα µε 
την ακόλουθη κατάταξη (Πίνακας 1.2). 
 

Πίνακας 1.2  
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ 

ΕΡΓΟ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

Α Άρση αναχώµατος στη Νίδοβα Αιτωλικού Κατηγορία Α, Υποκατηγορία Α2 
Β Επέκταση του δυτικού υφαλαύλακα της κεντρι-

κής λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου και στη διά-
νοιξη νέου µικρού υφαλαύλακα δυτικά του απο-
µένοντος αναχώµατος του Πόρου – Ντολµά 

∆εν κατατάσσεται 

Άρση Αναχωµάτων στο σύµπλεγµα Λιµνοθα-
λασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού 

Κατηγορία Α, Υποκατηγορία Α1 
Γ 

Κατασκευή νέων γεφυρών στη παλιά θέση της 
7ης και της 3ης καµάρας και επισκευή των οδο-
στρωµάτων στο δρόµο Τουρλίδας 

Κατηγορία Α, Υποκατηγορία Α2 

∆ Παρεµβάσεις αποκατάστασης βλαβών στη διώ-
ρυγα ∆ΧΧ 

Κατηγορία Β 

Ε Άρση παλαιών φραγµών στην περιοχή του Αι-
τωλικού και στην αντικατάσταση φραγµών µε 
νέου τύπου 

∆εν κατατάσσεται 

 
Εποµένως η συνολική παρέµβαση, αντιµετωπίζεται µε βάση την υψηλότερη κατηγορία: 
Κατηγορία Α, Υποκατηγορία Α1 
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2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
 
2.1 ΑΝΑΧΩΜΑ ΣΤΗ ΝΙ∆ΟΒΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 
 
Το προς άρση ανάχωµα βρίσκεται στην περιοχή του Αιτωλικού και συγκεκριµένα ξεκινά 
από τη θέση «Μουσείο Χαρακτικής (Κατράκειο)» και φτάνει µέχρι την πρώτη νησίδα του 
Πόρου Ντολµά όπου βρίσκονται και οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων (Ε.Ε.Λ.) 
του Αιτωλικού. Το ανάχωµα χρησιµοποιείται για την επικοινωνία µε τις Ε.Ε.Λ. Αιτωλικού 
και τις κτιριακές εγκαταστάσεις πολιτιστικών εκδηλώσεων που βρίσκονται µετά τις Ε.Ε.Λ. 
 
Το ανάχωµα έχει µήκος 1.575,62m και πλάτος 4,0m έως 5,0m (βλ. Φωτ.1, 2 & 3 και σχέ-
δια 2 & 3, Ανάχωµα Νο1). Η επιφάνεια του είναι 719,10m2, ενώ ο συνολικός όγκος από 
την άρση του αναχώµατος εκτιµάται σε 14.376m3. Παράλληλα µε το ανάχωµα έχει κατα-
σκευασθεί αγωγός µεταφοράς λυµάτων από το Αιτωλικό προς τις ΕΕΛ. 
 
 
2.2 ∆ΥΤΙΚΟΣ ΥΦΑΛΑΥΛΑΚΑΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
 
Ο υφιστάµενος δυτικός υφαλαύλακας ξεκινά από τη δυτική γέφυρα του Αιτωλικού και ε-
πεκτείνεται προς τα νότια στη λιµνοθάλασσα του Μεσολογγίου, µε µήκος 2,5km περίπου 
(Εικ.2.1). Κατασκευάστηκε στον πυθµένα της λιµνοθάλασσας µε σκοπό την καλύτερη 
κυκλοφορία των υδάτων, αλλά και τη διευκόλυνση της κίνησης των σκαφών. Με το πέ-
ρασµα όµως των χρόνων έχει υποστεί προσχώσεις και δεν λειτουργεί ικανοποιητικά. 
 

 
Εικ.2.1. ∆ορυφορική εικόνα του Αιτωλικού µε τη θέση του υφαλαύλακα. 

 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΥΦΑΛΑΥΛΑΚΑΣ 
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2.3 ΑΝΑΧΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – 

ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ, ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΗΣ 7ης ΚΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ 3η ΚΑΜΑΡΑ 
ΣΤΟ ∆ΡΟΜΟ ΤΟΥΡΛΙ∆ΑΣ 

 
Πρόκειται για έξι συνολικά αναχώµατα που βρίσκονται στη λιµνοθάλασσα του Μεσολογ-
γίου. Τα τρία από αυτά βρίσκονται στη Βόρεια και Κεντρική Κλείσοβα (βλ. Φωτ.6 και 
σχέδια 2, 3 & 4, Αναχώµατα Νο2, Νο3 και Νο4) και τα άλλα τρία, στη δυτική ακτογραµµή 
της λιµνοθάλασσας, κοντά στα αντλιοστάσια (Α/Σ) D1 και D2 (βλ. Φωτ.5 και σχέδια 5, 6 
& 7, Αναχώµατα Νο5, Νο6 και Νο7). Τα αναχώµατα της Κλείσοβας έχουν συνολικό µή-
κος 4.324,45m και συνολικό όγκο 14.509,86m3, ενώ τα αναχώµατα του δυτικού τµήµατος 
έχουν συνολικό µήκος 12.432,37m και συνολικό όγκο 94.893m3. 
 
Τα αναχώµατα έχουν κατασκευασθεί σε διάφορες περιόδους στα πλαίσια παρεµβάσεων 
στη λιµνοθάλασσα που αποσκοπούσαν εκτός των άλλων και στη µετατροπή του υγρο-
τόπου σε καλλιεργούµενη έκταση. 
Η παλαιότερη µεγάλη παρέµβαση στη λιµνοθάλασσα είναι στα τέλη του 19ου αιώνα 
(1881), η κατασκευή του δρόµου της Τουρλίδας, προκειµένου να λυθεί το πρόβληµα των 
θαλάσσιων µεταφορών και της σύνδεσης της πόλης του Μεσολογγίου µε την ανοιχτή θά-
λασσα. Με την παρέµβαση αυτή έγινε διαχωρισµός της Κλείσοβας από την υπόλοιπη λι-
µνοθάλασσα και ακολούθησε η κατασκευή του λιµανιού του Μεσολογγίου, ενώ µε τα υλι-
κά από την εκβάθυνση του διαύλου δηµιουργήθηκε το τεχνικό νησί της Τουρλίδας. 
Το 1954 εκπονήθηκε ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα παρεµβάσεων για την αποξήρανση 
του συνόλου ουσιαστικά του υγρότοπου και τη µετατροπή του σε καλλιεργήσιµες εκτά-
σεις. Η βασική ιδέα των έργων ήταν η µετατροπή των Λιµνοθαλασσών της Κεντρικής και 
της Κλείσοβας σε καλλιεργούµενη πεδιάδα µε τη – µέσω αναχώµατος – πλήρη αποµό-
νωσή τους από τη θάλασσα. Προβλεπόταν η διατήρηση µόνο της Λιµνοθάλασσας του 
Αιτωλικού που, λόγω του µεγάλου βάθους της, δεν θα µπορούσε να αποξηρανθεί. Τελι-
κώς, ένα τµήµα των έργων αυτών υλοποιήθηκε από την εταιρεία Ε∆ΟΚ-ΕΤΕΡ κατά τη 
διάρκεια της δικτατορίας, την περίοδο 1970-1973 και είχε ως αποτέλεσµα, εκτός των άλ-
λων, να περιορισθεί το σύµπλεγµα των Λιµνοθαλασσών στο 60% περίπου της αρχικής 
έκτασης που είχε πριν από την παρέµβαση. Με την παρέµβαση αυτή κατασκευάστηκαν 
αναχώµατα που διαχώρισαν τα υδάτινα τµήµατα και διαµόρφωσαν τις σηµερινές επιµέ-
ρους Λιµνοθάλασσες και το δίαυλο Μεσολογγίου-Αιτωλικού. 
Τα προς άρση αναχώµατα Νο5, Νο6 και Νο7 κατασκευάστηκαν παράλληλα για την εγκα-
τάσταση στην περιοχή εργοστασίου πετροχηµικών, η οποία όµως τελικά, δεν έγινε. 
 
Η γέφυρα στη θέση της 7ης καµάρας της οδού προς Τουρλίδα είχε κατασκευαστεί παλιό-
τερα αλλά σήµερα έχει σχεδόν επιχωθεί. 
 
Η γέφυρα στη θέση της 3ης καµάρας της οδού προς Τουρλίδα έχει µικρό άνοιγµα και είναι 
ανεπαρκής για τη καλή κυκλοφορία των νερών στη λιµνοθάλασσα της Κλείσοβας. Πα-
ράλληλα, µε το πέρασµα των χρόνων, έχει διαβρωθεί και ο φορέας της γέφυρας. 
 
Τα οδοστρώµατα στο δρόµο της Τουρλίδας έχουν υποστεί βλάβες κυρίως λόγω της πα-
λαιότητας τους. 
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2.4 ∆ΙΩΡΥΓΑ ∆ΧΧ 
 
Η διώρυγα ∆ΧΧ αρχίζει από τη σήραγγα της Λυσιµαχείας και µε µήκος 14 περίπου χιλιο-
µέτρων καταλήγει βόρεια του Νεοχωρίου (βλ. σχέδιο 1), όπου τροφοδοτεί µε αρδευτικό 
νερό τις διώρυγες ∆1 και ∆2, Έχει σχεδιαστεί για παροχετευτικότητα 30m3/s, ενώ οι 
πληµµυρικές παροχές της οδηγούνται προς τον Αχελώο, στο ύψος του Νεοχωρίου. Στο 
µεγαλύτερο µήκος διαδροµής η διώρυγα έχει «ανοικτή» διατοµή, ενώ στο τµήµα από 
Χ.Θ. 7+975 ως Χ.Θ. 8+635, η διώρυγα είναι «κλειστή», ορθογωνικής διατοµής, διαστά-
σεων 4,00x4,00m. 
 
Η πρώτη καταγραφή περί υπάρξεως βλαβών στη διώρυγα έγινε το ∆εκέµβριο του 1999 
όταν στα πλαίσια επιθεώρησης του «κλειστού» τµήµατος της διαπιστώθηκε ότι υπάρ-
χουν βλάβες στο κατάντη τµήµα, σε µήκος 100 περίπου µέτρων (Χ.Θ. 8+500 ως Χ.Θ. 
8+600 περίπου). Οι αναφερόµενες βλάβες ήταν καθιζήσεις της τάξης των 30cm και 
στροφές φατνωµάτων. Για το λόγο αυτό έγινε παράκαµψη της διώρυγας µε την τοποθέ-
τηση δίδυµου αγωγού που αποτελείται από 2 χαλυβδοσωλήνες Φ2000 µε παροχετευτι-
κότητα 15m3/s περίπου. Με την παρέµβαση αυτή η παροχετευτικότητα της διώρυγας 
µειώθηκε τελικά από τα 30m3/s που είχε αρχικά σχεδιαστεί στα 15m3/s. 
 
Βλάβες όµως αναφέρονται την ίδια περίοδο (1999) και στο «ανοικτό» τµήµα της διώρυ-
γας που ελέγχθηκε (Χ.Θ. 5+700 ως Χ.Θ. 7+100) στα πλαίσια της ίδιας µελέτης. Το τµήµα 
αυτό έχει τραπεζοειδή διατοµή, πλάτους 2,47m στον πυθµένα, 14,20m στη στέψη και 
ύψους 3,85m και είναι επενδυµένο µε σκυρόδεµα. Περί τη Χ.Θ. 6+800 διαπιστώθηκαν 
ρωγµές στον πυθµένα και καθίζηση του αριστερού τοιχώµατος της διώρυγας. Τµήµα 100 
περίπου µέτρων εκατέρωθεν της συγκεκριµένης Χ.Θ., επισκευάστηκε µε σκυρόδεµα ε-
πενδύσεων. Στην περιοχή αυτή το έδαφος αποτελείται από γύψους και οι ρωγµές απο-
δόθηκαν σε καθιζήσεις από τα νερά των βροχοπτώσεων, ή τη δράση της λιµνοθάλασ-
σας. Προς επιβεβαίωση δε της εκτίµησης αυτής αναφέρεται το γεγονός ότι, µετά από µια 
πολύ έντονη βροχόπτωση την περίοδο του Οκτωβρίου – Νοεµβρίου του 1999, παρου-
σιάστηκε ρωγµή στον αρµό διακοπής µεταξύ του πυθµένα και των παρειών της διατοµής 
σε µήκος 60-70m, µε αποτέλεσµα τη διαρροή νερού προς τις παρακείµενες καλλιεργήσι-
µες εκτάσεις. 
 
Κατά την επιτόπου επίσκεψη στην περιοχή της διώρυγας στις 18/12/2009, των µελετη-
τών της οµάδας µας (βλ. Φωτ.12 έως 16), επιβεβαιώθηκαν οι επισκευές του τµήµατος 
περί τη Χ.Θ. 6+800, παράλληλα όµως εντοπίσθηκαν νέες βλάβες στην περιοχή περί τη 
Χ.Θ. 5+200, όπου η διώρυγα προσεγγίζει τη λιµνοθάλασσα του Αιτωλικού. Στην περιοχή 
αυτή διαπιστώθηκαν καθιζήσεις του πυθµένα και υποχώρηση του αριστερού πρανούς 
για µήκος 50 περίπου µέτρων. Σύµφωνα δε µε τη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περι-
φερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας και τον Γ.Ο.Ε.Β Αχελώου, παρόµοιες βλάβες ε-
ντοπίζονται στη διώρυγα σε όλη την έκταση των γυψούχων εδαφών, σε συνολικό µήκος 
1200 περίπου µέτρων.  
 
Σε νέα επίσκεψη της οµάδας µελέτης στις 17/10/2012 διαπιστώθηκε επέκταση των βλα-
βών αυτών (βλ. Φωτ.17 έως 19), ενώ ενισχύθηκε η ορθότητα της εκτίµησης ότι οι βλάβες 
(αρχικές και µεταγενέστερες) οφείλονται στα γυψούχα εδάφη και στη διαλυτότητα της 
γύψους από τα νερά της βροχής. 
 
Την τελευταία χειµερινή περίοδο η λειτουργία της διώρυγας διακόπηκε λόγω των αναφε-
ρόµενων συνεχών προβληµάτων. 
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2.5 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΙΧΘΥΟΦΡΑΓΜΟΙ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ 
 
Οι ιχθυοφραγµοί αποτελούν πλέγµατα που διατάσσονται κατακόρυφα στη λιµνοθάλασσα 
από την επιφάνεια του νερού µέχρι τον πυθµένα της και αποσκοπούν στην περίφραξη 
τµηµάτων αλλά και της εξόδου της, σε τρόπο ώστε τα ψάρια που ζουν σε αυτή να µην 
µπορούν να διαφύγουν στην ανοικτή θάλασσα. Θα πρέπει όµως παράλληλα να εξασφα-
λίζουν και την ελεύθερη κυκλοφορία του νερού µέσα στη λιµνοθάλασσα. 
 
Σήµερα στη λιµνοθάλασσα υπάρχουν ιχθυοφραγµοί στην περιοχή του Αιτωλικού και κο-
ντά στην έξοδο της λιµνοθάλασσας του Μεσολογγίου προς τη θάλασσα (βλ. Φωτ.20). Οι 
υφιστάµενοι φραγµοί στην περιοχή του Αιτωλικού αποτελούνται είτε από καλάµια είτε 
από ξύλινους πασσάλους στους οποίους προσδένεται πλαστικό πλέγµα. Οι 
ιχθυοφραγµoί αυτοί όµως δεν λειτουργούν ικανοποιητικά σύµφωνα µε την πληροφόρηση 
που έχουµε. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι οι οπές του πλέγµατος τους φράζουν από 
οργανική ύλη και από άχρηστα αντικείµενα που µεταφέρονται από τους κυµατισµούς, 
ενώ σε πολλές περιπτώσεις καταστρέφονται και οι κατακόρυφοι πάσσαλοι των ιχθυο-
φραγµών από κορµούς δέντρων και άλλα υλικά που παρασύρονται από τα νερά. 
 
Σύµφωνα µε το Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων του έργου, στη λιµνοθάλασσα δεν υπάρχει 
καλή κυκλοφορία του αλµυρού και οξυγονωµένου νερού της θάλασσας, µεταξύ των άλ-
λων και λόγω της ανεπαρκούς λειτουργίας των ιχθυοφραγµών. Αυτό έχει αποτέλεσµα να 
υπάρχει έλλειψη οξυγόνου στο νερό σε βάθη µεγαλύτερα των 5-7m και υπάρχει ανάγκη 
άρσης ή/και αντικατάστασης των υπαρχόντων ιχθυοφραγµών. 
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3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ. 
 
 
Στα προτεινόµενα έργα περιλαµβάνονται, τα πέντε επιµέρους έργα που έχουν περιλη-
φθεί στην 1η Συµπληρωµατική Σύµβαση, όπως προέκυψαν από τις τελικές διευκρινίσεις 
του ∆ήµου Ι.Π. Μεσολογγίου και του Φορέα ∆ιαχείρισης Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου 
και αναφέρονται προηγούµενα στο κεφάλαιο 1.3 της παρούσας.  
 
 
3.1 ΑΡΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΝΙ∆ΟΒΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 
 
Το υφιστάµενο ανάχωµα στη Νίδοβα του Αιτωλικού, που περιγράφεται προηγούµενα στο 
κεφάλαιο 2.1 (βλ. Φωτ.1, 2 & 3), προβλέπεται να αρθεί. Το προς άρση ανάχωµα έχει χα-
ρακτηρισθεί στις µελέτες ως ‘‘Ανάχωµα Νο1’’ και η θέση του στην περιοχή των έργων 
φαίνεται στο σχέδιο 2 της παρούσας µελέτης. 
 
Το ανάχωµα βρίσκεται στη Ζώνη Προστασίας της Φύσης Π.Φ.1. (ζώνη προστασίας στη 
λιµνοθαλάσσια έκταση – υγροτοπική ζώνη) σύµφωνα µε την ΚΥΑ 22306/26-5-2006, 
ΦΕΚ 477Β/31-5-2006 (Χαρακτηρισµός Εθνικού Πάρκου Λιµνοθαλασσών Μεσολογγίου-
Αιτωλικού, κάτω ρου και εµβολών ποταµών Αχελώου και Ευήνου και νήσων Εχινάδων) 
και τα προτεινόµενα έργα άρσης εντάσσονται στην περίπτωση του εδαφίου 4, της πα-
ραγρ. Α2, του άρθρου 3 της ΚΥΑ (έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων, συµπεριλαµβανο-
µένων των έργων βελτίωσης υδατοποιότητας ή ανανέωσης των υδάτων). Είναι ως εκ 
τούτου παρεµβάσεις συµβατές µε τις επιτρεπόµενες δραστηριότητες και περιορισµούς 
που εισάγει η ΚΥΑ για την περιοχή του Εθνικού Πάρκου. 
 
Τα τεχνικά στοιχεία του προς άρση αναχώµατος που παρατίθενται στη συνέχεια, προέρ-
χονται από τις εκπονηθείσες µελέτες (Τοπογραφική Μελέτη, Οριστική Μελέτη Υδραυλι-
κών Έργων και Τεύχη ∆ηµοπράτησης). 

- Το µήκος του αναχώµατος είναι 1.575,62m και το πλάτος του από 4,0m ως 5,0m. 
- Η επιφάνεια του επιµετρήθηκε σε 719,10m2 και ο συνολικός όγκος των υλικών 

που θα προκύψουν από την άρση του σε 14.376m3. 
- Τα υλικά του προς άρση αναχώµατος είναι κατά 30% (περίπου 4.300m3), αργι-

λώδη και κατά 70% (περίπου 10.080m3), υγιή αδρανή. 
- Παράλληλα µε το ανάχωµα έχει κατασκευασθεί αγωγός µεταφοράς λυµάτων από 

το Αιτωλικό προς τις Ε.Ε.Λ. (υποθαλάσσιος), ο οποίος πρέπει να αναγνωρισθεί 
πριν την έναρξη των εργασιών άρσης ώστε να προστατευθεί, σύµφωνα και µε τα 
οριζόµενα στην αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή των Τευχών ∆ηµοπράτησης 
(κεφ. 3, παρ. ∆). 

- Η οριζοντιογραφία του προς άρση αναχώµατος και τα επιµετρητικά του στοιχεία 
(πίνακας χωµατισµών) δίδονται στο σχέδιο 3 της παρούσας. 

 
Η άρση του αναχώµατος θα γίνει µε τη χρησιµοποίηση οποιουδήποτε πρόσφορου µηχα-
νήµατος, χερσαίου, ή πλωτού, ή µε συνδυασµό αυτών, σύµφωνα και µε τα οριζόµενα 
στην αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή των Τευχών ∆ηµοπράτησης (κεφ. 2, παρ. Γ). 
 
Το έργο είχε περιληφθεί στην µε αρ. οικ 143926/1273/29-03-06 Απόφαση Έγκρισης Πε-
ριβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), η οποία έχει ισχύ µέχρι την 31/12/2016, αλλά µε διαφορε-
τικό σχεδιασµό. Στη συγκεκριµένη ΑΕΠΟ (υπάρχον έργο) έχει εγκριθεί η άρση υπερδι-
πλάσιου όγκου αναχώµατος (32.500m3) και η χρήση των υλικών άρσης ως εξής: 
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α. στην κατασκευή µιας λεκάνης ηρεµίας αµέσως µετά την έξοδο των Ε.Ε.Λ. του Αιτωλι-

κού, 
β. στην κατασκευή δύο κάθετων προβόλων στη περιοχή των Ε.Ε.Λ. Αιτωλικού µεταξύ 

των οποίων θα κινείται πλωτή περαταριά, 
γ. στην ανάπλαση του χώρου απόθεσης απορριµµάτων του Αιτωλικού στη θέση Αγία 

Παρασκευή, 
δ. στην κατασκευή του Χ.Υ.Τ.Α. της ευρύτερης περιοχής Μεσολογγίου ενώ, 
ε. τυχόν περίσσεια του εν λόγω υλικού έχει εγκριθεί να µεταφερθεί, από οχήµατα κατάλ-

ληλα καλυµµένα και µε τήρηση των κατά νόµο προδιαγραφών, σε άλλες εγκεκριµένες 
θέσεις απόθεσης ή αποθήκευσης κατόπιν σχετικών αδειοδοτήσεων από τις αρµόδιες 
Υπηρεσίες. 

 
Τα στοιχεία διαφοροποίησης του προτεινόµενου έργου από το εγκεκριµένο µε την πα-
ραπάνω ΑΕΠΟ έχουν ως εξής: 
α. το προτεινόµενο έργο αφορά µόνο την άρση του αναχώµατος, ενώ τα υπόλοιπα έργα 

που προβλέπονταν στις Ε.Ε.Λ. Αιτωλικού (δηµιουργία λεκάνης υποδοχής, κατασκευή 
προβόλων, πλωτής περαταριάς κλπ), έχουν καταργηθεί, σύµφωνα µε το µε αρ. 
23213/18-6-2012 έγγραφο του ∆ήµου Ι.Π. Μεσολογγίου. Εποµένως δεν υπάρχει και 
η δυνατότητα διάθεσης υλικών της άρσης στις περιπτώσεις α, και β, της ΑΕΠΟ που 
αναφέρονται παραπάνω και πρέπει να αναζητηθούν νέοι χώροι, 

β. δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα διάθεσης υλικών από την άρση του αναχώµατος στο 
Χ.Υ.Τ.Α. Μεσολογγίου, (περίπτωση δ, της ΑΕΠΟ), σύµφωνα µε τη µε. αρ. 50/2010 
Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ι.Π. Μεσολογγίου (έγγραφο µε αρ. 21/12-5-
2010 του Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της 4ης Γ.Ε.Ν. Αιτωλοακαρνα-
νίας) και πρέπει να αναζητηθούν νέοι χώροι, 

γ. ο συνολικός όγκος των υλικών από την άρση του αναχώµατος είναι πλέον κατά πολύ 
µικρότερος του αρχικού, στοιχείο που σε κάποιο βαθµό, διευκολύνει τη διάθεση του. 

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ο συνολικός όγκος των 14.376m3 υλικών που θα προκύ-
ψουν από την άρση του αναχώµατος, προτείνεται να διατεθεί στο χώρο του ‘‘Κτήµατος 
Πετούνη’’, για τον οποίο υπάρχει σχετική πρόταση και από το ∆ήµο Ι.Π. Μεσολογγίου, 
όπως αναφέρεται παραπάνω στη µε αρ. 50/2010 Απόφαση του ∆ηµοτικού του Συµβου-
λίου. Το σχετικό έγγραφο µε αρ. 21/12-5-2010 περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα Β της 
παρούσας, ενώ τα στοιχεία αναγνώρισης και καταλληλότητας του προτεινόµενου χώρου 
διάθεσης δίδονται στη συνέχεια, στο κεφάλαιο 3.6. της παρούσας. 
 
 
3.2 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΥΤΙΚΟΥ ΥΦΑΛΑΥΛΑΚΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΙΞΗ ΝΕΟΥ ΜΙΚΡΟΥ 
ΥΦΑΛΑΥΛΑΚΑ ∆ΥΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΝΑΠΟΜΕΝΟΝΤΟΣ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ 
ΠΟΡΟΥ – ΝΤΟΛΜΑ 

 
Ο υφιστάµενος δυτικός υφαλαύλακας (υποθαλάσσιος δίαυλος µεγάλης διατοµής) της λι-
µνοθάλασσας που ξεκινά από τη δυτική γέφυρα του Αιτωλικού, προτείνεται να επεκταθεί, 
ενώ παράλληλα προτείνεται και η διάνοιξη νέου µικρότερου υφαλαύλακα δυτικά του ενα-
ποµένοντος αναχώµατος Πόρου – Ντολµά. 
 
Ο υφαλαύλακας βρίσκεται στη Ζώνη Προστασίας της Φύσης Π.Φ.1. (ζώνη προστασίας 
στη λιµνοθαλάσσια έκταση – υγροτοπική ζώνη) σύµφωνα µε την ΚΥΑ 22306/26-5-2006, 
ΦΕΚ 477Β/31-5-2006 (Χαρακτηρισµός Εθνικού Πάρκου Λιµνοθαλασσών Μεσολογγίου-
Αιτωλικού, κάτω ρου και εµβολών ποταµών Αχελώου και Ευήνου και νήσων Εχινάδων) 



«ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ Υ∆ΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
Ν.∆. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» 

1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 
 

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ: 
ΖΩΗ ΛΑ∆Α - Χ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. – ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ – ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ 

14

και τα προτεινόµενα έργα επέκτασης του και νέας διάνοιξης εντάσσονται στην περίπτω-
ση του εδαφίου 4, της παραγρ. Α2, του άρθρου 3 της ΚΥΑ (έργα διαχείρισης υδάτινων 
πόρων, συµπεριλαµβανοµένων των έργων βελτίωσης υδατοποιότητας ή ανανέωσης των 
υδάτων). Είναι ως εκ τούτου παρεµβάσεις εντός των επιτρεπόµενων δραστηριοτήτων και 
περιορισµών που εισάγει η ΚΥΑ για την περιοχή του Εθνικού Πάρκου. 
 
Τα τεχνικά στοιχεία της επέµβασης που παρατίθενται στη συνέχεια, προέρχονται από τις 
εκπονηθείσες µελέτες (Τοπογραφική Μελέτη, Οριστική Μελέτη Υδραυλικών Έργων) και 
τα Τεύχη ∆ηµοπράτησης των έργων. 
 
Α. Επέκταση υφιστάµενου ∆υτικού υφαλαύλακα 

- Η επέκταση προτείνεται να γίνει προς τα ΝΑ/κά, προς την κατεύθυνση δηλαδή 
της Κεντρικής Λιµνοθάλασσας του Μεσολογγίου, σε µήκος 809,0m και µέχρι την 
ισοβαθή του 1,5m. 

- Η διατοµή της εκσκαφής είναι 37,0m2 και το µέγιστο βάθος 3,0m από τη σηµερινή 
επιφάνεια του πυθµένα. 

- Ο συνολικός όγκος του υλικού που θα εκσκαφτεί υπολογίσθηκε σε 809m x 37m2 
= 29.935m3. 

- Η οριζοντιογραφία και η τυπική διατοµή της επέµβασης δίδονται στο σχέδιο 8 της 
παρούσας. 

 
Β. ∆ιάνοιξη νέου µικρότερου υφαλαύλακα 

- Η διάνοιξη θα γίνει σε µήκος 2.037,0m. 
- Η διατοµή της εκσκαφής είναι 14,0m2 και το µέγιστο βάθος 2,0m από τη σηµερινή 

επιφάνεια του πυθµένα. 
- Ο συνολικός όγκος του υλικού που θα εκσκαφτεί υπολογίσθηκε σε 2.037m x 

14m2 = 28.518m3. 
- Η οριζοντιογραφία και η τυπική διατοµή της επέµβασης στο σχέδιο 9 της παρού-

σας. 
 
Για την εκσκαφή, την εκβάθυνση και τον καθαρισµό του πυθµένα της λιµνοθάλασσας, 
που αποτελείται από αµµώδη και ιλυώδη εδάφη, θα γίνει χρήση βυθοκόρου µε περι-
στρεφόµενη κεφαλή – κόφτη. Η αποκόµιση, µεταφορά και απόρριψη των βυθοκορηµά-
των θα γίνει µε χρήση του κατάλληλου συγκροτήµατος επιπλεόντων σωλήνων, στις θέ-
σεις που ορίζονται στο σχέδιο της Εικόνας 3.1 της επόµενης σελίδας, σύµφωνα και µε τα 
οριζόµενα στην αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή των Τευχών ∆ηµοπράτησης (κεφ. 1, 
παρ. Β). Το σχήµα της Εικ.3.1 προέρχεται από τη ΜΠΕ που είχε εκπονηθεί το έτος 2005 
για έργα αναβάθµισης της Λιµνοθάλασσας και περιλάµβανε το έργο. Βάσει αυτής εκδό-
θηκε η εν ισχύ ΑΕΠΟ του έργου (µε αρ. οικ 143926/1273/29-03-06 ΑΕΠΟ), όπως ανα-
φέρεται σχετικά στη συνέχεια. Το σχέδιο αυτό έχει υποστεί κατάλληλη επεξεργασία και 
προσθήκες για να είναι ευανάγνωστο και να µπορεί να αξιοποιηθεί. 
 
Το υλικό που θα προκύψει από τις εκσκαφές, που θα είναι υδαρούς µορφής, θα αποτεθεί 
εξ’ ολοκλήρου σε χώρους ενδιάµεσα των δύο υφαλαυλάκων µε τη µέθοδο «σωληνάρια», 
αφού έχει προηγηθεί η κατασκευή ξυλοφραγµών εγκιβωτισµού, στις θέσεις που ορίζονται 
στο σχέδιο της Εικόνας 3.1, σύµφωνα και µε τα προβλεπόµενα στην αντίστοιχη Τεχνική 
Προδιαγραφή των Τευχών ∆ηµοπράτησης (κεφ. 11). 

 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 
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Εικ.3.1. Οι θέσεις των υφαλαυλάκων και οι θέσεις που θα εγκιβωτισθούν µε ξυλοφραφραγµούς 

και θα τοποθετηθούν τα βυθοκορρήµατα από την εκσκαφή των υφαλαυλάκων. 
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Η µορφή των ξυλοφραγµών συγκράτησης των βυθοκορρηµάτων φαίνεται στο σχέδιο της 
Εικ.3.2 που ακολουθεί. 
 

 
Εικ.3.2. Σχηµατική τοµή ξυλοφραγµών συγκράτησης των βυθοκορρηµάτων. 

 
Το έργο είχε περιληφθεί στην µε αρ. οικ 143926/1273/29-03-06 Απόφαση Έγκρισης Πε-
ριβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), η οποία έχει ισχύ µέχρι την 31/12/2016, χωρίς ουσιώδη 
µεταβολή των τεχνικών του χαρακτηριστικών, µε µικρή µόνο διαφοροποίηση στους ό-
γκους υλικού εκσκαφής που είχαν τότε προβλεφθεί. 
Στον παλαιότερο σχεδιασµό (υπάρχον έργο) προβλέπονταν η εκσκαφή όγκου 29.600m3 
για την επέκταση του υφιστάµενου υφαλαύλακα και 23.000m3 για το νέο µικρό υφαλαύ-
λακα, συνολικά 52.600m3, ενώ µε τον προτεινόµενο σχεδιασµό ο όγκος που θα εκσκα-
φτεί θα είναι 29.935m3 για την επέκταση του υφιστάµενου υφαλαύλακα και 28.518m3 για 
το νέο µικρό υφαλαύλακα, συνολικά 58.453m3.  
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3.3 ΑΡΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΩΝ 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΑΛΙΑ ΘΕΣΗ ΤΗΣ 7ης ΚΑΙ ΤΗΣ 3ης ΚΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ 
Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ∆ΡΟΜΟ ΤΟΥΡΛΙ∆ΑΣ 

 
Το συγκεκριµένο έργο περιλαµβάνει τρία επιµέρους υποέργα ως εξής: 

- Άρση αναχωµάτων στο σύµπλεγµα Λιµνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού. 
- Κατασκευή νέας γέφυρας στη θέση της 3ης Καµάρας και επισκευή των οδοστρω-

µάτων στο δρόµο Τουρλίδας. 
- Κατασκευή νέας γέφυρας στη παλιά θέση της 7ης Καµάρας και επισκευή των ο-

δοστρωµάτων στο δρόµο Τουρλίδας. 
 
Τα αναχώµατα βρίσκονται στη Ζώνη Προστασίας της Φύσης Π.Φ.1. (ζώνη προστασίας 
στη λιµνοθαλάσσια έκταση – υγροτοπική ζώνη) σύµφωνα µε την ΚΥΑ 22306/26-5-2006, 
ΦΕΚ 477Β/31-5-2006 (Χαρακτηρισµός Εθνικού Πάρκου Λιµνοθαλασσών Μεσολογγίου-
Αιτωλικού, κάτω ρου και εµβολών ποταµών Αχελώου και Ευήνου και νήσων Εχινάδων) 
και τα προτεινόµενα έργα άρσης εντάσσονται στην περίπτωση του εδαφίου 4, της πα-
ραγρ. Α2, του άρθρου 3 της ΚΥΑ (έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων, συµπεριλαµβανο-
µένων των έργων βελτίωσης υδατοποιότητας ή ανανέωσης των υδάτων). Είναι ως εκ 
τούτου παρεµβάσεις συµβατές µε τις επιτρεπόµενες δραστηριότητες και περιορισµούς 
που εισάγει η ΚΥΑ για την περιοχή του Εθνικού Πάρκου. 
 
Ο δρόµος της Τουρλίδας βρίσκεται στην Υπο-Ζώνη Προστασίας της Φύσης Π.Φ.2Λ. 
(ζώνες προστασίας στη χερσαία έκταση) σύµφωνα µε την ΚΥΑ 22306/26-5-2006, ΦΕΚ 
477Β/31-5-2006 (Χαρακτηρισµός Εθνικού Πάρκου Λιµνοθαλασσών Μεσολογγίου-
Αιτωλικού, κάτω ρου και εµβολών ποταµών Αχελώου και Ευήνου και νήσων Εχινάδων) 
και τα προτεινόµενα έργα γεφυρώσεων εντάσσονται στην περίπτωση του εδαφίου 3, της 
παραγρ. Α2, του άρθρου 3 της ΚΥΑ (έργα που αποσκοπούν στη διαχείριση, συντήρηση 
και λειτουργία επιτρεπόµενων δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων). Είναι ως εκ τούτου 
παρεµβάσεις συµβατές µε τις επιτρεπόµενες δραστηριότητες και περιορισµούς που ει-
σάγει η ΚΥΑ για την περιοχή του Εθνικού Πάρκου. 
 
Τα τεχνικά στοιχεία των έργων αυτών, µε βάση τις εκπονηθείσες µελέτες (Τοπογραφική 
Μελέτη, Στατική µελέτη, Οριστική Μελέτη Υδραυλικών Έργων) και τα Τεύχη ∆ηµοπράτη-
σης, δίδονται ανά περίπτωση στη συνέχεια. 
 
3.3.1 Άρση αναχωµάτων στο σύµπλεγµα Λιµνοθαλασσών Μεσολογγίου-

Αιτωλικού. 
 
Τα τρία αναχώµατα που βρίσκονται στη λιµνοθάλασσα Μεσολογγίου στην περιοχή της 
Βόρειας και Κεντρικής Κλείσοβας (βλ. Φωτ.6 και σχέδια 2, 3 & 4, Αναχώµατα Νο2, Νο3 
και Νο4), καθώς και τα τρία αναχώµατα της λιµνοθάλασσας που βρίσκονται στη δυτική 
ακτογραµµή κοντά στα αντλιοστάσια D1 και D2 (βλ. Φωτ.5 και σχέδια 5, 6 & 7, Αναχώ-
µατα Νο5, Νο6 και Νο7), προβλέπεται να αρθούν. 
 
Τα τεχνικά στοιχεία των προς άρση αναχωµάτων δίδονται στα σχέδια 1, 2, 3, 4, 5, 6 & 7 
της παρούσας και στον Πίνακα 3.1 στη συνέχεια: 
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Πίνακας 3.1  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΑΡΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (Γ) 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΗΚΟΣ (m) ΟΓΚΟΣ (m

3
) 

Ανάχωµα Νο2 422,31 1.728,41 
Ανάχωµα Νο3 1.100,52 3.615,49 Βόρεια και Κεντρική Κλείσοβα 
Ανάχωµα Νο4 2.801,52 9.165,96 

ΣΥΝΟΛΟ (ΜΗΚΟΣ & ΟΓΚΟΣ) ΠΡΟΣ ΑΡΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ 
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΛΕΙΣΟΒΑΣ 

4.324,35 14.509,86 

Ανάχωµα Νο5 7.870,47 63.636,04 
Ανάχωµα Νο6 1.981,90 14.464,37 

∆υτική ακτογραµµή κοντά στα 
Α/Σ D1 και D2 

Ανάχωµα Νο7 2.580,00 16.792,59 
ΣΥΝΟΛΟ (ΜΗΚΟΣ & ΟΓΚΟΣ) ΠΡΟΣ ΑΡΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΗΣΙΟΝ Α/Σ D1 και D2 
12.432,37 94.893,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΜΗΚΟΣ & ΟΓΚΟΣ) 
ΠΡΟΣ ΑΡΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ 

16.756, 72 109.402,60 

 
Το παράλληλο προς την ακτή ανάχωµα της Αγίας Τριάδας στο µέτωπο της Κεντρικής Λι-
µνοθάλασσας (Ανάχωµα Νο5, βλ. Φωτ.5 και σχέδια 1, 2, 5 & 6), θα αρθεί µε τρόπο ώστε 
να αποµείνουν 3 νησίδες µήκους 100m η κάθε µία, µε πλήρη αφαίρεση των 500m επι-
κοινωνίας του µε την ξηρά. Ο σχεδιασµός αυτός υλοποιήθηκε µετά από αίτηµα της Ορνι-
θολογικής Εταιρίας, η οποία ζήτησε να παραµείνουν 2-3 νησίδες ξηράς στο ανάχωµα για 
να µπορούν να φωλιάζουν τα πουλιά. 
Ανάλογο αίτηµα απηύθυνε η Ορνιθολογική Εταιρία και για το ανάχωµα της Κλείσοβας 
επειδή τα τελευταία χρόνια έχουν δηµιουργηθεί σε αυτό φωλιές αργυροπελεκάνων. 
Ήδη, στα πλαίσια της ορθής πρακτικής εκπόνησης της µελέτης, έχουµε παραδώσει στην 
Ορνιθολογική Εταιρεία µέσω του Φορέα ∆ιαχείρισης Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου, τα 
σχέδια των αναχωµάτων για τη συναίνεση στον υπάρχοντα σχεδιασµό και τον προσδιο-
ρισµό στην Κλείσοβα των θέσεων που θα παραµείνουν οι νησίδες ξηράς, µετά την άρση. 
 
Για την άρση των αναχωµάτων που αποτελούνται από αµµοχάλικα, άργιλο, µάργα και 
ογκόλιθους, θα χρησιµοποιηθεί οποιοδήποτε πρόσφορο µηχάνηµα, χερσαίο, ή πλωτό, ή 
συνδυασµός αυτών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή 
των Τευχών ∆ηµοπράτησης (κεφ. 2, παρ. Γ). 
 
Ο συνολικός όγκος των 109.402,60m3 που θα προκύψουν από την άρση των αναχωµά-
των µπορεί να διατεθεί σε πολλές χρήσεις, λόγω της αδρόκοκκης µορφής των υλικών. 
Σύµφωνα µε τα Τεύχη ∆ηµοπράτησης τα υλικά αυτά είναι κατάλληλα για επιστρώσεις 
δρόµων, πλήρωση βάσεων οικοδοµικών έργων, αλλά και για την κατασκευή υποβάσεων 
διαφόρων άλλων έργων. Τα υλικά της άρσης αναφέρεται επίσης ότι µπορούν να µετα-
φερθούν στα λατοµεία στη θέση Κουτσιλάρης, στον Ταξιάρχη (κοντά στο Αντλιοστάσιο 
D2), στο νησάκι Σκροφοπούλα, ή να χρησιµοποιηθούν στην κατασκευή λιµενοβραχίονα. 
 
Τέλος υπάρχει και η δυνατότητα διάθεσης τους στο χώρο του ‘‘Κτήµατος Πετούνη’’, που 
αναφέρθηκε και προηγούµενα. (βλ. και κεφάλαιο 3.6. της παρούσας). 
 
Το συγκεκριµένο έργο είχε περιληφθεί στη µε αρ. 65496/22-06-1999 Απόφαση Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) που ίσχυε έως 31/12/2009, αλλά µε διαφοροποιηµένο 
σχεδιασµό. Οι περισσότερες πάντως από τις ρυθµίσεις της παλαιάς ΑΕΠΟ θεωρούνται 
επίκαιρες και προτείνεται να διατηρηθούν. 
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3.3.2 Κατασκευή νέας γέφυρας στη θέση της 3ης καµάρας και επισκευή των ο-

δοστρωµάτων στο δρόµο Τουρλίδας. 
 
Το συγκεκριµένο υποέργο αφορά στην κατασκευή νέου τεχνικού µε τις οδικές προσβά-
σεις του στη θέση της 3ης καµάρας. Τα τεχνικά στοιχεία της επέµβασης δίδονται στη συ-
νέχεια (βλ. σχέδιο 10 της παρούσας): 
 
3.3.2.1 Στοιχεία Οδοποιϊας 
 
Προβλέπεται η ανακατασκευή οδικού τµήµατος της οδού Τουρλίδα – Μεσολόγγι, µήκους 
207,00m στην παλιά θέση της 3ης καµάρας στο δρόµο της Τουρλίδας. 
 
Στην περιοχή του τεχνικού που θα κατασκευασθεί, ο άξονας της οδού βρίσκεται οριζο-
ντιογραφικά σε ευθυγραµµία και µηκοτοµικά σε τόξο ακτίνας R=8000m. Η επιλογή της 
ακτίνας καµπυλότητας έγινε µε κριτήριο τη βέλτιστη δυνατή ορατότητα (ορατότητα για 
στάση). Αναλυτικότερα η συγκεκριµένη επιλογή έγινε για τους παρακάτω λόγους: 

1. 8000m>7600m που είναι η µεγαλύτερη Ηκ για µήκος ορατότητας για στάση, για 
Ve=60χιλ/ωρα (Πίνακας 8-2 ΟΜΟΕ-Χ). 

2. Οι κατά µήκος κλίσεις γίνονται ηπιότερες και συνεισφέρουν στη βελτίωση της ορα-
τότητας. 

3. Η καµπύλη έχει ανάπτυγµα από τη Χ.Θ. 0+014,424 έως τη Χ.Θ. 0+205,976, δηλα-
δή έχει µήκος 191,552m. 

 
Η τυπική διατοµή της οδού, κατατάσσεται βάση ΟΜΟΕ στην κατηγορία β2. 
 
Αναλυτικότερα το πλάτος της οδού καταλαµβάνεται από κατάστρωµα κυκλοφορίας, µε 
µία λωρίδα ανά κατεύθυνση πλάτους 3,75m, ποδηλατόδροµο πλάτους 2,70m και πεζό-
δροµο πλάτους 4,15m. 
Στο αριστερό και δεξιό άκρο του τεχνικού προβλέπεται η κατασκευή πεζοδροµίου πλά-
τους 0,45m. 
Ανάµεσα στον δρόµο κυκλοφορίας και στον ποδηλατόδροµο προβλέπεται πεζοδρόµιο 
πλάτους 0,95m. 
Ο ποδηλατόδροµος διαχωρίζεται από τον πεζόδροµο µε πεζοδρόµιο πλάτους 0,80m. 
Το συνολικό πλάτος της διατοµής είναι 17,00m. 
 
Στα πεζοδρόµια εκατέρωθεν του δρόµου κυκλοφορίας τοποθετείται στηθαίο ασφαλείας 
τύπου ΣΤΕ-1, ενώ στα υπόλοιπα πεζοδρόµια τοποθετείται προστατευτικό κιγκλίδωµα. 
 
Τα οδικά τµήµατα χωρίζονται µεταξύ τους µε στηθαία ασφαλείας. 
 
Ο δρόµος κυκλοφορίας είναι αµφικλινής, µε επίκλιση 2,0%, στις οριογραµµές του οποίου 
διαµορφώνονται κρασπεδόρειθρα. Ο ποδηλατόδροµος έχει επίκλιση 2,0% ενώ ο πεζό-
δροµος 4,0%. 
 
3.3.2.2 Γενικά Στοιχεία Γέφυρας 3ης Καµάρας 
 
Η γέφυρα στη θέση της 3ης καµάρας στο δρόµο Τουρλίδας γεφυρώνει τη Λιµνοθάλασσα 
στο σηµείο αυτό. 
Το υπό κατασκευή τεχνικό είναι πλαισιωτής – θολωτής µορφής και θα κατασκευασθεί 
από σκυρόδεµα κατηγορίας C25/30 και χάλυβα οπλισµού B500c. 
Η ανωδοµή επιλέχθηκε θολωτής µορφής µεταβλητού πάχους που κυµαίνεται κατά µήκος 
του τεχνικού από 72cm στον άξονα των ακροβάθρων, έως 55cm στο κέντρο του θόλου. 
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Η λύση της θολωτού φορέα ανωδοµής θεωρήθηκε η ενδεδειγµένη, προκειµένου να δια-
σφαλισθεί και το ελάχιστο ελεύθερο ύψος των 1,80m. 
Η ανωδοµή συνδέεται µονολιθικά µε τον κεφαλόδεσµο, που εν προκειµένου πληροί και 
το ρόλο του ακροβάθρου. Έχει καθαρό άνοιγµα 10,00m, είναι ενός ανοίγµατος, ενώ το 
συνολικό πλάτος της είναι 17,00m. 
 
Η θεµελίωση της γέφυρας γίνεται µε αλληλοτεµνόµενους πασσάλους (πασσαλότοιχος). 
Η κατασκευή του πασσαλότοιχου γίνεται µε εναλλάξ τοποθέτηση οπλισµένου – άοπλου 
πασσάλου, µε τεµνόµενο τµήµα 5cm. 
Οι πάσσαλοι είναι διαµέτρου 1,00m και µήκους 30,00m. 
Ο κεφαλόδεσµος έχει πάχος 1,00m και διαστάσεις σε κάτοψη 1,50m x 17,00m. 
Το κατάστρωµα έχει συνολικό πλάτος 17,00m, όπως προαναφέρθηκε. 
 
Για τη συγκράτηση των πρανών λόγω επιχώσεων, στις όψεις της Γέφυρας προβλέπονται 
πτερυγότοιχοι µήκους 5,05m και πλάτους 45cm. Οι πτερυγότοιχοι κατασκευάζονται από 
σκυρόδεµα κατηγορίας C25/30, ενώ θεµελιώνονται κατά ανάλογο τρόπο µε το τεχνικό, 
µε αλληλοτεµνόµενους πασσάλους (πασσαλότοιχος). Οι πάσσαλοι στην περίπτωση αυ-
τή είναι διαµέτρου 1,00m και µήκους 20,00m. 
 
Για τον ίδιο λόγο, ανάντη και κατάντη του τεχνικού κατασκευάζεται στηθαίο ύψους από 
5cm στα άκρα έως 13cm στον άξονα του τεχνικού και πλάτος ίδιο µε το πλάτος των α-
ντίστοιχων πεζοδροµίων, δηλαδή 0,45cm. Στο υπερυψωµένο στηθαίο τοποθετείται το 
στηθαίο ασφαλείας και το κιγκλίδωµα στην αριστερή και δεξιά άκρη του τεχνικού. 
 
Στην άνω επιφάνεια του φορέα προβλέπεται µόνωση µε διπλή στρώση ασφαλτόπανου 
και στρώση τσιµεντοκονίας πάχους 2cm. Επί της τσιµεντοκονίας διαστρώνεται ασφαλτι-
κός τάπητας πάχους 5cm και αντιολισθητική στρώση πάχους 4cm. 
Εκατέρωθεν του άξονα του τεχνικού διαµορφώνεται εγκάρσια κλίση 2%, για την απορροή 
των όµβριων υδάτων, µε άοπλο σκυρόδεµα C12/15 (Β10), πάχους 5cm στα άκρα και 
13cm στον άξονα. 
 
Τα πεζοδρόµια και οι πλάκες πρόσβασης προβλέπονται από οπλισµένο σκυρόδεµα κα-
τηγορίας C20/25 (B25) και το σκυρόδεµα καθαριότητας θα είναι C12/15 (Β10). 
 
Για λόγους προστασίας των οπλισµών προτείνεται σε όλα τα δοµικά στοιχεία από σκυ-
ρόδεµα να χρησιµοποιηθεί ως πρόσθετο αναστολέας διάβρωσης ενδεικτικού τύπου 
SIKA ferroGard-901 ή ισοδύναµο. 
 
Στην περιοχή κατασκευής του τεχνικού, θα αφαιρεθεί η υφιστάµενη επίχωση µε ταυτό-
χρονη εκβάθυνση της στάθµης του πυθµένα της Λιµνοθάλασσας σε βάθος περίπου 
0,50m. 
 
3.3.2.3 Φάσεις Κατασκευής 
 
Αρχικά θα πραγµατοποιηθεί η κατασκευή του µεταβατικού επιχώµατος στην περιοχή του 
τεχνικού. 
Η σκυροδέτηση της πλάκας θα γίνει επί του επιχώµατος και θα πραγµατοποιηθεί σε δύο 
φάσεις έτσι ώστε να µη διακοπεί η κυκλοφορία. Στην πρώτη φάση θα σκυροδετηθεί το 
τµήµα εκείνο του φορέα που προορίζεται για την κατασκευή του δρόµου κυκλοφορίας, 
πλάτους 9,00m. Στη δεύτερη φάση θα γίνει η κατασκευή του πεζόδροµου και του ποδη-
λατόδροµου. 
Με το πέρας της σκυροδέτησης της ανωδοµής θα αφαιρεθεί η προσωρινή επίχωση κάτω 
από το τεχνικό. 
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Όσον αφορά τον πασσαλότοιχο, αρχικά θα γίνει η κατασκευή των άοπλων πασσάλων 
και στη συνέχεια των οπλισµένων. 
 
3.3.2.4 Κανονισµοί 
 
5.1 DIN – Fachbericht 101 – ∆ράσεις σε γέφυρες. 
5.2 DIN – Fachbericht 102 – Γέφυρες από σκυρόδεµα. 
5.3 DIN 4014 Έγχυτοι πάσσαλοι. 
5.4 Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος, Ελληνικός Κανονισµός Οπλισµένου Σκυρο-

δέµατος (ΕΚΩΣ 2000), Φ.Ε.Κ. 1329-Β΄/06.11.2000 ως ισχύει. 
5.5 Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός (ΕΑΚ 2000), Φ.Ε.Κ. 2184-Β΄/20.12.1999 ως ι-

σχύει. 
 
Η εκτέλεση των απαιτούµενων εργασιών πραγµατοποιούνται µε τον ακόλουθο τρόπο: 
Πραγµατοποιείται η Α’ Φάση εκσκαφής. 
Κατόπιν κατασκευάζονται οι πάσσαλοι της Α’ Φάσης και αφού γίνουν οι απαραίτητες δο-
κιµές κατασκευάζονται και οι κεφαλόδεσµοι της Α’ Φάσης. 
Κατασκευάζεται το κατάστρωµα µε χρήση ικριωµάτων για στήριξη του µεταλλότυπου και 
µετά κατασκευάζονται τα πεζοδρόµια και γίνεται η εξεργασία των εµφανών επιφανειών. 
Γίνονται οι απαραίτητες µονώσεις και επιχώνουµε µε κατάλληλο υλικό για την δηµιουργία 
του µεταβατικού επιχώµατος. 
Κατασκευάζονται οι πλάκες πρόσβασης και µετά διαστρώνονται οι στρώσεις οδοστρω-
σίας. 
∆ιαστρώνονται οι ασφαλτικές στρώσεις και τελικά τοποθετούνται τα στηθαία ασφαλείας. 
Στην Β’ Φάση πραγµατοποιείται η διαδικασία της Α’ Φάσης. 
 
3.3.2.5 Αποχέτευση Όµβριων Καταστρώµατος 
 
Για την αποχέτευση των όµβριων του καταστρώµατος προβλέπεται η τοποθέτηση οκτώ 
(8) συνολικά φρεατίων. 
 
Η πρώτη σειρά φρεατίων τοποθετείται στη Χ.Θ. 5+102,30 (0+102,30), σύµφωνα µε το 
σχέδιο 10 ως εξής: 
� ένα φρεάτιο στην οριογραµµή του πεζόδροµου (ΦΥΣ 3-1), 
� ένα φρεάτιο στην οριογραµµή του ποδηλατοδρόµου (ΦΥΣ 3-2), 
� από ένα φρεάτιο στις οριογραµµές του δρόµου κυκλοφορίας (ΦΥΣ 3-3 και ΦΥΣ 3-4). 
 
Μια δεύτερη σειρά φρεατίων τοποθετήθηκε στην Χ.Θ. 5+112,00 (0+112,00):  
� ένα φρεάτιο στην οριογραµµή του πεζόδροµου (ΦΥΣ 3-5), 
� ένα φρεάτιο στην οριογραµµή του ποδηλατοδρόµου (ΦΥΣ 3-6), 
� από ένα φρεάτιο στις οριογραµµές του δρόµου κυκλοφορίας (ΦΥΣ 3-7 & ΦΥΣ 3-8). 
 
Τα φρεάτια εκβάλλουν µέσω κατακόρυφων χαλυβδοσωλήνων Φ100 κάτω από το κατά-
στρωµα της γέφυρας στην Λιµνοθάλασσα. 
 
3.3.2.6 Υλικά Κατασκευής 
 
Τα φρεάτια υδροσυλλογής που θα χρησιµοποιηθούν για την αποχέτευση του καταστρώ-
µατος θα είναι εργοστασιακής προέλευσης, χαλύβδινα, γαλβανισµένα κατάλληλα για γέ-
φυρες µε δυνατότητα ρύθµισης του ύψους του στοµίου. Οι διαστάσεις τους προβλέπο-
νται 500x530mm. Η σχάρα τους θα συνδέεται µε το πλαίσιο µε µεντεσέδες και θα φέρει 
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στοιχείο ασφάλισης µε χωνευτή βίδα. Η κατασκευή θα είναι σύµφωνη µε την ΠΕΤΕΠ: 05-
01-08-00 «Σύστηµα Αποχέτευσης Γεφυρών». 
 
Οι σωλήνες που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι γαλβανισµένοι χαλυβδοσωλήνες ελαφρού 
τύπου (κίτρινη ετικέτα) κατά ΕΛΟΤ 270, διαµέτρου Φ100, κατάλληλοι για κοχλιοτόµηση 
σύµφωνα µε το Ελληνικό Πρότυπο 267.1. Όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα (γωνίες, µού-
φες, ταφ) θα είναι από το ίδιο υλικό κοχλιοτοµηµένα σύµφωνα µε το Ελληνικό Πρότυπο 
267.1. Η κατασκευή θα είναι σύµφωνη µε την ΠΕΤΕΠ: 04-01-05-00 «Σωληνώσεις Γαλ-
βανισµένων Χαλυβδοσωλήνων µε Ραφή». 
 
Πέραν των παραπάνω αναλυτικά στοιχεία για την κατασκευή του έργου δίδονται στις Ο-
ριστικές Μελέτες και τις Τεχνικές Προδιαγραφές των Τευχών ∆ηµοπράτησης. 
 
Το συγκεκριµένο έργο είχε περιληφθεί στη µε αρ. πρωτ. 65496/22-06-1999 Απόφαση 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) που ίσχυε έως 31/12/2009, αλλά µε διαφορο-
ποιηµένο σχεδιασµό. 
Το υπάρχον έργο που είχε αδειοδοτηθεί προέβλεπε την επισκευή της γέφυρας µε τοπο-
θέτηση µεταλλικού πλέγµατος στο φορέα της και επένδυση µε εκτοξευµένο σκυρόδεµα. 
Παρόµοια αντιµετώπιση προβλέπονταν και στα υποστυλώµατα της γέφυρας (µεταλλικό 
πλέγµα και εκτοξευµένο σκυρόδεµα). 
Το προτεινόµενο έργο αφορά κατασκευή νέας γέφυρας µε βάση το σχεδιασµό που ανα-
φέρεται παραπάνω. 
 
3.3.3 Κατασκευή νέας γέφυρας στη θέση της 7ης καµάρας και επισκευή των ο-

δοστρωµάτων στο δρόµο Τουρλίδας. 
 
Το συγκεκριµένο υποέργο αφορά στην ανακατασκευή τεχνικού µε τις οδικές προσβάσεις 
του στη θέση της 7ης καµάρας. Τα τεχνικά στοιχεία της επέµβασης δίδονται στη συνέχεια 
(βλ. σχέδιο 11 της παρούσας): 
 
3.3.3.1 Στοιχεία Οδοποιϊας 
 
Προβλέπεται η κατασκευή οδικού τµήµατος της οδού Τουρλίδα – Μεσολόγγι, µήκους 
20,40m στην παλιά θέση της 7ης καµάρας στο δρόµο της Τουρλίδας. 
 
Η ανακατασκευή της γέφυρας της 7ης καµάρας θα πραγµατοποιηθεί µε φάσεις κατασκευ-
ής, επειδή στο σηµείο αυτό δεν είναι δυνατή η διέλευση των οχηµάτων µέσω παρακα-
µπτήριων οδών. 
 
Από τα στοιχεία του υφιστάµενου τεχνικού και προκειµένου να διασφαλισθεί ελεύθερο 
ύψος 1,00m κάτω από τη γέφυρα έως τη στάθµη της θάλασσας, απαιτείται στον άξονα 
του τεχνικού η ανύψωση της υφιστάµενης ερυθράς κατά 43cm. 
 
Η τυπική διατοµή της οδού, κατατάσσεται βάση ΟΜΟΕ στην κατηγορία β2. 
 
Αναλυτικότερα το πλάτος της οδού καταλαµβάνεται από κατάστρωµα κυκλοφορίας µε 
µία λωρίδα ανά κατεύθυνση πλάτους 3,75m, ποδηλατόδροµο πλάτους 2,20m και πεζό-
δροµο πλάτους 1.65m.  
Ο διαχωρισµός του καταστρώµατος κυκλοφορίας από τον ποδηλατόδροµο γίνεται µε πε-
ζοδρόµιο πλάτους 0,70m. 
Ανάµεσα στον ποδηλατόδροµο και τον πεζόδροµο προβλέπεται πεζοδρόµιο πλάτους 
0,80m. 
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Τέλος στην αριστερή και δεξιά οριογραµµή της διατοµής υπάρχει µη σταθεροποιηµένο 
έρεισµα πλάτους 0,45m. 
Το συνολικό πλάτος της διατοµής είναι 14,50m. 
 
Στα πεζοδρόµια εκατέρωθεν του δρόµου κυκλοφορίας τοποθετείται στηθαίο ασφαλείας 
τύπου ΣΤΕ-1. µε απόσταση ορθοστατών ανά 2,50m, ενώ στα υπόλοιπα πεζοδρόµια το-
ποθετείται προστατευτικό κιγκλίδωµα. 
 
Ο δρόµος κυκλοφορίας είναι αµφικλινής, µε επίκλιση 2,0%, στις οριογραµµές του οποίου 
διαµορφώνονται κρασπεδόρειθρα. Ο Ποδηλατόδροµος έχει επίκλιση 2,0% ενώ ο πεζό-
δροµος 4,0%.  
 
3.3.3.2 Γενικά Στοιχεία Γέφυρας 7ης Καµάρας 
 
Η γέφυρα στη θέση της 7ης καµάρας στη Λιµνοθάλασσα του Μεσολογγίου έχει θεωρητικό 
άνοιγµα 19,00m, µε συνολικό µήκος 20,40m και είναι ενός ανοίγµατος. Θα κατασκευα-
σθεί από σκυρόδεµα κατηγορίας C35/45. 
Η ανωδοµή είναι αµφιέριστη, ενώ αποτελείται από προκατασκευασµένες προεντεταµένες 
δοκούς και θεµελιώνεται επί φρεατοπασσάλων. 
 
Οι διαστάσεις, τα υψόµετρα και η ακριβής χάραξη των θέσεων των βάθρων και εφεδρά-
νων θα πρέπει να µετρηθούν µε γεωδαιτικό σταθµό για απόλυτη ακρίβεια διαστάσεων. 
Οι µέγιστες ανοχές για τη θέση των εφεδράνων και τις διαστάσεις των προκατασκευα-
σµένων / προεντεταµένων δοκών είναι 0,1mm ενώ για τα υπόλοιπα δοµικά στοιχεία 
(διαστάσεις και θέση) είναι 1mm. 
 
3.3.3.3 Ανωδοµή 
 
Ο φορέας της γέφυρας αποτελείται από δεκαπέντε προκατασκευασµένες µετεντεταµένες 
δοκούς, ενώ πάνω από τους δοκούς κατασκευάζεται επί τόπου σκυροδετούµενη πλάκα. 
 
Οι προκατασκευασµένες δοκοί είναι από σκυρόδεµα C35/45, οπλισµό B500c και χάλυβα 
προέντασης 1670/1860. Έχουν ύψος 0,85m και µεταβλητή διατοµή, ενώ τοποθετούνται 
σε επαφή. Σε κάθε δοκό τοποθετούνται δύο παραβολικοί τένοντες 12Τ15 (150mm2). Ο 
σχεδιασµός δίδεται στα αντίστοιχα σχέδια της Οριστικής µελέτης και των Τευχών ∆ηµο-
πράτησης. 
 
Η γέφυρα είναι από την Χ.Θ. 0+053,96 έως την Χ.Θ. 0+077,00 της οδού, ως έχει χιλιοµε-
τρηθεί από παλαιότερη τοπογραφική µελέτη των γραφείων ΓΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – 
«ΧΟΝ∆ΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» - ΚΙΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ. 
 
Η διατοµή έχει 7,50m οδόστρωµα, 1,65m πεζοδρόµιο και 2,70m ποδηλατόδροµο. 
 
Η διατοµή της γέφυρας ακολουθεί την διατοµή της υφιστάµενης οδού, που λόγω παλαιό-
τητας δεν υπάγεται αυστηρά σε κατηγορία κατά ΟΜΟΕ. Κατά τα λοιπά ακολουθεί την ο-
ριζοντιογραφία και µηκοτοµή των εγκεκριµένων µελετών που έχουν επικαιροποιηθεί στα 
πλαίσια των µελετών που εκπονήθηκαν µε την παρούσα σύµβαση. 
 
Οι δοκοί της ανωδοµής θα πρέπει να προκατασκευαστούν σε εργοστάσιο µε την απαραί-
τητη υποδοµή για την κατασκευή και συντήρηση λόγω επιβαρυµένου (θαλάσσιου) περι-
βάλλοντος στην περιοχή του έργου. Οι τένοντες προεντείνονται προ της τοποθέτησής 
τους. Θα τανυστούν µονόπλευρα. Ο τένοντας 1 θα τανυσθεί από την αρχή της δοκού 
ενώ η τάνυση του τένοντα 2 γίνεται από το τέλος της δοκού, µόλις το σκυρόδεµα απο-
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κτήσει επαρκή αντοχή κατά DIN FB 102 (ή κατά ΚΤΣ-97), αλλά όχι σε διάστηµα µικρότε-
ρο από 14 ηµέρες. 
 
Οι προκατασκευασµένες δοκοί τοποθετούνται επί αγκυρούµενων ελαστοµεταλλικών ε-
φεδράνων 250x300x101 (41) τύπου ALGA ή αναλόγου. Επίσης τοποθετούνται ελαστικοί 
προσκρουστήρες µε σκοπό να περιορίσουν τυχόν βλάβες λόγω πρόσκρουσης του φο-
ρέα µε το θωράκιο. 
 
Οι οπλισµοί τόσο των προεντεταµένων δοκών όσο και της πλάκας είναι τέτοιοι ώστε να 
περιορίζουν το εύρος ρωγµής στο ελάχιστο και φαίνονται αναλυτικά στα αντίστοιχα ανα-
πτύγµατα. 
 
Ειδικότερα για την µετένταση των δοκών αναφέρουµε ότι αυτή γίνεται πάντα εναλλάξ - 
συµµετρικά στη περίπτωση τάνυσης των δύο τενόντων. Αναλυτικότερα από τη µελέτη 
προτείνεται ενδεικτικά η εξής διαδικασία τάνυσης: 
 
• Τάνυση του τένοντα 1 από την αρχή της δοκού και έως ότου η δύναµη φτάσει στο 

20–30%. 
• Τάνυση του τένοντα 2 από το τέλος της δοκού και έως ότου η δύναµη φτάσει στο 

20–30%. 
• Επανατάνυση του τένοντα 1 από την αρχή της δοκού και για ακόµα 20–30% της δύ-

ναµης. 
• Επανατάνυση του τένοντα 2 από το τέλος της δοκού και για ακόµα 20–30% της δύ-

ναµης. 
• Τάνυση του τένοντα 1 από την αρχή της δοκού έως την τελική δύναµη. 
• Τάνυση του τένοντα 2 από το τέλος της δοκού έως την τελική δύναµη. 
 
Οι αγκυρώσεις είναι όλες τύπου M. Μέγιστη ολίσθηση ορίζονται τα 6mm. Η περιοχή των 
ακυρώσεων θα καλυφθεί από σκυρόδεµα δεύτερης φάσης για να µειωθούν τα προβλή-
µατα διάβρωσης των αγκυρώσεων. 
 
Κατά την κατασκευή θα πρέπει να εφαρµοστούν όλοι περιορισµοί και συστάσεις του συ-
στήµατος προέντασης και του DIN. 
 
Η πλήρωση του σωλήνα προέντασης µε ένεµα θα γίνεται µετά την αµφίπλευρη τάνυση 
του κάθε τένοντα. 
 
Οι προβλεπόµενοι αρµοί είναι τύπου ALGAFLEX T120 ή ανάλογου µε µέγιστη επιτρεπό-
µενη µετακίνηση +60mm. Η αγκύρωση των αρµών στο κατάστρωµα της γέφυρας γίνεται 
µε τη βοήθεια χηµικών αγκυρόβιδων. Ο αρµός είναι κατασκευασµένος από ελαστικά 
στοιχεία ενισχυµένα µε µεταλλικά ελάσµατα πλήρως βουλκανισµένα στο ελαστικό. Η µε-
τακίνηση σε οριζόντια διεύθυνση επιτυγχάνεται µε την παραµόρφωση του ελαστικού. 
 
Για τη συγκράτηση των πρανών στις όψεις της Γέφυρας, προβλέπονται πτερυγότοιχοι 
µήκους 1,22m και πλάτους 30cm. Οι πτερυγότοιχοι κατασκευάζονται από σκυρόδεµα κα-
τηγορίας C25/30 και είναι πακτωµένοι επί των ακροβάθρων. 
 
Στο κατάστρωµα κυκλοφορίας διαστρώνεται ασφαλτικός τάπητας πάχους 5cm. Εκατέ-
ρωθεν του άξονα του τεχνικού διαµορφώνεται εγκάρσια κλίση 2%, για την απορροή των 
όµβριων υδάτων, µε άοπλο σκυρόδεµα C12/15. 
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Τα πεζοδρόµια και οι πλάκες πρόσβασης προβλέπονται από οπλισµένο σκυρόδεµα κα-
τηγορίας C20/25 και το σκυρόδεµα καθαριότητας θα είναι C12/15. 
 
Για λόγους προστασίας των οπλισµών προτείνεται σε όλα τα δοµικά στοιχεία από σκυ-
ρόδεµα να χρησιµοποιηθεί ως πρόσθετο αναστολέας διάβρωσης ενδεικτικού τύπου 
SIKA ferroGard – 901 ή ισοδύναµο. 
 
3.3.3.4 Θεµελίωση - Βάθρα 
 
Η θεµελίωση των βάθρων θα γίνει µε φρεατοπασσάλους διαµέτρου ενός µέτρου και µή-
κους 30,00m. Το κάθε βάθρο θεµελιώνεται επί είκοσι πασσάλων. Ο δε κεφαλόδεσµος 
έχει διαστάσεις σε κάτοψη 4,00x18,83m µε ύψος 1,00m. Τόσο ο κεφαλόδεσµος όσο και 
οι πάσσαλοι είναι κατασκευασµένοι από σκυρόδεµα κατηγορίας C25/30 και χάλυβα ο-
πλισµού B500c. Ο κεφαλόδεσµος έχει επιλυθεί µαζί µε τους πασσάλους και έχουν υπο-
λογιστεί οι απαιτούµενοι οπλισµοί. 
Τονίζεται ότι σε όλες τις επιφάνειες οι οποίες βρίσκονται σε επαφή µε το έδαφος θα 
πραγµατοποιηθεί µόνωση µε διπλή ασφαλτική επάλειψη. 
 
3.3.3.5 Φάσεις Κατασκευής 
 
Το τεχνικό θα κατασκευασθεί σε φάσεις προκειµένου να µην διακοπεί η κυκλοφορία ε-
πάνω στη γέφυρα. Η ενδεδειγµένη σειρά εργασιών είναι: 
 
1. ∆ιατήρηση κυκλοφορίας στο υφιστάµενο τεχνικό σε πλάτος ≈6,0m. 
2. Κατασκευή πασσάλων Π1–Π10 και Π21-Π30 σε αποστάσεις από τον άξονα του 

νέου τεχνικού,  
3. Εκσκαφή χωµάτων σε υψόµετρο -0,15m και κατεδάφιση του άνω τµήµατος των 

πασσάλων. 
4. Κατασκευή κεφαλόδεσµου 1ης φάσης πλάτους 4,00m µήκους 7,85m και ύψους 

1,00m. 
5. Τοποθέτηση εφεδράνων στο κατασκευασµένο τµήµα. 
6. Τοποθέτηση έξι δοκών στο κατασκευασµένο τµήµα. 
7. Σκυροδέτηση άνω πλάκας καταστρώµατος (πάχους 15cm) και διαδοκίδας στο υπό 

κατασκευή τµήµα. 
8. Κατασκευή θωρακίου ακροβάθρου πλάτους 0,50m και πτερυγότοιχων 

ακροβάθρων. 
9. Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης µήκους 4,00m για τη συγκράτηση των χωµάτων (2η 

φάση θεµελίωσης). 
10. Μόνωση επιφανειών σε επαφή µε το έδαφος µε διπλή ασφαλτική επάλειψη και 

κατασκευή µεταβατικού επιχώµατος πίσω από το κατασκευασµένο τµήµα. 
11. Τοποθέτηση προσωρινών στηθαίων ασφαλείας στο κατασκευασµένο τµήµα και 

εκτροπή της κυκλοφορίας στο τµήµα αυτό. 
12. Κατασκευή πασσάλων Π11-Π20 και Π31-Π40. 
13. Εκσκαφή χωµάτων σε υψόµετρο -0,15m και κατεδάφιση του υφιστάµενου τεχνικού 

και του άνω τµήµατος των πασσάλων. 
14. Κατασκευή κεφαλόδεσµου 2ης φάσης πλάτους 4,00m µήκους 10,98m και ύψους 

1,00m. 
15. Τοποθέτηση λοιπών εφεδράνων. 
16. Τοποθέτηση των υπόλοιπων εννέα δοκών. 
17. Σκυροδέτηση άνω πλάκας καταστρώµατος (πάχους 15cm) και διαδοκίδας στο 

δεύτερο τµήµα. 
18. Κατασκευή θωρακίων και πτερυγότοιχων ακροβάθρου. 
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19. Μόνωση επιφανειών σε επαφή µε το έδαφος µε διπλή ασφαλτική επάλειψη και 
κατασκευή µεταβατικού επιχώµατος. 

20. ∆ιαµόρφωση τελικών κλίσεων και ολοκλήρωση εργασιών στην ανωδοµή. 
 
3.3.3.6 Κανονισµοί 
 
5.1 DIN – Fachbericht 101 – ∆ράσεις σε γέφυρες. 
5.2 DIN – Fachbericht 102 – Γέφυρες από σκυρόδεµα. 
5.3 DIN 4014 Έγχυτοι πάσσαλοι. 
5.4 Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος, Ελληνικός Κανονισµός Οπλισµένου Σκυρο-

δέµατος (ΕΚΩΣ 2000) Φ.Ε.Κ. 1329-Β΄/06.11.2000 ως ισχύει. 
5.5 Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός (ΕΑΚ 2000) Φ.Ε.Κ. 2184-Β΄/20.12.1999 ως ι-

σχύει. 
5.6 Οδηγίες για την εφαρµογή των κανονισµών DIN – FACHBERICHTE στην Ελλάδα 

Εγκύκλιος 23-Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε/27.6.2007. 
5.7 Οδηγίες για την αντισεισµική µελέτη γεφυρών σε συνδυασµό µε DIN – FB 102, 103, 

104 (ΟΑΜΓ – FB) Εγκύκλιος 23-Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε/27.6.2007. 
 
Η εκτέλεση των απαιτούµενων εργασιών πραγµατοποιούνται µε τον ακόλουθο τρόπο: 
Πραγµατοποιείται η Α’ Φάση εκσκαφής, 
Κατόπιν κατασκευάζονται οι πάσσαλοι της Α’ Φάσης και αφού γίνουν οι απαραίτητες δο-
κιµές κατασκευάζονται και οι κεφαλόδεσµοι της Α’ Φάσης. 
Στη συνέχεια κατασκευάζονται τα ακρόβαθρα µαζί µε τους πτερυγότοιχους και τους 
προσωρινούς τοίχους αντιστήριξης. 
Τοποθετούνται τα εφέδρανα και οι προσκρουστήρες. 
Τανύζονται τα προεντεταµένα δοκάρια και τοποθετούνται στα ακρόβαθρα. 
Σκυροδετείται το κατάστρωµα και κατόπιν τα πεζοδρόµια και γίνεται η εξεργασία των εµ-
φανών επιφανειών. 
Γίνονται οι απαραίτητες µονώσεις και επιχώνουµε µε κατάλληλο υλικό για την δηµιουργία 
του µεταβατικού επιχώµατος. 
∆ιαστρώνονται οι στρώσεις οδοστρωσίας και στην συνέχεια οι ασφαλτικές στρώσεις και 
στο τέλος τοποθετούνται τα στηθαία ασφαλείας. 
Στην Β’ Φάση πραγµατοποιείται η διαδικασία της Α’ Φάσης. 
 
3.3.3.7 Αποχέτευση Όµβριων Καταστρώµατος 
 
Για την αποχέτευση των όµβριων του καταστρώµατος προβλέπεται η τοποθέτηση οκτώ 
(8) συνολικά φρεατίων σύµφωνα µε τους υδραυλικούς υπολογισµούς. 
 
Η πρώτη σειρά φρεατίων τοποθετείται στην Χ.Θ. 0+053,00 σύµφωνα µε το σχέδιο 11 ως 
εξής: 
� από ένα φρεάτιο στις οριογραµµές του δρόµου κυκλοφορίας (ΦΥΣ 7-1 & ΦΥΣ 7-2), 
� ένα φρεάτιο στην οριογραµµή του ποδηλατόδροµου (ΦΥΣ 7-3), 
� ένα φρεάτιο στην οριογραµµή του πεζόδροµου (ΦΥΣ 7-4). 
 
Μια δεύτερη σειρά φρεατίων τοποθετήθηκε στην Χ.Θ. 0+077,00:  
� από ένα φρεάτιο στις οριογραµµές του δρόµου κυκλοφορίας (ΦΥΣ 7-5 & ΦΥΣ 7-6), 
� ένα φρεάτιο στην οριογραµµή του ποδηλατόδροµου (ΦΥΣ 7-7), 
� ένα φρεάτιο στην οριογραµµή του πεζόδροµου (ΦΥΣ 7-8). 
 
Τα φρεάτια αποφορτίζονται µέσω κάθετων χαλυβδοσωλήνων Φ100 και συνδέονται ανά 
ζεύγη σε εγκάρσιους χαλυβδοσωλήνες, ίδιων διαστάσεων, οι οποίοι µε κλίση 5,0%, δια-
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µέσου του µεταβατικού επιχώµατος του τεχνικού εκβάλλουν στον τελικό αποδέκτη τη Λι-
µνοθάλασσα. 
 
Για τα φρεάτια υδροσυλλογής και τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για την αποχέτευση 
του καταστρώµατος ισχύουν όσα αναφέρθησαν στο κεφάλαιο 3.3.2.6. 
 
Πέραν των παραπάνω αναλυτικά στοιχεία για την κατασκευή του έργου δίδονται στις Ο-
ριστικές Μελέτες και τις Τεχνικές Προδιαγραφές των Τευχών ∆ηµοπράτησης. 
 
Το συγκεκριµένο έργο είχε περιληφθεί στη µε αρ. πρωτ. 65496/22-06-1999 Απόφαση 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) που ίσχυε έως 31/12/2009, αλλά µε διαφορο-
ποιηµένο σχεδιασµό. 
Τόσο το αδειοδοτηµένο (υπάρχον), όσο και το προτεινόµενο έργο αφορούν νέα τεχνικά, 
αλλά το προτεινόµενο έχει τελείως διαφορετικό σχεδιασµό (άνοιγµα, κατάστρωµα, θεµε-
λίωση κλπ), σύµφωνα µε τα αναφερόµενα παραπάνω. 
 
 
3.4 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗ ∆ΙΩΡΥΓΑ ∆ΧΧ 
 
Προβλέπεται η εκτέλεση έργων αποκατάστασης των βλαβών της ∆ιώρυγας ∆ΧΧ µε 
σκοπό την εξασφάλιση της οµαλής και απρόσκοπτης λειτουργία της. Στη συνέχεια δίδε-
ται η περιγραφή των προτεινόµενων παρεµβάσεων µε βάση τις µελέτες που εκπονήθη-
καν και τα Τεύχη ∆ηµοπράτησης των έργων (βλ. σχέδια 12, 13, 14 & 15 της παρούσας). 
 
3.4.1 Στοιχεία ∆ιώρυγας ∆ΧΧ. 
 
Η αρχή της διώρυγας βρίσκεται στη σήραγγα της Λυσιµαχείας. Η ∆ιώρυγα ακολουθώ-
ντας µια διαδροµή 14 περίπου χιλιοµέτρων φτάνει στα βόρεια του Νεοχωρίου, όπου 
τροφοδοτεί µε αρδευτικό νερό τις διώρυγες ∆Ι και ∆ΙΙ. Οι πληµµυρικές παροχές της οδη-
γούνται προς τον Αχελώο, στο ύψος του Νεοχωρίου.  
 
Η διώρυγα αποτελείται από τµήµατα διαφορετικής διατοµής. Στο µεγαλύτερο τµήµα της 
έχει κατασκευασθεί µε «ανοικτή» τραπεζοειδή διατοµή µε πλάτος στον πυθµένα 2,47m, 
στη στέψη 14,20m και ύψος 3,85m και είναι επενδυµένη µε σκυρόδεµα. 
 
To τµήµα της διώρυγας από ΧΘ 7+975 έως ΧΘ 8+635 έχει κατασκευασθεί µε «κλειστή» 
ορθογωνική διατοµή, από σκυρόδεµα, διαστάσεων 4,00x4,00m. Το τεχνικό διέρχεται αρ-
χικά από µισγάγγεια και κατόπιν δυτικά του εκτεινόµενου λοφώδους όγκου, γυψούχων 
εδαφών, ενώ στα ανατολικά της εκτείνεται ο βάλτος Γλώσσης. 
 
Λόγω της λειτουργίας του έργου τόσο κατά την αρδευτική όσο και κατά την χειµερινή πε-
ρίοδο, για την αντιπληµµυρική προστασία των παραλιµνίων εκτάσεων της Τριχωνίδας και 
της Λυσιµαχίας, παρουσιάζονται κάθε χρόνο φθορές του φορέα του. Ζηµιές εµφανίζονται 
σε όλο τo µήκος της διώρυγας και ιδιαίτερα στην περιοχή των γύψων, µε µια συχνότητα 
περίπου δυο - τριών ρηγµάτων ανά αρδευτική περίοδο. 
 
Σύµφωνα µε τις έως τώρα εκτιµήσεις, δεν παρουσιάζονται αξιοσηµείωτες απώλειες κατά 
µήκος του ανοικτού τµήµατος της ∆ιώρυγας, γεγονός που επιβεβαιώνει την εκτίµηση, ότι 
οι όποιες καθιζήσεις έχουν εµφανισθεί κατά καιρούς στα ευπαθή σηµεία της διώρυγας 
(περιοχές γύψων), οφείλονται είτε σε εξωτερικά νερά που προέρχονται από βροχοπτώ-
σεις, είτε στη δράση της λιµνοθάλασσας του Αιτωλικού. 
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Κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων παρουσιάζονται συνήθως διαµήκεις ρωγµές 
σε µήκος της τάξης των 60÷70m πλάτους 2÷3cm στον αρµό διακοπής, µεταξύ του πυθ-
µένα και των κεκλιµένων τοιχωµάτων της διώρυγας. Συνήθως τo αίτιο εµφάνισης των 
ρωγµών είναι η υποχώρηση των εδαφικών υλικών, στα οποία στηρίζονται οι παρειές της 
τραπεζοειδούς διώρυγας, λόγω της έντονης διάβρωσης του γυψούχου εδαφικού υλικού 
που προκαλούν οι βροχοπτώσεις. 
 
Σε επιθεωρήσεις του «κλειστού» τµήµατος που έχουν γίνει κατά καιρούς διαπιστώθηκαν 
βλάβες του φορέα του τεχνικού, στο κατάντη τµήµα του, µεταξύ Χ.Θ. 8+500 ως Χ.Θ. 
8+600 περίπου. Οι βλάβες αυτές αφορούσαν καθιζήσεις (της τάξης των 30cm) και στρο-
φές φατνωµάτων. Για το λόγο αυτό είχε γίνει παλαιότερα παράκαµψη της διώρυγας µε 
την τοποθέτηση δίδυµου αγωγού, που αποτελείται από 2 χαλυβδοσωλήνες Φ2000, από 
τη Χ.Θ. 8+500 έως τη Χ.Θ. 8+600 περίπου.  
 
Σήµερα στο «ανοικτό» τµήµα παρατηρούνται ρωγµές στον πυθµένα και καθίζηση του α-
ριστερού τοιχώµατος της διώρυγας. Το «κλειστό» τµήµα βρίσκεται γενικά σε καλύτερη 
κατάσταση, αλλά στο κατάντη τµήµα του έως την σύνδεση µε την «ανοικτή» διώρυγα 
υπάρχουν φθορές. Την τελευταία χειµερινή περίοδο η λειτουργία της διώρυγας διακόπη-
κε λόγω των προβληµάτων. 
 
Η περιοχή των προτεινόµενων παρεµβάσεων βρίσκεται εκτός των Ζωνών Προστασίας 
της Φύσης της ΚΥΑ 22306/26-5-2006, ΦΕΚ 477Β/31-5-2006 (Χαρακτηρισµός Εθνικού 
Πάρκου Λιµνοθαλασσών Μεσολογγίου-Αιτωλικού, κάτω ρου και εµβολών ποταµών Αχε-
λώου και Ευήνου και νήσων Εχινάδων). 
 
Το έργο αποκατάστασης των βλαβών της ∆ιώρυγας ∆ΧΧ είχε περιληφθεί στη µε αρ. 
65496/22-06-1999 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) που ίσχυε έως 
31/12/2009, αλλά µε διαφοροποιηµένο σχεδιασµό. Η περιβαλλοντική αδειοδότηση (υ-
πάρχον έργο) αναφέρεται σε παραλλαγή της χάραξης για µήκος 350m στο Τµήµα «κλει-
στής» διατοµής της ∆ιώρυγας µε παράλληλες διορθωτικές επεµβάσεις σε άλλα σηµεία 
που τυχόν προκύψουν, ενώ στο προτεινόµενο έργο έχει γίνει λεπτοµερής σχεδιασµός σε 
συγκεκριµένα τµήµατα, που δίδεται αµέσως παρακάτω, µε βάση τα Τεύχη ∆ηµοπράτη-
σης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου. 
 
3.4.2 Περιγραφή Προτεινόµενων Έργων «Ανοικτού» Τµήµατος ∆ιώρυγας. 
 
Προβλέπεται η αποκατάσταση βλαβών στο «ανοικτό» τµήµα της διώρυγας ∆ΧΧ, από τη 
Χ.Θ. 6+800 (βλ. σχέδιο 12) για µήκος 100m περίπου, µε σκοπό την εξασφάλιση της στε-
γανότητας της, έτσι ώστε αφ’ ενός να εξαλειφθούν οι διαρροές µέσω υπάρχουσας ρωγ-
µής και αφ’ ετέρου να βελτιωθεί η ευστάθεια της κατασκευής. 
 
Η αποκατάσταση των βλαβών θα γίνει µε επένδυση της διώρυγας µε µπετονιτική µεµ-
βράνη. Για την προστασία της επένδυσης προβλέπεται να τοποθετηθεί επί αυτής προ-
στατευτική στρώση σκυροδέµατος. 
 
Για την προστασία της διώρυγας από επιφανειακά και υπόγεια ύδατα προβλέπεται η κα-
τασκευή δύο εξωτερικών στραγγιστηρίων, σε όλο το µήκος του τµήµατος εφαρµογής της 
επένδυσης, εκατέρωθεν της διώρυγας. Η αποφόρτιση των στραγγιστηρίων γίνεται προς 
τη λιµνοθάλασσα του Αιτωλικού. 
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3.4.2.1 Περιγραφή Επένδυσης 
 
Προβλέπεται η επένδυση µε µπεντονιτική µεµβράνη να τοποθετηθεί απευθείας πάνω 
στην υπάρχουσα διατοµή από σκυρόδεµα και στη συνέχεια κάλυψη της µε στρώση σκυ-
ροδέµατος, πάχους 15cm. 
 
Η µεµβράνη έχει τη µορφή σάντουιτς και αποτελείται κατά σειρά, από πάνω προς τα κά-
τω, από τα ακόλουθα:  
- µη υφαντό γεωύφασµα προστασίας µεµβράνης πολυαιθυλενίου, ελάχιστου βάρους 

200gr/m2, 
- µεµβράνη πολυαιθυλενίου ελάχιστου πάχους 0,2mm, 
- µη υφαντό γεωύφασµα ελάχιστου βάρους 200gr/m2, 
- σκόνη µπεντονίτη ελάχιστου βάρους 3,5kg/m2 
- υφαντό γεωύφασµα ελάχιστου βάρους 100gr/m2 
 
Οι ανωτέρω στρώσεις υλικών θα είναι εργοστασιακά συγκολληµένες και θα παραδίδονται 
στο έργο µε τη µορφή ρολού. ∆εν απαιτείται συγκόλληση των φύλλων αλλά απλή επικά-
λυψη. 
 
Προτείνεται η τοποθέτηση µεµβράνης τύπου BENTOMAT AS50CL, ή παρόµοιου τύπου. 
 
3.4.2.2 Κατασκευή Επένδυσης – Προστασία 
 
Η επένδυση εκτελείται σε όλο το προβλεπόµενο µήκος των 100m ενιαία. Τα φύλλα της 
µεµβράνης τοποθετούνται µε 0,60m επικάλυψη. 
 
Η επένδυση στερεώνεται στη στέψη, στην αρχή και στο τέλος κάθε τµήµατος. 
 
Στην αρχή τοποθετείται η επένδυση στον πυθµένα της διώρυγας και µετά κατασκευάζεται 
η προστασία δια του σκυροδέµατος C20/25, πάχους 0,15m. To σκυρόδεµα αυτό είναι 
οπλισµένο µε οπλισµό Β500C, Φ10/15 (πάνω – κάτω και σε όλες τις διευθύνσεις). 
 
Ανά 12,5m κατασκευάζονται αρµοί διαστολής, στους οποίους τοποθετούνται ταινίες στε-
γανοποίησης και σφραγίζονται µε ελαστοµερές υλικό. 
 
Η στρώση του σκυροδέµατος ολοκληρώνεται στη στέψη της διώρυγας. 
 
Προβλέπεται η καθαίρεση του υπάρχοντος στηθαίου και η κατασκευή νέας στέψης της 
διώρυγας όπου θα εγκιβωτισθεί και η απόληξη της µεµβράνης. 
 
Στην αρχή της εφαρµογής της επένδυσης ανοίγεται αυλάκι στον πυθµένα της διώρυγας 
πλάτους 0,50m, βάθους ίσο µε το µισό του πάχους του πυθµένα, όπου στερεώνεται η 
επένδυση και εν συνεχεία εγκιβωτίζεται δια του επιπροσθέτου σκυροδέµατος προστασίας 
(βλ. σχέδιο 13 παρούσας). 
 
Κατά την κατασκευή, ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να συµπράξει µε εξειδικευµένο 
κατασκευαστή µεµβρανών µε πολυετή πείρα σε έργα στεγανοποίησης που διαθέτει ISO 
9001. 
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3.4.2.3 ∆ιαδικασία Εργασιών 
 
Προ των εργασιών τοποθέτησης της στεγανωτικής επένδυσης η διώρυγα πρέπει να εκ-
κενωθεί πλήρως και να καθαριστεί. 
 
Υπάρχουσες ανωµαλίες στο σκυρόδεµα θα πρέπει να εξοµαλυνθούν και διάφορα ανοίγ-
µατα ή ρωγµές θα επισκευασθούν και πληρωθούν από τσιµεντοκονίαµα. Παλαιές επι-
στρώσεις µε σκυρόδεµα πρέπει να καθαιρεθούν. 
 
Αρχικά καθαιρείται το σκυρόδεµα στο πάνω µέρος της διώρυγας, καθαρίζεται επιµελώς 
και διανοίγονται τρύπες για τα βλήτρα. 
 
Το υπάρχον σκυρόδεµα, αφού καθαριστεί επιµελώς, διαστρώνεται µε µπεντονιτική µεµ-
βράνη. Κατόπιν τοποθετείται ο οπλισµός πυθµένα µε τις αναµονές για τα πλαϊνά και 
σκυροδετείται ως την άνω στάθµη του πυθµένα. Μετά τον απαιτούµενο χρόνο, τοποθε-
τείται ο υπόλοιπος οπλισµός και καλουπώνονται τα πλαϊνά Τέλος σκυροδετείται το υπό-
λοιπο της στρώσης. 
 
3.4.2.4 ∆ιάταξη Αποστράγγισης 
 
Καθ' όλο το µήκος του τµήµατος εφαρµογής της επένδυσης θα κατασκευασθούν εκατέ-
ρωθεν της διώρυγας δύο στραγγιστήρια. Το πρώτο στραγγιστήριο θα τοποθετηθεί στα 
αριστερά της διώρυγας κοντά στο έρεισµα της οδού επιτήρησης και το δεύτερο στα δεξιά 
µεταξύ της διώρυγας και του υφιστάµενου πρανούς. 
 
Τα στραγγιστήρια θα κατασκευασθούν από διάτρητους τσιµεντοσωλήνες στραγγιστηρίων 
Φ200. Το υψόµετρο πυθµένα του αγωγού ευρίσκεται χαµηλότερα από τον πυθµένα της 
διώρυγας σε ελάχιστο βάθος 0,35m. 
To στραγγιστήριο έχει βάθος περίπου 4,0m, πλάτος 0,60m, και ο σωλήνας επικάθεται επί 
καταλλήλου βάσης εκ σκυροδέµατος C12/16, πάχους 10cm. 
Η τάφρος αποστράγγισης πληρούται δια καταλλήλου υλικού πλήρωσης. 
Στην εξωτερική πλευρά της τάφρου τοποθετείται γεωύφασµα στραγγιστηρίων των 
200gr/m2. 
Στην εσωτερική πλευρά (δηλ. προς την διώρυγα) τοποθετείται αποστραγγιστικό φύλλο 
των 500gr/m2. 
Στο αριστερό στραγγιστήριο το αποστραγγιστικό φύλλο τοποθετείται και κάτω από την 
βάση της οδού επιτήρησης. 
 
Φρεάτια επίσκεψης των στραγγιστηρίων προβλέπονται ανά 50,0m. 
 
Στο τέλος του δεξιού αγωγού στραγγιστηρίου θα κατασκευασθεί φρεάτιο επίσκεψης από 
το οποίο ξεκινά εγκάρσιος αγωγός διαµέτρου Φ400 από PVC ο οποίος οδηγεί τα ύδατα 
µε κλίση 1,00% σε φρεάτιο που κατασκευάζεται στη θέση του αριστερού αγωγού στραγ-
γιστηρίου. Από εκεί οι απορροές θα οδηγούνται µε ίδιο αγωγό προς τη λιµνοθάλασσα 
του Αιτωλικού. 
 
Για την κατασκευή του εγκάρσιου αγωγού αποφόρτισης καθαιρείται τµήµα της διώρυγας 
σε µήκος 1,50m και στο τέλος επανακατασκευάζεται µε σκυρόδεµα οπλισµένο µε πλέγ-
µα, και συνδεδεµένο µε το υπάρχον σκυρόδεµα µε βλήτρα Ø20/30. 
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Τα φρεάτια επίσκεψης προβλέπονται ορθογωνικά εσωτερικών διαστάσεων 1,20x1,20m 
και εξωτερικών 1,70x1,70m (πάχος τοιχώµατος 0,25m). Η πλάκα του πυθµένα θα κατα-
σκευαστεί µε πάχος 0,50m και της οροφής θα κατασκευαστεί µε πάχος 0,25m. 
 
Τα φρεάτια θα κατασκευαστούν από οπλισµένο σκυρόδεµα C20/25 και θα οπλιστούν µε 
χάλυβα Β500C. Ο πυθµένας των φρεατίων θα εδράζεται σε στρώση από άοπλο σκυρό-
δεµα C12/16, ελάχιστου πάχους 0,05m. 
 
Η εξωτερική επιφάνεια των φρεατίων θα µονωθεί µε διπλή ασφαλτική επάλειψη, ενώ η 
εσωτερική επιφάνειά του από τσιµεντοκονία πάχους 2,00cm. Τα φρεάτια θα φέρουν κυ-
κλικό κάλυµµα βαρέως τύπου από ελατό χυτοσιδηρό (κατηγορίας D400 κατά ΕΛΟΤ) 
διαµέτρου 0,60m και χυτοσιδηρές βαθµίδες καθόδου ανά 0,30m. 
 
Οι εργασίες κατασκευής ξεκινούν µε εκσκαφή στο βάθος που προβλέπει η µελέτη, µε 
χρήση κλίσης πρανούς που προβλέπεται. 
Κατόπιν εφαρµόζεται στρώση άοπλου σκυροδέµατος κατηγορίας C12/16. 
Τοποθετείται ο οπλισµός πυθµένα και ο οπλισµός των περιµετρικών τοιχωµάτων. 
Μετά γίνεται σκυροδέτηση µέχρι την άνω στάθµη του πυθµένα. 
Αφού περάσει ο απαιτούµενος χρόνος κατασκευάζεται το καλούπι σκυροδέτησης (ξυλό-
τυπος) στα πλαϊνά τοιχώµατα και ακολουθεί σκυροδέτηση ως την κάτω στάθµη του σκα-
λοπατιού οροφής. 
Αφήνοντας τον απαιτούµενο χρόνο, αφαιρείται το καλούπι και καλουπώνεται ο πάτος του 
σκαλοπατιού οροφής και το υπόλοιπο περιµετρικό τοίχωµα. 
Τοποθετείται ο υπόλοιπος οπλισµός και γίνεται σκυροδέτηση ξανά. 
 
3.4.3 Περιγραφή Έργων «Κλειστού» Τµήµατος ∆ιώρυγας. 
 
Η κατασκευή του αγωγού προβλέπεται να γίνει από τη Χ.Θ. 8+329 έως τη Χ.Θ. 8+635, 
(βλ. σχέδιο 14 παρούσας), σε µήκος 306,0m, εντός της υπάρχουσας κλειστής διατοµής. 
Από την αποτύπωση του τεχνικού φαίνεται ότι οι διαστάσεις µε τις οποίες έχει κατασκευ-
ασθεί δεν είναι απόλυτα οι ίδιες. 
 
Για το λόγο αυτό προβλέφθηκαν δύο τρόποι κατασκευής του αγωγού, για εσωτερικό 
πλάτος διατοµής µεγαλύτερο ή ίσο από 4,00m και µικρότερο από 4,00m, όπως δείχνο-
νται στο σχέδιο 15 της παρούσας. 
 
3.4.3.1 Κατασκευή ∆ίδυµου Αγωγού 
 
Οι αγωγοί θα κατασκευασθούν από χαλυβδοσωλήνες ευθείας ραφής, µε εσωτερική 
προστασία από λιθανθρακόπισσα (ασφαλτική βάση) και εξωτερική προστασία από λι-
θανθρακόπισσα (ασφαλτική βάση) και διπλή στρώση υαλόπανου, εξωτερικής διαµέτρου 
1930,4mm και εσωτερικής 1908,4mm, πάχους 11mm. 
 
Οι σωλήνες θα τοποθετηθούν σε κατάλληλα βάθρα από σκυρόδεµα, στον πυθµένα του 
τεχνικού. 
Τα βάθρα αυτά θα κατασκευασθούν από σκυρόδεµα C20/25 µε οπλισµό Β500C, µε ύ-
ψος 1,05m, µήκος 0,50m και πλάτος ίσο µε το εσωτερικό πλάτος της υφιστάµενης διατο-
µής. Η κατασκευή τους προβλέπεται ανά 3,00m. 
 
Τα βάθρα στο πάνω τµήµα τους θα κατασκευασθούν µε κοιλότητες κατάλληλες να υπο-
δεχθούν τους δύο χαλυβδοσωλήνες. 
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Για την προστασία των σωλήνων στις κοιλότητες αυτές θα τοποθετηθούν µεταλλικά ελά-
σµατα πάχους 8mm, επ’ αυτών θα τοποθετηθούν φύλλα από τεφλόν πάχους 5mm και 
στη συνέχεια θα τοποθετηθούν οι σωλήνες. 
Η σύνδεση των υλικών θα γίνει µε κοχλίες, αγκυρώσεις κ.α. (σχέδιο 15). 
 
Στα σηµεία των καµπύλων των αγωγών τοποθετούνται κατάλληλα µεταλλικά ελάσµατα 
στην υπάρχουσα διατοµή και κατάλληλα µεταλλικά στηρίγµατα τα οποία σκοπό έχουν να 
προστατεύουν τους αγωγούς από µικροµετακινήσεις. 
 
3.4.3.2 Επεµβάσεις στο υφιστάµενο τεχνικό 
 
Για να καταστεί δυνατή η κατασκευή θα πρέπει να αρθεί η στέψη της υπάρχουσας διατο-
µής, ώστε να είναι δυνατή η έναρξη των εργασιών επισκευής της διώρυγας αλλά και η 
καθέλκυση των χαλυβδοσωλήνων. Η άρση της στέψης θα γίνει από τη Χ.Θ. 8+331,50. 
 
Μετά το πέρας κατασκευής στην οροφή θα τοποθετηθούν προκατασκευασµένες πλάκες 
από σκυρόδεµα C20/25 και οπλισµό Β500C, µήκους 2,00m, πλάτους 4,40m και πάχους 
20cm. Σε επιλεγµένα τεµάχια θα κατασκευασθεί και ανθρωποθυρίδα. 
 
Οι πλάκες θα φέρουν κατάλληλες διατάξεις για να είναι δυνατή η άρση τους, µε τη βοή-
θεια γερανού, για τη συντήρηση και επισκευή του τεχνικού όποτε απαιτείται. 
 
Στον πυθµένα του τεχνικού θα εκτελεστούν τσιµεντενέσεις σε κάνναβο 3,00x1,50m, για 
τη σταθεροποίηση και βελτίωση του υπεδάφους θεµελίωσης της κατασκευής. Οι τσιµε-
ντενέσεις θα εκτελεστούν σε πεσσοειδή διάταξη ως εξής: 
α) Η διάµετρος του κοπτικού θα είναι 56mm. 
β) Η τσιµεντένεση θα εκτελείται κατά ανιόντα στάδια µε τη χρήση στεγανωτικού παρεµ-

βύσµατος. 
γ)  Η τσιµεντένεση θα αρχίζει µε µίγµα ενός (1) µέρους τσιµέντου και µπετονίτη προς δύο 

(2) µέρη νερού. 
δ) Κριτήριο για τη πύκνωση των τσιµεντενέσεων θα αποτελεί η απορρόφηση τσιµέντου 

άνω των 50kg/m. 
 
Στις περιπτώσεις που το εσωτερικό πλάτος της διατοµής είναι µικρότερο από 4,0m θα 
καθαιρείται τµήµα των κατακόρυφων τοιχείων. 
 
Στη Χ.Θ. 8+635, όπου η αρχή του ανοικτού τµήµατος της διατοµής, θα αρθεί ο πυθµένας 
της διώρυγας σε µήκος 8,0m και θα κατασκευασθεί λεκάνη αποκατάστασης της ροής, για 
την οµαλή µετάβαση της ροής υπό πίεση σε ροή µε ελεύθερη επιφάνεια. Η λεκάνη θα 
κατασκευασθεί από σκυρόδεµα C20/25, µε ανάντη και κατάντη κλίση 2:1. 
 
3.4.3.3 ∆ιαδικασία Εργασιών 
 
Πριν την εγκατάσταση των αγωγών θα γίνουν εργασίες αποκατάστασης του τεχνικού µε 
στεγανωτικά υλικά. 
 
Η στεγανοποίηση θα γίνει στο δάπεδο και τους κατακόρυφους τοίχους από σκυρόδεµα. 
Πριν από την επάλειψη των επιφανειών θα γίνει τέλειος καθαρισµός τους. Το εσωτερικό 
δάπεδο της «κλειστής» διατοµής αφού καθαριστεί, θα στεγανοποιηθεί µε αστάρωµα των 
επιφανειών µε primer σε µία στρώση και δύο στρώσεις µε πλαστοελαστική βαφή. 
 
Στη Χ.Θ. 8+329, όπου και η αρχή κατασκευής του δίδυµου αγωγού, θα κατασκευασθεί 
τοίχος, από οπλισµένο σκυρόδεµα C20/25 και οπλισµό Β500C, πάχους 70cm µε σκοπό 
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την καθοδήγηση του νερού στους δύο σωλήνες. Ο τοίχος θα έχει ανοίγµατα ίσης διαµέ-
τρου µε την εσωτερική διάµετρο των σωλήνων. Τα ανοίγµατα θα βρίσκονται σε απόστα-
ση 30cm από τον πυθµένα του τεχνικού.  
 
Για τη κατασκευή του τοίχου το υπάρχον σκυρόδεµα εκτραχύνεται στην επιφάνεια που 
να είναι σε επαφή µε το νέο σκυρόδεµα και τοποθετείται στο µέσο του πάχους του τοίχου 
που πρόκειται να κατασκευαστεί περιµετρικά, ειδικό αυτοδιογκούµενο WATERSTOP RX.  
 
Τοίχος επίσης θα πρέπει να κατασκευασθεί και στη Χ.Θ. 8+500, όπου βρίσκεται η παρά-
καµψη του υφιστάµενου δίδυµου αγωγού Φ2000. Ο αγωγός αυτός µήκους 100,0m θα 
καταργηθεί. 
 
ΒΒάάθθρραα  
Στο υπάρχον σκυρόδεµα, εκτραχύνεται η επιφάνεια που θα είναι σε επαφή µε το νέο 
σκυρόδεµα και διανοίγονται τρύπες στα σηµεία στα οποία πρόκειται να βλητρώσει ο νέος 
οπλισµός. Οι τρύπες πρέπει να έχουν βάθος 15cm και διάµετρο 16mm. 
Κατόπιν µε την χρήση του συστήµατος ρητίνης που έχει επιλεγεί, εγκιβωτίζεται ο οπλι-
σµός που απαιτείται. 
Αφού παρέλθει ο απαιτούµενος χρόνο, τοποθετείται ο υπόλοιπος οπλισµός και κατα-
σκευάζεται το καλούπι σκυροδέτησης (ξυλότυπος), µε εγκιβωτισµό του συστήµατος στή-
ριξης του αγωγού. 
Τέλος, γίνεται σκυροδέτηση και µετά τον απαιτούµενο χρόνο αφαιρείται το καλούπι. 
Το σκυρόδεµα είναι C20/25 και οι οπλισµοί Β500C. 
 
ΤΤοοίίχχοοςς  
Στο υπάρχον σκυρόδεµα εκτραχύνεται η επιφάνεια που θα είναι σε επαφή µε το νέο 
σκυρόδεµα και τοποθετείται στο µέσο του πάχους του τοίχου που πρόκειται να κατα-
σκευαστεί περιµετρικά, ειδικό αυτοδιογκούµενο WATERSTOP RX.  
Ανοίγονται τρύπες στα σηµεία στα οποία πρόκειται να βλητρώσει ο νέος οπλισµός. Οι 
τρύπες πρέπει να έχουν βάθος 15cm και διάµετρο 16mm. 
Κατόπιν µε την χρήση του συστήµατος ρητίνης που έχει επιλεγεί, εγκιβωτίζεται ο οπλι-
σµός που απαιτείται από την µελέτη. 
Αφού παρέλθει ο απαιτούµενος χρόνο, τοποθετείται ο υπόλοιπος οπλισµός που προ-
βλέπεται από την µελέτη και κατασκευάζεται το καλούπι σκυροδέτησης, µε εγκιβωτισµό 
του αγωγού. 
Τέλος, γίνεται σκυροδέτηση και µετά τον απαιτούµενο χρόνο αφαιρείται το καλούπι. 
Το σκυρόδεµα είναι C20/25 και οι οπλισµοί Β500C. 
 
ΚΚααππάάκκιιαα  
Κατασκευάζεται καλούπι σύµφωνα µε τα σχέδια διαστάσεων 4,40x2,00x0,20m. 
Σε επιλεγµένα τεµάχια καλουπώνεται επίσης και ανθρωποθυρίδα. 
Κατόπιν τοποθετείται ο προβλεπόµενος οπλισµός µε χρήση των απαιτούµενων αποστα-
τήρων ,καθώς και το σύστηµα ανύψωσης. 
Τέλος σκυροδετείται και µετά τον απαιτούµενο χρόνο αφαιρείται το καλούπι. 
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ∆ΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ 
ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΠΑΚΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ. 
Το σκυρόδεµα είναι C20/25 και οι οπλισµοί Β500C. 
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3.5 ΑΡΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΦΡΑΓΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΦΡΑΓΜΟΥΣ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ 

 
Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων λειτουργίας των ιχθυοφραγµών που περιγρά-
φονται στην παράγραφο 2.5, προτείνεται η άρση των παλιών φραγµών στο µέτωπο ει-
σόδου της λιµνοθάλασσας και η αντικατάσταση τους µε φραγµούς νέου τύπου. 
 
Η άρση προτείνεται να γίνει σε τρεις θέσεις και το προτεινόµενο έργο, σύµφωνα µε τις 
Οριστικές Μελέτες, τα Τεύχη ∆ηµοπράτησης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές περιγράφε-
ται αµέσως παρακάτω. 
 
Οι περιοχές των παρεµβάσεων βρίσκονται στις Ζώνες Προστασίας της Φύσης Α.Π.4. 
(ζώνη απόλυτης προστασίας στη νησιωτική έκταση) και Π.Φ.1. (ζώνη προστασίας στη 
λιµνοθαλάσσια έκταση – υγροτοπική ζώνη) σύµφωνα µε την ΚΥΑ 22306/26-5-2006, 
ΦΕΚ 477Β/31-5-2006 (Χαρακτηρισµός Εθνικού Πάρκου Λιµνοθαλασσών Μεσολογγίου-
Αιτωλικού, κάτω ρου και εµβολών ποταµών Αχελώου και Ευήνου και νήσων Εχινάδων) 
και τα προτεινόµενα έργα αντικατάστασης εντάσσονται στις περιπτώσεις των εδαφίων 3 
της παραγρ. Α1 και, 4 της παραγρ. Α2 του άρθρου 3 της ΚΥΑ (έργα διατήρησης, προ-
στασίας και βελτίωσης και έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων, συµπεριλαµβανοµένων 
των έργων βελτίωσης υδατοποιότητας ή ανανέωσης των υδάτων). Είναι ως εκ τούτου 
παρεµβάσεις συµβατές µε τις επιτρεπόµενες δραστηριότητες και περιορισµούς που ει-
σάγει η ΚΥΑ για την περιοχή του Εθνικού Πάρκου. 
 
3.5.1 Άρση παλαιών φραγµών. 
 
Οι υφιστάµενοι φραγµοί στην περιοχή του Αιτωλικού αποτελούνται από καλάµια ή από 
ξύλινους πασσάλους στους οποίους προσδένεται πλαστικό πλέγµα.  
 
Άρση καταστραµµένων φραγµών προβλέπεται σε δύο θέσεις πλησίον του παλαιού ι-
χθυοτροφείου Πόρος: 
α) προς την πλευρά της Κεντρικής λιµνοθάλασσας, σε µήκος 740,0m, 
β) προς την πλευρά του ∆ιαύλου στη περιοχή του Αιτωλικού, σε µήκος 240,0m. 
Στις θέσεις αυτές βρίσκονται υπολείµµατα κυρίως εγκαταλελειµµένων φραγµών. 
 
Άρση φραγµών προβλέπεται επίσης στο ανατολικό τµήµα της εισόδου της λιµνοθάλασ-
σας Μεσολογγίου, σε µήκος 3,0km µόνο σε συνδυασµό µε την εκτέλεση του έργου το-
ποθέτησης νέου τύπου φραγµών. 
 
Το συνολικό µήκος των φραγµών που θα αρθούν είναι περίπου 4,0km, στις θέσεις που 
ορίζονται στο σχέδιο 1 της παρούσας. 
 
3.5.2 Τοποθέτηση νέων ιχθυοφραγµών. 
 
Προβλέπεται η τοποθέτηση νέου τύπου φραγµών σε µήκος έως 3,0km, στην είσοδο της 
λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου καθώς και η αντικατάσταση τµηµάτων των ιχθυοσυλληπτι-
κών εγκαταστάσεων µε ίδιου τύπου υλικό. 
 
Πρόκειται για ιχθυοφραγµούς οικολογικού τύπου υψηλής αντοχής (ΙΧ.Ο.Τ.Υ.Α) οι οποίοι 
έχουν ήδη εφαρµοστεί επιτυχώς στη λιµνοθάλασσα του Μεσολογγίου – Αιτωλικού. Οι ι-
χθυοφραγµοί αυτού του τύπου αποτελούνται από πασσάλους από σκυρόδεµα εξωτερικά 
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επενδυµένο µε πολυαιθυλένιο σε µήκη από 3 ως 4,5m, συρταρωτά πλαίσια από πολυαι-
θυλένιο και βέργες από πλαστικοποιηµένο χάλυβα υψηλής αντοχής διαµέτρου 13mm.  
 
Οι ιχθυοφραγµοί κατασκευάζονται κυρίως από ανακυκλώσιµα υλικά και αποτελούνται 
από τα εξής µέρη: 
1. Πασσάλους κατασκευασµένους από οπλισµένο σκυρόδεµα εξωτερικά επενδεδυµέ-

νους µε πολυαιθυλένιο 4ης γενιάς. Η έµπηξη των πασσάλων γίνεται µε συµπίεση 
στον πυθµένα από ειδικό σκάφος, σε βάθος 1,5 έως 2,0m. 

2. Πλαίσια κατασκευασµένα από πολυαιθυλένιο αποτελoύµενα από δύο κατακόρυφα 
τµήµατα ηµικυκλικής διατοµής µε κυλινδρικές προεξοχές και τέσσερα οριζόντια διά-
τρητα τµήµατα ορθογωνικής διατοµής στο κυρίως σώµα ενώ στις άκρες καταλήγουν 
σε κυκλική διατοµή για την σύνδεσή τους µε τα κατακόρυφα τµήµατα. Τα πλαίσια 
µονταρισµένα τοποθετούνται συρταρωτά στους πασσάλους οι οποίοι ήδη έχουν ε-
µπηχθεί στο βυθό σε σταθερές µεταξύ τους αποστάσεις ανά 1,0m πλήρως ευθυ-
γραµµισµένοι και κατακόρυφα. Η διάτρηση για την τοποθέτηση των φραγµών θα δί-
δει κενό διάστηµα 12mm µε διάταξη που θα καθορίζεται ανάλογα µε την περιοχή 
τοποθέτησης και τη χρήση τους. Η διάταξη θα πρέπει να είναι τέτοια που να εξα-
σφαλίζει απόλυτη αντιστοίχηση των τεσσάρων οριζοντίων τµηµάτων ώστε να επι-
τυγχάνεται η άνετη αφαίρεση των και επανατοποθέτηση των βεργών και να κάνει 
δυνατή τη ρύθµιση του εύρους των ανοιγµάτων. 

3. Βέργες από πλαστικοποιηµένο χάλυβα υψηλής αντοχής µε διάµετρο 13mm. Το κά-
τω άκρο είναι διαµορφωµένο κωνικά ενώ το άνω πεπλατυσµένο. Οι βέργες τοποθε-
τούνται στα διάτρητα οριζόντια τµήµατα ενώ έχουν ύψος µεγαλύτερο κατά 50cm από 
το ύψος του πλαισίου για να εισχωρούν στο βυθό αυξάνοντας τη σταθεροποίηση του 
πλαισίου και εµποδίζοντας τη διαφυγή των ψαριών. Λόγω της κυκλικής διατοµής 
των βεργών παρουσιάζουν µικρή υδροδυναµική αντίσταση και το νερό κυκλοφορεί 
άνετα στα µεταξύ τους κενά. 

4. Αντηρίδες τοποθετηµένες ανά 10,0m εκατέρωθεν του φραγµού για επιπλέον στήριξη 
µε συρµατόσχοινο σε µέση απόσταση 7,0m από τον φραγµό. 

5. Τοποθέτηση στην βάση του φραγµού χαλικιού (σαβούρωµα) µε ποσότητα 4m3 ανά 
100 τρέχοντα µέτρα. 
 

Η κατασκευή των έργων µπορεί να υλοποιηθεί µόνο στο χρονικό διάστηµα µεταξύ µηνών 
Μαρτίου – Μαΐου οποιουδήποτε έτους. 
 
Το έργο αντικατάστασης των ιχθυοφραγµών είχε περιληφθεί στη µε αρ. πρωτ. 65496/22-
06-1999 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) που ίσχυε έως 
31/12/2009, αλλά µε διαφοροποιηµένο σχεδιασµό. Η περιβαλλοντική αδειοδότηση (υ-
πάρχον έργο) αναφέρεται σε εργασίες άρσης – αντικατάστασης ιχθυοφραγµών σε συνο-
λικό µήκος 8.750m, ενώ στο προτεινόµενο έργο ο σχεδιασµός αφορά µήκος επέµβασης 
3.000m. 
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3.6 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΣΗ 

ΤΩΝ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ. 
 
Τα υλικά άρσης των αναχωµάτων αποτελούν το σηµαντικότερο προϊόν και το µεγαλύτε-
ρο όγκο υλικών προς διάθεση που θα προκύψουν από τα προτεινόµενα έργα. Άλλα 
προϊόντα (αλλά σε αισθητά µικρότερους όγκους) που θα προκύψουν από τις εργασίες εί-
ναι: 

- τα προϊόντα από την επέκταση του υπάρχοντος και τη διάνοιξη του νέου υφαλαύ-
λακα (Έργο Β), που θα τοποθετηθούν στη λιµνοθάλασσα για σταθεροποίηση της 
νέας κατασκευής (βλ. σχετικά παραπάνω κεφάλαιο 3.2. της παρούσας) και, 

 
- τα προϊόντα από την άρση των παλαιών φραγµών (Έργο Ε), τα οποία θα αποτε-

λούνται από πλαστικά υλικά και ξύλα (πιθανόν σαπισµένα), στα οποία πρέπει να 
γίνει διαλογή, να διαχωριστούν τα προς ανακύκλωση υλικά και τα υπόλοιπα να 
διατεθούν σε νόµιµο χώρο διάθεσης (π.χ. ΧΥΤΑ Μεσολογγίου). 

 
Τα υλικά άρσης των αναχωµάτων θα έχουν συνολικό όγκο 123.778,90m3, από τα οποία 
τα 14,376,00m3 από το ανάχωµα της Νίδοβας, τα 94.893,00m3 από τα αναχώµατα της 
δυτικής ακτής (κοντά στα Α/Σ D1 και D2) και τα 14.509,86m3 από τα αναχώµατα της 
Κλείσοβας. 
Πρόκειται για υλικά που στο µεγαλύτερο ποσοστό τους θα είναι αδρόκοκκα και ογκόλιθοι, 
τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε διάφορες χρήσεις, όπως επιστρώσεις δρό-
µων, βάσεων και υποβάσεων οικοδοµικών έργων, έργων προστασίας ακτών, κρηπιδω-
µάτων, λιµενοβραχίονα κ.α. 
Τα υλικά αυτά προτείνεται να αποτεθούν προσωρινά σε κατάλληλους χώρους προκειµέ-
νου να επαναχρησιµοποιηθούν την κατάλληλη χρονική στιγµή. Ως τέτοιοι χώροι έχουν 
κατά καιρούς προταθεί λατοµεία στη θέση Κουτσιλάρης, στον Ταξιάρχη (κοντά στο Α-
ντλιοστάσιο D2) και το νησάκι Σκροφοπούλα. Οι θέσεις αυτές µπορεί να είναι κατάλληλες 
για τα προϊόντα άρσης των αναχωµάτων της δυτικής ακτής, γεγονός που θα συµβάλλει 
στη µείωση του οικονοµικού και περιβαλλοντικού κόστους µεταφοράς τους. 
 
Για τα προϊόντα άρσης της Νίδοβας και της Κλείσοβας, αλλά ενδεχόµενα και για το σύνο-
λο των υλικών, ως πλέον κατάλληλη προτείνεται η θέση του ‘‘Κτήµατος Πετούνη’’ (βλ. 
Φωτ. 21 & 22 στο Παράρτηµα Γ), για την οποία υπάρχει σχετική πρόταση και από το 
∆ήµο Ι.Π. Μεσολογγίου, όπως αναφέρεται στην µε αρ. 50/2010 Απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. Το σχετικό έγγραφο µε αρ. πρωτ. 21/12-5-2010 του Συνδέσµου ∆ιαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων 4ης Γ.Ε.Ν. Αιτωλοακαρνανίας, περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα Β 
της παρούσας. 
 
Η θέση αυτή του ‘‘Κτήµατος Πετούνη’’ βρίσκεται δίπλα στις Ε.Ε.Λ. του Μεσολογίου (βλ. 
Εικ.3.3 στην επόµενη σελίδα) και είναι εκτός των ζωνών προστασίας της ΚΥΑ 
22306/2006 (ΦΕΚ 477/31-5-2006) που διέπει το Εθνικό Πάρκο ‘‘Λιµνοθαλασσών Μεσο-
λογγίου – Αιτωλικού, κάτω ρου και εκβολών ποταµών Αχελώου και Ευήνου και νήσων 
Εχινάδων’’ (Εικ.3.4). 
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Εικ.3.3. ∆ορυφορική λήψη της περιοχής µε τη θέση των Ε.Ε.Λ. Μεσολογγίου, αµέσως δίπλα (δυ-

τικά) στην οποία βρίσκεται ο προτεινόµενος χώρος διάθεσης ‘‘Κτήµα Πετούνη’’ 
 

Στην προτεινόµενη θέση γίνεται σήµερα ανεξέλεγκτη απόρριψη µπαζών και απορριµµά-
των και η χρήση της για την οργανωµένη προσωρινή απόθεση των προϊόντων άρσης 
των αναχωµάτων στα πλαίσια των έργων, θα συµβάλλει στην αναβάθµιση της και στη 
διακοπή της µη αποδεκτής σηµερινής κατάστασης. 
 
Οι απαραίτητες διαµορφώσεις του υπάρχοντος σήµερα χώρου για την υποδοχή (προ-
σωρινή ή µόνιµη) των προϊόντων άρσης των αναχωµάτων θα πρέπει να περιγραφούν 
στο Φάκελο Συµµόρφωσης Τελικού Σχεδιασµού (άρθρο 11, παρ. 7, Ν4014/2011 και άρ-
θρα 8 & 9 ΥΑ. 167563/ΕΥΠΕ/2013), που προτείνεται να υποβληθούν πριν την έναρξη 
της κατασκευής των έργων. 
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Εικ.3.4. Μέρος των ζωνών προστασίας του Εθνικού Πάρκου (χρωµατισµένες περιοχές) στην πε-

ριοχή της Κλείσοβας και η θέση των Ε.Ε.Λ. Μεσολογγίου και του χώρου ‘‘Κτήµα Πετούνη’’ 
που προτείνεται για την προσωρινή διάθεση των προϊόντων άρσης των αναχωµάτων. Οι 
γραµµατικοί και χρωµατικοί χαρακτηρισµοί αφορούν χαρακτηρισµούς των ζωνών προ-
στασίας του Εθνικού Πάρκου σύµφωνα µε το ΦΕΚ, ως εξής: 
ΑΠ = Ζώνη Απόλυτης Προστασίας, 
ΠΦ2 = Ζώνη προστασίας στη χερσαία έκταση, 
ΠΠ = Περιφερειακές περιοχές. 

 
 

ΕΕΛ Μεσολογγίου 
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4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
 
4.1 ΦΥΣΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
4.1.1 Τοπογραφία 
 
Η περιοχή των προτεινόµενων έργων παρουσιάζεται παραπάνω στο χάρτη της Εικ.1.1. 
Βρίσκεται στο Ν∆/κό άκρο της Περιφερειακής Ενότητας (τ. νοµού) Αιτωλοακαρνανίας, 
µεταξύ των εκβολών των ποταµών Αχελώου και Εύηνου, όπου αναπτύσσεται ένα σύ-
µπλεγµα από λιµνοθάλασσες που ονοµάζεται συνολικά λιµνοθάλασσα Μεσολογγίου. Η 
λιµνοθάλασσα Μεσολογγίου (Εικ.4.1) περιλαµβάνει τις λιµνοθάλασσες Αιτωλικού, Κλεί-
σοβας και Μεσολογγίου συνολικής έκτασης 165.000 περίπου στρεµµάτων, µε τις νησίδες 
(αµµώδεις νησίδες) Θολή, Προκοπάνιστος, Σχοινιάς, Κόµµα, Αγ. Σώστης, Βασιλάδι και 
Τουρλίδα, που έχει ενωθεί µε τη µικρή χερσόνησο του Μεσολογγίου µε τεχνητή λουρίδα 
γης.  
 

 
Εικ.4.1. ∆ορυφορική εικόνα της περιοχής των προτεινόµενων έργων 

 
Η περιοχή είναι ένα πολύπλοκο οικοσύστηµα και αποτελεί έναν από τους πιο σηµαντι-
κούς υγρότοπους της χώρας. Στην περιοχή κυριαρχεί η λιµνοθάλασσα Μεσολογγίου, 
που βρίσκεται στην κεντρική περιοχή του συστήµατος των υγροτόπων και καταλαµβάνει 
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έκταση 112.000 περίπου στρέµµατα. Εκτός από την κεντρική λιµνοθάλασσα, υπάρχουν 
επίσης άλλες µικρότερες: βόρεια του Αιτωλικού, (15.000 στρέµµατα), ανατολικά της 
Κλείσοβας (30.000 στρέµµατα) και δυτικά οι Γουρνοπούλες και ο Παλιοπόταµος (8.000 
στρέµµατα). 
 
Η λιµνοθάλασσα Μεσολογγίου σχηµατίστηκε από το συνδυασµό δράσης αφενός µεν των 
ποταµών Αχελώου (στα δυτικά) και Ευήνου (στα ανατολικά) και αφετέρου, του κυµατι-
σµού και των παράκτιων ρευµάτων. Η δράση όλων αυτών των παραγόντων δηµιούργη-
σε αλυσίδα νησίδων και αµµωδών λουρίδων ξηράς οι οποίες ουσιαστικά οριοθέτησαν 
τον υγρότοπο της λιµνοθάλασσας από την ανοικτή θάλασσα (Πατραϊκό Κόλπο). Η δράση 
του κυµατισµού και των παράκτιων ρευµάτων διατήρησε ανοικτά τα περάσµατα και τους 
δίαυλους. 
 
Οι λιµνοθάλασσες είναι γενικώς ρηχές. Το µέσο βάθος τους είναι 0,80m και το µέγιστο 
δεν ξεπερνά τα 2m. Μόνο η λιµνοθάλασσα Αιτωλικού έχει µέγιστο βάθος 32,0m. 
 
Η λιµνοθάλασσα του Αιτωλικού συνδέεται µε την λιµνοθάλασσα του Μεσολογγίου µε α-
νοίγµατα γέφυρας τα οποία είναι εξαιρετικά αβαθή και σε ορισµένα σηµεία µάλιστα φτά-
νουν τα 0,30m, γεγονός που κάνει προβληµατική την επικοινωνία µεταξύ τους. 
 
4.1.2 Γεωλογία – Υδρογεωλογία 
 
4.1.2.1 Γεωλογία της ευρύτερης περιοχής 
 
Η ευρύτερη περιοχή σχηµατίζεται από προσχωµατικά γεωλογικά υλικά στις πεδινές ζώ-
νες και τις περιοχές χαµηλού υψοµέτρου και από τα πετρώµατα του γεωλογικού υποβά-
θρου που υπόκεινται των προσχώσεων και σχηµατίζουν τα λοφώδη και ορεινά εξάρµατα 
της µορφολογίας. Τα προσχωµατικά υλικά έχουν ποικίλη προέλευση (ποτάµια, χειµάρρι-
α, λιµναία, παράκτια, θαλάσσια) και είναι ως επί το πλείστον χαλαρής δοµής. 
 
Το γεωλογικό υπόβαθρο σχηµατίζεται από την ακολουθία των σχηµατισµών της Ιονίου 
ζώνης που κυριαρχείται από ασβεστολιθικά πετρώµατα µε λιγότερες παρεµβολές άλλων 
(κύρια πυριτολιθικών) στρώσεων και καταλήγει σε κλαστικά ιζήµατα φλύσχη. Από το σύ-
νολο των ασβεστόλιθων της Ιονίου ζώνης στην ευρύτερη περιοχή εµφανίζονται ασβεστό-
λιθοι του Ανώτερου Κρητιδικού ως Παλαιόκαινου, που σχηµατίζουν στρώσεις ποικίλου 
πάχους ως και ένα µέτρο και είναι ανοικτού χρώµατος, λευκού, λευκοκίτρινου ως κίτρι-
νου. 
 
Στη βάση της στρωµατογραφικής ακολουθίας της Ιονίου ζώνης υπάρχουν Τριαδικής ηλι-
κιας τεφρόχρωες λατυποπαγείς µάζες ασβεστόλιθων µε γύψους που υπέρκεινται εβα-
ποριτών. Οι εβαπορίτες είναι εµφανίσεις µικροκρυσταλλικής γύψου που, αν και παλαιό-
τερης ηλικίας των υπόλοιπων πετρωµάτων, σε πολλές θέσεις έχουν εξωθηθεί στην επι-
φάνεια µέσω κυρίως ρηγµάτων λόγω διαπειρισµού. Οι εβαπορίτες αποτελούν µεγάλες 
µάζες των πετρωµάτων του υποβάθρου και η ύπαρξη τους έπαιξε σηµαντικό ρόλο στην 
τεκτονική της ευρύτερης περιοχής. 
 
Στην οροφή των ασβεστόλιθων βρίσκεται ο φλύσχης της ζώνης, εµφανίσεις του οποίου 
συναντώνται στην ευρύτερη προς τα ανατολικά και βόρεια περιοχή. 
 
Στην ευρύτερη περιοχή των έργων απαντούν και εµφανίσεις νεότερων του φλύσχη πε-
τρωµάτων (Πλειοκαινικών), που αποτελούνται από κροκαλοπαγή, µάργες και ψαµµίτες. 
 
Η στρωµατογραφική στήλη της περιοχής φαίνεται στη συνέχεια στην Εικ.4.2. 
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Εικ.4.2. Στρωµατογραφική στήλη της Ιονίου ζώνης 

 

4.1.2.2 Γεωλογικές συνθήκες περιοχής των προτεινόµενων έργων 
 
Τα προτεινόµενα έργα τοποθετούνται κυρίως στην υδάτινη ζώνη της λιµνοθάλασσας, 
αλλά και περιµετρικά, σε µικρή απόσταση από αυτήν. Στα πεδινά η περιοχή των έργων 
σχηµατίζεται από τα προσχωµατικά υλικά, ενώ στις προσβάσεις της πεδινής ζώνης εµ-
φανίζεται όλο σχεδόν το φάσµα των πετρωµάτων του γεωλογικού υποβάθρου της ευρύ-
τερης περιοχής. 
 
Η γεωλογική δοµή της περιοχής δίδεται στο χάρτη της Εικ.4.3 που προέρχεται από το 
γεωλογικό χάρτη κλ. 1:50.000, εκδόσεως ΙΓΜΕ, Φ.Χ. Μεσολόγγιο.  
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Εικ.4.3: Απόσπασµα γεωλογικού χάρτη περιοχής των έργων (ΙΓΜΕ, Φύλλο Μεσολόγγι)
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Η αναλυτική περιγραφή των γεωλογικών σχηµατισµών της περιοχής των προτεινόµενων 
έργων από τους νεότερους προς τους παλαιότερους έχει ως εξής (σε παρενθέσεις δίδο-
νται οι γεωλογικοί συµβολισµοί του χάρτη της Εικ.4.3): 
 

- Αποθέσεις τελµάτων (H.sl), παραλιµνοθαλάσσιες (H.lg) και λιµνοθαλάσσιες (Q.lg) 
αποθέσεις, αποτελούµενες από πηλούς, αργίλους, ιλύ, αµµούχες αργίλους και 
λεπτόκοκκες άµµους. 

- Προσχωµατικοί σχηµατισµοί (al): Προσχώσεις ποταµών και χειµάρρων, αλλου-
βιακές αποθέσεις, που καταλαµβάνουν τις πεδινές περιοχές και αποτελούνται 
από άµµους, αργίλους, σαθρές µάργες, χαλίκια και χαλαρά κροκαλοπαγή. Επίκει-
ται των τριαδικών ασβεστόλιθων και των εβαποριτών. Στις αλλουβιακές αποθέ-
σεις κατατάσσονται και οι σχηµατισµοί terra-rossa (Q.l.s) που αποτελούνται από 
ερυθρές αργίλους και αµµώδη υλικά µε διάσπαρτες ανθρακικές λατύπες και υλικά 
αποσάθρωσης εβαποριτών και απαντούν επιφανειακά του τριαδικού ασβεστόλι-
θου ή στον πυθµένα µικροδολινών και καρστικών διευρύνσεων. 

- Πλειοκαινικές αποθέσεις (PI): Πρόκειται για εναλλασσόµενους ορίζοντες µαργών, 
αργίλων, µαργαϊκών ασβεστόλιθων, ψαµµιτών και κροκαλοπαγών, λιµναίας ή λι-
µνοθαλάσσιας προέλευσης. Παρουσιάζουν ζωνώδη ανάπτυξη µε διεύθυνση Β-Ν 
και επίκειται ασύµφωνα της ανθρακικής ακολουθίας. 

ΙΟΝΙΟΣ ΖΩΝΗ 

- Ασβεστόλιθοι Παλαιόκαινου – Ανωτ. Ηώκαινου (Pc-E.k): Λεπτοστρωµατώδεις 
έως µεσοστρωµατώδεις ασβεστόλιθοι, µε κονδύλους και διαστρώσεις πυριτολί-
θων, µικριτικοί, χρώµατος λευκού έως λευκοκίτρινου. 

- Ασβεστόλιθοι Ανώτερου Κρητιδικού (Ks.k): Παχυστρωµατώδεις (κυρίως), κατά 
θέσεις και λεπτοστρωµατώδεις ασβεστόλιθοι, λατυποπαγείς, βιοκλαστικοί µε 
θραύσµατα από ρουδιστές και λατύπες από τα υποκείµενα πετρώµατα, χρώµα-
τος λευκού έως λευκοκίτρινου. 

- Τριαδικά Λατυποπαγή (T.br): Λατυποπαγείς µάζες σκούρων τεφρών ασβεστόλι-
θων και γύψου. Χαραστηριστικά άστρωτα πετρώµατα αποτελούµενα από ανασυ-
γκολληµένα θραύσµατα ασβεστόλιθων και δολοµιτών µε ανθρακικό ασβεστολιθι-
κό υλικό. Εµφανίζονται µε σπηλαιώδη µορφή λόγω της διαλυτότητας της γύψου 
και στο σύνολο είναι σχηµατισµοί έντονα καρστικοποιηµένοι. Το πάχος τους ποι-
κίλει ενώ το αναµενόµενο υπόβαθρο τους σε µεγάλη έκταση είναι οι εβαπορίτες. 

- Εβαπορίτες (G): Κατά κύριο λόγο µικροκρυσταλλική γύψος που παρεµβάλλεται 
των περιβαλλόντων πετρωµάτων µε τη µορφή σκουρόχρωµων ταινιών. Η προέ-
λευσή τους είναι διαπειρική και ενισχύθηκε από τη ρηγµάτωση. Η µάζα του σχη-
µατισµού είναι ευπαθής λόγω διαλυτότητας. 

 
4.1.2.3 Συνθήκες διαβρωσιµότητας 
 
Αναµενόµενο υπόβαθρο της περιοχής των έργων είναι τα τριαδικά λατυποπαγή και οι 
εβαπορίτες, χαρακτηριστικό στοιχείο των οποίων είναι η διαλυτότητα της γύψου. 
 
Τα δοµικά στοιχεία της γύψου µε την πάροδο του χρόνου και τη δράση του νερού διαλύ-
ονται µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται ανοιχτά κενά (αν τα προϊόντα της διάβρωσης 
αποµακρύνονται), ή θέσεις χαλαρής συνοχής (αν τα προϊόντα της διάβρωσης παραµέ-
νουν). Η διάβρωση της γύψου είναι κατά βάση διεργασία χηµική και προκαλείται από την 
κατείσδυση των όµβριων υδάτων αλλά και την εφαπτοµενική δράση της παλινδρόµησης 
του θαλασσινού νερού στην παρόχθια ζώνη. 
 
Παράλληλα τα δοµικά στοιχεία του ανυδρίτη µε την πρόσληψη νερού µετατρέπονται σε 
γύψο, µε συνέπεια να παρατηρούνται τοπικές αυξήσεις όγκου των εβαποριτών. Το φαι-



«ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ Υ∆ΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
Ν.∆. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» 

1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 
 

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ: 
ΖΩΗ ΛΑ∆Α - Χ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. – ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ – ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ 

44

νόµενο αυτό δηµιουργεί πιέσεις στο έδαφος, χαλάρωση της δοµής και επιδεκτικότητα σε 
διαβρωτικά και αποσαθρωτικά φαινόµενα. 
 
4.1.2.4 Τεκτονικά στοιχεία 
 
Το κύριο τεκτονικό χαρακτηριστικό της Ιονίου Ζώνης είναι η αλλαγή των παλαιογεωγρα-
φικών συνθηκών κατά την εξέλιξη της από το Τριαδικό µέχρι το Αν. Ολιγόκαινο - Μειό-
καινο. Η αλλαγή αυτή καθορίσθηκε στο τέλος του Λιάσιου όταν διαχωρίστηκε µια κατώ-
τερη ακολουθία νηριτικών ασβεστόλιθων, οι οποίοι έχουν στη βάση τους γύψους και µία 
ανώτερη ακολουθία µε πελαγικά ιζήµατα συχνά µε κερατόλιθους των οποίων τα ανώτερα 
µέλη είναι συχνά κλαστικοί λατυποπαγείς ασβεστόλιθοι. 
 
Στο Μέσο Λιάσιο ο χώρος της Ιονίου Ζώνης αποτελούσε τµήµα µιας µεγάλης ανθρακικής 
πλατφόρµας και από το Αν. Λιάσιο - ∆ογγέριο άρχισε να βαθαίνει ύστερα από ένα σπά-
σιµο της ενιαίας πλατφόρµας των ενοτήτων Παξών, Ιονίου, Γάβροβου-Πύλου και Τρίπο-
λης. Η ταφροποίηση του χώρου, που έγινε µε τη δηµιουργία συνιζηµατογενών ρηγµά-
των, δεν ήταν οµοιόµορφη σε όλο το πλάτος και την έκτασή του. Έτσι, στη µεταβατική 
αυτή περίοδο της αλλαγής του παλαιογεωγραφικού χώρου, κάποιες περιοχές του για 
κάποια χρονικά διαστήµατα αναδύθηκαν και χέρσευσαν και στη συνέχεια ξαναβυθίστη-
καν, ενώ άλλες που ήταν βαθύτερες, έγιναν πιο ρηχές και το αντίθετο. Όλες αυτές οι 
διεργασίες κατά το Ιουρασικό είχαν σαν αποτέλεσµα, εκτός από το σχηµατισµό διαφορε-
τικών φάσεων ίδιας ηλικίας (σχιστόλιθοι µε Ποσειδόνιες, Ammonitico rosso), τη δηµιουρ-
γία κατά περίπτωση ασυµφωνιών µε σηµαντικά πολλές φορές στρωµατογραφικά κενά. 
 
Στη µεταλπική περίοδο επικράτησαν εκτεταµένες ρηγµατώσεις που δηµιούργησαν τα-
φρογέννεση. Η ευρεία περιοχή τοποθετείται στο πεδίο των µεγάλων καθιζήσεων Άρτας – 
Αγρινίου και ειδικότερα σε ζώνη τεκτονικών ασυνεχειών που προκύπτει από τις νότιες 
προεκτάσεις των ρηγµάτων της Αµφιλοχίας και του Μοναστηρακίου. Οι επικρατούσες 
ρηξιγενείς γραµµές στην περιοχή έχουν διεύθυνση Β.Β∆-Ν.ΝΑ, είναι δε εµφανείς στα δυ-
τικά πρανή των υψωµάτων Κοτρώνα και Προφήτη Ηλία καθώς και στα ανατολικά των 
υψωµάτων Μεγαβούνι και Βοϊδολίβαδο. Αυτές οι ρηξιγενείς γραµµές συνδέονται µε το 
βύθισµα της λιµνοθάλασσας του Αιτωλικού και τις ασυνέχειες µέσω των οποίων ήρθαν 
στην επιφάνεια οι εβαπορίτες που παρατηρούνται στα αντίστοιχα υψώµατα. 
 
4.1.2.5 Σεισµικότητα - Σεισµική Επικινδυνότητα 
 
Στην ευρύτερη περιοχή έχουν σηµειωθεί πολλοί σεισµοί αρκετοί εκ των οποίων ήταν κα-
ταστρεπτικοί. Στον πίνακα 4.1 στη συνέχεια αναφέρονται οι σεισµοί µε µέγεθος µεγαλύ-
τερο των 6R που σηµειώθηκαν στην περιοχή από το 1800 έως σήµερα, Οι σεισµοί µεγέ-
θους Μ≥6.0 έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα βλαπτικοί για τις τεχνικές κατασκευές, ενώ συνή-
θως παρουσιάζουν και εκδηλώσεις επί του εδάφους (διαρρήξεις, καταπτώσεις, κύµατα 
βαρύτητας κ.α.). 
Η παράθεση των στοιχείων γίνεται κατά φθίνουσα χρονική διαδοχή από τους πλέον 
πρόσφατους προς τους παλαιότερους σεισµούς. Με έντονα στοιχεία και υπογράµµιση 
δίδονται στον πίνακα οι αναφορές που υπάρχουν για τη συγκεκριµένη περιοχή των έρ-
γων. 
Οι θέσεις των επικέντρων των σεισµών του Πίνακα 4.1 δίδονται στη συνέχεια, στην 
Εικ.4.4. 
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Πίνακας 4.1  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ∆ΟΝΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΗΜΕΡΟ- ΜΕΓΕ- ΕΠΙ- 

Α/Α 
ΜΗΝΙΑ 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΘΟΣ ΚΕΝΤΡΟ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. 8/6/2008 Επιφανειακός 6,5 Ανδραβίδα 
∆ύο νεκροί, πάνω από 100 τραυµατίες, σηµαντικές 
ζηµιές σε σχολεία, εκκλησίες και δρόµους, ρωγµές 
σε παλιά σπίτια σε Ηλεία και Αχαΐα. 

2. 14/8/2003 Επιφανειακός 6,4 Λευκάδα 
Αναφέρθηκαν υλικές ζηµιές, κυρίως σε παλαιά κτί-
ρια, καταπτώσεις βράχων και µικροτραυµατισµοί 
πολιτών. 

3. 15/6/1995 Επιφανειακός 6,4 Αίγιο 

Ιδιαίτερα καταστρεπτικός για το Αίγιο όπου κατέρ-
ρευσε 5όροφη πολυκατοικία και τµήµα ξενοδοχείου 
µε πολλά θύµατα. Έντονη ήταν η εκδήλωση επιφα-
νειακών διαρρήξεων, κυρίως στα Βαλιµίτικα, ενώ 
παρατηρήθηκαν αποσπάσεις και καταβυθίσεις τµη-
µάτων ακτής, καθιζήσεις και ρευστοποιήσεις εδα-
φών (ανατολικά του ∆ιακοφτού και στο ρέµα Κερυ-
νίτης). Έγινε αισθητός στην Αχαΐα, Ηλεία, Κορινθία, 
Φωκίδα, Αττική και Φθιώτιδα. 

4. 16/10/1988 Επιφανειακός 6,0 Κυλλήνη 

Εκτεταµένες ήταν οι βλάβες στις αστικές περιοχές 
(Κυλλήνη και γύρω χωριά). Σε πολλά µέρη παρα-
τηρήθηκαν ρωγµές του εδάφους (ως 200µ µήκος, 
πλάτος 2-15εκ) µε διεύθυνση παράλληλη στα νεο-
τεκτονικά ρήγµατα της περιοχής. Επίσης κατολι-
σθήσεις, καταπτώσεις βράχων, καθιζήσεις και ρευ-
στοποιήσεις εδαφών κυρίως στις ακτές Ν∆ της 
Κυλλήνης και στο Κάστρο. 

5. 13/9/1972 Ενδιάµεσος 6,3 Κόρινθος 

Προκλήθηκαν βλάβες στην Κορινθία, Αχαΐα και Αι-
τωλία. Ο σεισµός έγινε αισθητός σε διάφορα µέρη 
της Ελλάδας αλλά και στην Τεργέστη, Ρώµη και 
Μάλτα. 

6. 17/9/1972 Επιφανειακός 6,3 Κεφαλονιά 
Ο σεισµός προκάλεσε βλάβες στο νοτιοδυτικό τµή-
µα του νησιού. Προηγήθηκαν δονήσεις και ακολού-
θησε µεγάλος αριθµός µετασεισµών. 

7. 5/2/1966 Επιφανειακός 6,2 
Λίµνη Κρε-

µαστών 

Το επίκεντρο ήταν στην περιοχή της τεχνητής λί-
µνης. Προκάλεσε βλάβες στην Ευρυτανία που ο-
φείλονται κυρίως σε κατολισθήσεις. Προηγήθηκε 
ασυνήθιστα µεγάλος αριθµός προσεισµών και ακο-
λούθησε µεγάλος αριθµός µετασεισµών. Αυτή η 
σεισµική ακολουθία συσχετίστηκε µε την πλήρωση 
της τεχνητής λίµνης. 

8. 29/10/1966 Επιφανειακός 6,0 
Κατούνα Αι-

τωλο-
ακαρνανίας 

Το επίκεντρο του σεισµού ήταν στην περιοχή του 
Αµβρακικού Κόλπου. Προκάλεσε βλάβες στην Α-
καρνανία. Στην Αµφιλοχία παρατηρήθηκε ρωγµή 
2χλµ και πλάτους 1-2εκ µεταξύ της αποβάθρας και 
της παραλιακής οδού. 

9. 6/7/1965 Επιφανειακός 6,3 Ερατινή 

Προκλήθηκαν καταστροφές κυρίως στην Αχαΐα και 
την Φωκίδα. Ο σεισµός έγινε αισθητός µέχρι το νο-
µό Ηρακλείου Κρήτης, την Κεφαλονιά, το νοµό Ιω-
αννίνων, Κοζάνης, την Εύβοια και τη Μύκονο. 

10. 15/11/1959 Επιφανειακός 6,8 Ζάκυνθος 

Ο σεισµός προκάλεσε βλάβες στην Ζάκυνθο και 
ελαφρότερες στην Ηλεία και Ακαρνανία. Παρατηρή-
θηκε καθίζηση κατά µήκος του παραλιακού δρόµου 
της Ζακύνθου και µικρές ρωγµές στην αποβάθρα 
της πόλης. Προηγήθηκε δόνηση την ίδια µέρα 
(Μ=5.4) και µετασεισµοί (1/12, Μ=5.8 ο µεγαλύτε-
ρος) 
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συνέχεια Πίνακα 4.1 
 

ΗΜΕΡΟ- ΜΕΓΕ- ΕΠΙ- 
Α/Α 

ΜΗΝΙΑ 
ΕΙ∆ΟΣ 

ΘΟΣ ΚΕΝΤΡΟ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

11. 21/10/1953 Επιφανειακός 6,3 
Αιτωλο-
καρνανία 

Ο σεισµός προκάλεσε βλάβες στην Αιτωλοακαρνα-
νία. Προηγήθηκαν δονήσεις η µεγαλύτερη την ίδια 
µέρα µε τον κύριο σεισµό (Μ=5.6) και ακολούθησαν 
µετασεισµοί, ο µεγαλύτερος στις 28/11 (Μ=5.5). 

12. 12/8/1953 Επιφανειακός 7,2 Κεφαλονιά 

Προηγήθηκαν πολλοί σεισµοί, δύο από τους οποί-
ους καταστροφικοί (9/8, Μ=6.4, 11/8, Μ=6.8). Κε-
φαλονιά, Ζάκυνθος και Ιθάκη καταστράφηκαν σχε-
δόν ολικά και υπήρξαν πολλά θύµατα. Βλάβες 
προκλήθηκαν και στην Αιτωλία και Ηλεία 

13. 22/4/1948 Επιφανειακός 6,5 Λευκάδα 

Σοβαρές ζηµιές προκλήθηκαν στο Ν∆ τµήµα της 
Λευκάδας και στα Βόρεια της Κεφαλλονιάς και Ιθά-
κης. Παρατηρήθηκαν καταρρεύσεις βράχων, καθι-
ζήσεις και ρωγµές. Ακολούθησαν µετασεισµοί από 
τους οποίους ο µεγαλύτερος (Μ=6.4) στις 30/6 ήταν 
επίσης καταστρεπτικός για το Βόρειο τµήµα της 
Λευκάδας και προκάλεσε βλάβες µέχρι την Βόνιτσα 
και Πρέβεζα. Σηµειώθηκαν κατολισθήσεις, καταρ-
ρεύσεις βράχων και ρευστοποιήσεις. 

14. 20/9/1939 Επιφανειακός 6,3 Κεφαλονιά ∆εν αναφέρονται λεπτοµέρειες 

15. 6/7/1925 Ενδιάµεσος 6,6 
Κεντρική Πε-
λοπό-νησος 

Προκάλεσε βλάβες στα Καλάβρυτα και την Τρίπο-
λη. Έγινε αισθητός σε όλη την Πελοπόννησο, τη 
Στερεά, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, τα Ιόνια νησιά και 
τα Γιάννενα. 

16. 13/9/1921 Επιφανειακός 6,0 Αµφιλοχία 

Ο σεισµός ακολουθήθηκε από υπόγειο θόρυβο 
στην Αµφιλοχία όπου παρατηρήθηκαν οι σηµαντι-
κότερες βλάβες Ελαφρές ζηµιές προκλήθηκαν στην 
Πρέβεζα, Λευκάδα και Μεσολόγγι. Έγινε αισθητός 
σε όλη την κεντρική και δυτική Στερεά, την Καρδί-
τσα, τα Τρίκαλα, το Βόλο, τα Γιάννενα, τη Ζάκυνθο, 
τους Παξούς και την Πάργα. 

17. 24/12/1917 Επιφανειακός 6,0 Ναύπακτος 

Βλάβες προκλήθηκαν στη Ναύπακτο και ελα-
φρές στα Καλάβρυτα. Ο σεισµός έγινε ιδιαίτερα 
αισθητός στην Πάτρα και το Μεσολόγγι, πολύ 
έντονα αισθητός σε Αιτωλικό, Αγρίνιο, Αίγιο, έ-
ντονα αισθητός σε Αστακό Υπάτη, Αράχωβα, Ιθάκη 
και ασθενέστερα σε Γαστούνη, ∆ηµητσάνα, Αργο-
στόλι. Οι δονήσεις συνεχίστηκαν για δύο µήνες, µε 
µεγαλύτερη στις 9/1 (Μ=5.5). 

18. 7/8/1915 Επιφανειακός 6,7 Ιθάκη 

Στην Ιθάκη παρατηρήθηκαν ρωγµές στο έδαφος 
µήκους 2-15µ, πλάτους 10εκ. και διεύθυνσης Β∆-
ΝΑ. Στην Λευκάδα παρατηρήθηκαν καταπτώσεις 
µεγάλων βράχων. Ο σεισµός έγινε αισθητός από 
την Αυλώνα ως την Κυπαρισσία και από την Ιταλία 
ως τον Βόλο. 

19. 27/1/1915 Επιφανειακός 6,6 Ιθάκη 

Πολλές, µικρές (3-5µ) ρωγµές διεύθυνσης Α-∆ ή 
Β∆-ΝΑ, εµφανίστηκαν στο έδαφος της Ιθάκης. Επί-
σης σηµειώθηκαν καθιζήσεις µέχρι 60εκ.Η δόνηση 
έγινε βίαια αισθητή στα Ιόνια νησιά, την ∆υτική Ελ-
λάδα και τη Πελοπόννησο, αισθητή στην Αυλώνα 
και τις Ιταλικές ακτές. 
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συνέχεια Πίνακα 4.1 
 

ΗΜΕΡΟ- ΜΕΓΕ- ΕΠΙ- 
Α/Α 

ΜΗΝΙΑ 
ΕΙ∆ΟΣ 

ΘΟΣ ΚΕΝΤΡΟ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

20. 27/11/1914 Επιφανειακός 6,3 Λευκάδα 

Σοβαρές βλάβες στο δυτικό τµήµα της Λευκάδας. 
Παρατηρήθηκαν ρωγµές πλάτους ως 30εκ, βάθους 
ως 1µ, µήκους 3χλµ, κατολισθήσεις, καταπτώσεις 
µεγάλων βράχων, βύθιση µιας περιοχής 3χλµ2 στη 
θάλασσα (Καλαµίτσι), διαταραχές του υδροφόρου 
ορίζοντα και τσουνάµι (2-3µ). Ο σεισµός ήταν έντο-
να αισθητός στη Β∆ Ελλάδα και δυτική Πελοπόν-
νησο, αισθητός στην Κέρκυρα, Γιάννενα, Λάρισα, 
Κυπαρισσία. 

21. 24/1/1912 Επιφανειακός 6,8 Κεφαλονιά 

Η δόνηση έγινε αισθητή από την Πάτρα και το 
Μεσολόγγι ως την Αθήνα και υπήρξε ιδιαίτερα κα-
ταστροφική για την Κεφαλονιά και την Ζάκυνθο. 
Παρατηρήθηκαν ρωγµές στο Αργοστόλι και τη Ζά-
κυνθο. Οι µετασεισµοί συνεχίστηκαν ως το καλο-
καίρι. 

22. 30/5/1909 Επιφανειακός 6,2 Φωκίδα 

Σοβαρές βλάβες στο ∆αφνοχώρι, ελαφρότερες σε 
Αίγιο και Ιτέα. Έντονα αισθητός στην Πάτρα, Άµ-
φισσα και Λαµία και ελαφρά σε όλη την Πελοπόν-
νησο, Αθήνα και Ζάκυνθο. 

23. 17/4/1893 Επιφανειακός 6,4 Ζάκυνθος 

Σεισµική ακολουθία από το ∆εκέµβριο 1892. Ισχυ-
ρός προσεισµός στις 31/1/1893. Σηµαντικές ήταν οι 
καταστροφές στο Ν και Ν∆ µέρος του νησιού. Έ-
ντονα αισθητός σε Πάτρα, Κατάκωλο, Πύργο, 
Κυλλήνη, και Μεσολόγγι. Αισθητός µέχρι την Κέρ-
κυρα και τη Λάρισα. Οι µετασεισµοί κράτησαν ως 
το Μάϊο. 

24. 27/6/1891 Επιφανειακός 6,0 Πρέβεζα 
Αναφέρονται σοβαρές βλάβες στην Πρέβεζα χωρίς 
περισσότερα στοιχεία. 

25. 25/8/1889 Ενδιάµεσος 7,0 Αίγιο 
Σοβαρές ζηµιές σε Αίγιο, Αιτωλικό και ∆ιακοφτό. 
Αισθητός στην Αλβανία (∆έλβινο, Αργυρόκαστρο), 
Οτράντο (Ιταλία) και ΝΑ Σικελία. 

26. 9/9/1888 Επιφανειακός 6,2 Αίγιο 

Καταστρεπτικός για την Αχαΐα. Παρατηρήθηκαν 
ρωγµές και κατολίσθηση στις ακτές του Αιγίου. Οι 
µεγαλύτεροι µετασεισµοί (10, 11, 15, 16, 17, 23/9) 
προκάλεσαν µερικές ακόµα καταστροφές στο Αίγιο. 
Έγινε αισθητός σε απόσταση 150χλµ. 

27. 25/10/1873 Επιφανειακός 6,1 Ζάκυνθος 
Προκάλεσε ζηµιές στη Ζάκυνθο και την Ηλεία 
(Βαρθολοµιό, Κυλλήνη). Αισθητός στον Πύργο, Πά-
τρα, Κόρινθο Χαλκίδα και Κέρκυρα. 

28. 28/12/1869 Επιφανειακός 6,6 Λευκάδα 

Σοβαρές καταστροφές στην πόλη της Λευκάδας και 
το χωριό Τσουκαλάδες. Βλάβες παρατηρήθηκαν 
ακόµα στην Περατιά της Πρέβεζας και τη Βόνιτσα. 
Έγινε αισθητός µέχρι τη Χαλκίδα και την Καλαβρία 
(Ιταλία). 

29. 4/2/1867 Επιφανειακός 7,2 Κεφαλονιά 

Πολλά χωριά καταστράφηκαν ολοκληρωτικά. Πριν 
και µετά τη δόνηση παρατηρήθηκε απόσυρση της 
θάλασσας. Επίσης παρατηρήθηκαν ρευστοποιή-
σεις εδάφους και καταρρεύσεις βράχων. Ακολού-
θησαν µετασεισµοί καθηµερινά για µήνες, ως και 
τον Απρίλιο. Ορισµένοι ήταν αρκετά ισχυροί, αισθη-
τοί ως την Αθήνα. 

30. 14/3/1862 Επιφανειακός 6,6 Κεφαλονιά 
Ο σεισµός κατάστρεψε το Αργοστόλι, προκάλεσε 
µικρές βλάβες στο Ληξούρι και στην Κέρκυρα. 
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συνέχεια Πίνακα 4.1 
 

ΗΜΕΡΟ- ΜΕΓΕ- ΕΠΙ- 
Α/Α 

ΜΗΝΙΑ 
ΕΙ∆ΟΣ 

ΘΟΣ ΚΕΝΤΡΟ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

31. 26/12/1861 Επιφανειακός 6,7 
Βαλιµίτικα 

Αχαίας 

Ισχυρή σεισµική δόνηση που έπληξε την Αχαΐα και 
τα χωριά Βαλιµίτικα, Τρυπιά (Ελαιών) Τεµένη, Κρό-
κοβα (Σελινούς), Ζευγολατιό, Νικολαίϊκα, Ροδιά, 
∆ιακοφτό και Πούντα ισοπεδώθηκαν. Σκοτώθηκαν 
20 άνθρωποι (2 στο Αίγιο, 12 στην επαρχία Αιγια-
λείας και 6 στην Στερεά Ελλάδα). Στο Αίγιο και στο 
Γαλαξίδι προκλήθηκαν σοβαρές ζηµιές σε σπίτια 
και εκκλησίες. Στην ευρύτερη περιοχή έως και την 
Κόρινθο παρατηρήθηκαν φαινόµενα ρευστοποίη-
σης (αµµώδεις κώνοι µε διάµετρο µέχρι 20m και 
ύψος έως και 1m,) διαρρήξεις του εδάφους καθώς 
και καταρρεύσεις βράχων. ∆ηµιουργήθηκε θαλάσ-
σιο κύµα το οποίο κάλυψε την παραλία από τις εκ-
βολές του ποταµού Μεγανίτηα µέχρι και ανατολικό-
τερα των εκβολών του Ερασίνου. Το κύµα αυτό 
έπληξε και τις βόρειες ακτές του Κορινθιακού 
κόλπου όπως τις παραλίες των Σαλώνων, του Γα-
λαξιδίου και της Βιτρινίτσας (ύψος κύµατος περίπου 
1,8m). 

32. 30/10/1840 Επιφανειακός 6,7 Ζάκυνθος 

Προηγήθηκαν σεισµοί στις 13 και 21/10. Παρατη-
ρήθηκαν αναθυµιάσεις και ανάβλυση άµµου σε 
διαρρήξεις στην παραλία. Ο σεισµός έγινε αισθητός 
σε όλα τα Ιόνια νησιά, την Ήπειρο και τη Μεσσηνία. 
 

33. 19/1/1825 Επιφανειακός 6,7 Λευκάδα 
Η πόλη της Λευκάδας και τα περισσότερα χωριά 
καταστράφηκαν. Η δόνηση έγινε αισθητή σε όλα τα 
Ιόνια νησιά. 

34. 17/3/1820* Επιφανειακός 6,3 Λευκάδα 
Από 31/1 ως 28/3 έγιναν 424 δονήσεις. Μεγάλο 
µέρος της πόλης της Λευκάδας καταστράφηκε και η 
πλατεία υπέστη αισθητή καθίζηση. 

35. 29/12/1820 Επιφανειακός 6,7 Ζάκυνθος 

Σεισµική ακολουθία που προκάλεσε σηµαντικές κα-
ταστροφές στο νησί. Παρατηρήθηκαν διαρρήξεις, 
οσµή θείου, τρικυµία και πληµµύρα. Στις 6/1/1821 
ισχυρός µετασεισµός ολοκλήρωσε τις καταστροφές. 
Βλάβες καταγράφηκαν σε Κεφαλλονιά, θαλάσσιο 
κύµα στην Πάτρα, ενώ ο σεισµός έγινε αισθητός ως 
τη Μάλτα. 

36. 23/8/1817 Επιφανειακός 6,5 Αίγιο 

Προηγήθηκαν δονήσεις στις 13/8 στο Αίγιο και 20/8 
στην Πάτρα. Ο κύριος σεισµός κράτησε 1,5 λεπτό. 
Παρατηρήθηκε αύξηση της θερµοκρασίας, από-
συρση και επαναφορά της θάλασσας µε κύµα ύ-
ψους 5µ. Το ακρωτήρι στο λιµάνι του Αιγίου κατα-
βυθίστηκε. Το Αίγιο και τα γύρω χωριά καταστρά-
φηκαν. Βλάβες παρατηρήθηκαν ακόµα σε Πάτρα 
και Ηλεία. Ο σεισµός έγινε αισθητός στην Κόρινθο. 
 

37. 1815 Επιφανειακός 6,3 Λευκάδα 
Αναφέρεται καταστρεπτικός σεισµός χωρίς λεπτο-
µερή στοιχεία. 

38. 23/1/1806 Επιφανειακός 6,3 Πάτρα 
Αναφέρονται καταστροφές σε ναούς και µοναστή-
ρια χωρία άλλα στοιχεία. 

39. 8/6/1804 Επιφανειακός 6,6 Πάτρα 
Προηγήθηκαν δύο δονήσεις στη Ζάκυνθο που 
προκάλεσαν βλάβες. Ο κύριος σεισµός κατάστρεψε 
την Πάτρα και τα κοντινά χωριά της ακτής. 
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Εικ.4.4: Θέσεις σεισµικών επικέντρων των σεισµών του Πίνακα 4.1.  
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Η εκτίµηση της σεισµικής επικινδυνότητας µιας περιοχής προκύπτει από την αξιολόγηση 
όλων των διαθέσιµων σεισµολογικών δεδοµένων που την αφορούν (καταγραφές σει-
σµών, αναµενόµενα σεισµικά µεγέθη, αναµενόµενες εδαφικές κινήσεις) και κυρίως τους 
σεισµογόνους χώρους που είναι δυνατό να την επηρεάσουν. Τα στοιχεία αυτά προέρχο-
νται τόσο από ενόργανα, όσο και από µακροσεισµικά δεδοµένα (µετά και προ του 1900, 
αντίστοιχα) σεισµών που έχουν γίνει στην περιοχή. 
 
Με βάση τα παραπάνω η εξεταζόµενη ευρύτερη περιοχή των έργων χαρακτηρίζεται από 
µέτρια σεισµικότητα, µε µέσες τιµές αναµενόµενων σεισµικών µεγεθών, µακροσεισµικών 
εντάσεων και παραµέτρων της εδαφικής κίνησης. Η σεισµικότητα ορίζεται σύµφωνα µε 
τον Ελληνικό Αντισεισµικό Κανονισµό (ΕΑΚ-2000), όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφα-
ση ΥΠΕΧΩ∆Ε ∆17α/115/9/ΦΝ275, ΦΕΚ 1154Β/12-58-2003. Σύµφωνα µε τον Αντισει-
σµικό Κανονισµό η περιοχή κατατάσσεται στην κατηγορία ΙΙ των µετρίως σεισµόπληκτων 
περιοχών (Εικ.4.5). 
 

 
Εικ.4.5: Χάρτης Ζωνών Σεισµικής Επικινδυνότητας της Ελλάδος 

 
Η σεισµική επιτάχυνση του εδάφους που δίδεται από τη σχέση: 

Α = a * g      όπου: 
g = η επιτάχυνση της βαρύτητας και, 
a = συντελεστής, ο οποίος για τις περιοχές της ζώνης ΙΙ παίρνει τιµή 0,24. 
 
Εποµένως η σεισµική επιτάχυνση του εδάφους λαµβάνεται σε 0,24 x g. 
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Η επιτάχυνση αυτή εκτιµάται σύµφωνα µε τα σεισµολογικά δεδοµένα ότι έχει πιθανότητα 
υπέρβασης 10% στα επόµενα 50 χρόνια. 
 
Στο Ελληνικό Αντισεισµικό Κανονισµό ορίζεται και η σεισµική επικινδυνότητα των γεωλο-
γικών υλικών της περιοχής, µε βάση τη συνεκτικότητα της δοµής τους, το πάχος και την 
κλίση των στρώσεών τους καθώς και τη λιθολογική τους σύσταση. Σύµφωνα µε τον Κα-
νονισµό (παραγρ. 2.3.6), τα εδάφη (γεωλογικοί σχηµατισµοί) διακρίνονται σε πέντε κατη-
γορίες σεισµικής επικινδυνότητας Α, Β, Γ, ∆ & Χ. Με βάση τα παραπάνω, η σεισµική επι-
κινδυνότητα των εδαφών – πετρωµάτων της περιοχής δίδεται στον παρακάτω Πίνακα 
4.2: 
 

Πίνακας 4.2 
ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ 

ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε∆ΑΦΟΥΣ 

• Ασβεστόλιθοι Παλαιοκαίνου και Ανωτ. Κρητιδικού Α 

• Πλειοκαινικές αποθέσεις Γ-∆ 

• Προσχωµατικοί σχηµατισµοί Γ-∆ 

• Τριαδικά Λατυπαπαγή Α (*) 
• Αποθέσεις τελµάτων, παραλιµνοθαλάσσιες και λι-

µνοθαλάσσιες αποθέσεις 
Χ 

(*) Βάσει βραχώδους δοµής ο σχηµατισµός κατατάσσεται στην κατηγορία Α. Λόγω όµως της δια-
λυτότητας της γύψου απαιτείται προσεκτική κατά περίπτωση αντιµετώπιση και µελέτη. 

 
Οι τιµές των χαρακτηριστικών περιόδων του φάσµατος σχεδιασµού (πιν 2.4 του Κανονι-
σµού), για τους σχηµατισµούς του πίνακα 4.2, δίδονται στη συνέχεια στον πίνακα 4,3. 
 

Πίνακας 4.3 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε∆ΑΦΟΥΣ Α Β Γ ∆ 

Τ1 0,10 0,15 0,20 0,20 
Τ2 0,40 0,60 0,80 1,20 

 
4.1.2.6 Υδρογεωλογικά Χαρακτηριστικά 
 
Οι σχηµατισµοί που αναπτύσσονται στην περιοχή των έργων αλλά και στην ευρύτερη 
περιοχή µελέτης κατατάσσονται από υδρογεωλογική άποψη σε δύο κατηγορίες: α) στους 
Υδροπερατούς σχηµατισµούς, στους οποίους ανήκουν οι προσχωµατικές αποθέσεις, οι 
ασβεστόλιθοι και οι εβαπορίτες, και β) στους Υδατοστεγανούς σχηµατισµούς στους ο-
ποίους κατατάσσονται τα πλειοκαινικά ιζήµατα κυρίως λόγω των µαργών και αργίλων, 
καθώς και οι αποθέσεις τελµάτων, οι παραλιµνοθαλάσσιες και οι λιµνοθαλάσσιες αποθέ-
σεις. Πιο συγκεκριµένα: 
 
Οι προσχωµατικές αποθέσεις, λόγω της σύστασης και της γεωλογικής τους θέσης απο-
τελούν κατάλληλο φορέα για την ανάπτυξη φρεάτιου υδροφόρου ορίζοντα ο οποίος τρο-
φοδοτείται από απευθείας διήθηση των όµβριων υδάτων αλλά και µέσω πλευρικών διη-
θήσεων από την κοίτη του Αχελώου. Τροφοδοσία όµως δέχονται και από τις παράπλευ-
ρα ευρισκόµενες ασβεστολιθικές µάζες. 
 
Οι ασβεστόλιθοι, λόγω του έντονου κερµατισµού και της προχωρηµένης αποκάρστωσης 
τους, αποτελούν µια εκτεταµένη καρστική υδροαποθεµατική ζώνη στη στάθµη της θά-
λασσας. Η δίαιτα του καρστικού υδροφόρου ορίζοντα εξασφαλίζεται µε την άµεση διήθη-
ση των όµβριων υδάτων µέσω της επιφανειακά εκτεθειµένης εµφάνισης του σχηµατι-
σµού. Κατά περίπτωση και ανάλογα µε την εποχή, ο καρστικός υδροφορέας παραλαµ-
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βάνει ή εκφορτίζει στον ποταµό Αχελώο, φαινόµενο που εξαρτάται από τις τιµές της πα-
ρόχθιας καρστικής πιεζοµετρικής στάθµης σε σχέση µε τη στάθµη του ποταµού. Αξιόλο-
γος καρστικός υδροφορέας στην ευρεία περιοχή είναι το Καρστικό Σύστηµα Κεφαλόβρυ-
σου – Αιτωλικού, που αναπτύσσεται σε έκταση λεκάνης 60 περίπου τετραγωνικών χιλιο-
µέτρων και εκφορτίζεται από τις διαλείπουσες πηγές Κεφαλόβρυσου και Μοσχανδρέα, µε 
συνολική παροχή περίπου 0,7m3/s. 
 
Τα τριαδικά λατυποπαγή συµπεριφέρονται ως καρστικός υδροφορέας, όπου η ανάπτυξη 
τους είναι συνεχής και ικανού µεγέθους όπως στις περιοχές Βοϊδολίβαδο, Κοτρώνα και 
Μεγαβούνι. 
 
Τα πλειοκαινικά ιζήµατα παρουσιάζουν στρώσεις υδατοπερατές (ψαµµίτες, κροκαλοπα-
γή) και υδατοστεγανές (µάργες, άργιλοι). Από υδρογεωλογική άποψη χαρακτηρίζονται 
από µικρή έως µέτρια υδροπερατότητα, ανάλογα µε τον πετρογραφικό τύπο που επικρα-
τεί (ψαµµίτες ιλυόλιθοι κλπ.) και τη θέση του σχηµατισµού. Σε σύνολο ο σχηµατισµός 
θεωρείται πρακτικά υδατοστεγανός. 
 
Οι αποθέσεις τελµάτων, οι παραλιµνοθαλάσσιες και οι λιµνοθαλάσσιες αποθέσεις πρα-
κτικά χαρακτηρίζονται υδατοστεγανοί σχηµατισµοί ενώ υπό προϋποθέσεις και τοπικά θα 
µπορούσαν να χαρακτηριστούν µερικώς υδροπερατοί.  
 
4.1.2.7 Γεωτεχνική Αξιολόγηση 
 
Στην περιοχή έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν διάφορα προγράµµατα γεωτεχνικών 
ερευνών. Στην παρούσα παρουσιάζουµε συνοπτικά αποτελέσµατα της γεωτεχνικής α-
ξιολόγησης οκτώ (8) ερευνητικών γεωτρήσεων που εκτελέστηκαν από την εταιρεία 
ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΙΣΤΡΙΑ στην περιοχή της διώρυγας ∆ΧΧ. Πρόκειται για έξι (6) ε-
ρευνητικές γεωτρήσεις (Γ-1 έως Γ-6) που έγιναν για τη διερεύνηση των υπεδαφικών 
συνθηκών επί του άξονα της παραλλαγής του κλειστού τµήµατος της ∆ιώρυγας ∆ΧΧ 
(Χ.Θ. 7+975 ως 8+635), καθώς και δύο ακόµα (Γ-7, Γ-8), που εκτελέστηκαν στο ανοικτό 
τµήµα της διώρυγας, περί της Χ.Θ. 6+850, θέση που παρουσιάζεται το µεγαλύτερο πρό-
βληµα, µε συνεχή υποχώρηση του αριστερού (κατά τη ροή) πρανούς της διώρυγας. 
 
Σκοπός της γεωτεχνικής έρευνας ήταν ο προσδιορισµός της στρωµατογραφικής στήλης 
του υπεδάφους, της σύστασης των διαφόρων στρωµάτων και των µηχανικών τους χα-
ρακτηριστικών, ώστε να είναι δυνατοί οι απαιτούµενοι γεωτεχνικοί έλεγχοι. 
Ειδικότερα σκοπός των ερευνών ήταν: 

• Η στρωµατογραφική διάρθρωση του υπεδάφους, δηλαδή το πάχος και το βά-
θος κάθε διακεκριµένης εδαφικής στρώσης στις θέσεις που ερευνήθηκαν. 

• Η στάθµη του νερού και η επίδραση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. 
• Ο προσδιορισµός των φυσικών και µηχανικών χαρακτηριστικών των επί µέρους 

εδαφικών στρώσεων. 
• Η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των επί τόπου και εργαστηριακών δοκιµών 

και ο συσχετισµός των ιδιοτήτων. 
 
Εκτός από τις γεωτρήσεις έγιναν και δοκιµές εδαφικών και βραχωδών δειγµάτων οι ο-
ποίες περιλάµβαναν: 

• Κοκκοµετρική ανάλυση µε κόσκινα και αραιόµετρο. 
• Όρια Atterberg (υδαρότητα - πλαστικότητα). 
• Φυσική υγρασία. 
• Ξηρό και υγρό φαινόµενο βάρος. 
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• Ειδικό βάρος. 
• ∆οκιµές στερεοποίησης. 
• ∆οκιµές ταχείας διάτµησης. 
• ∆οκιµές ανεµπόδιστης θλίψης. 

Λόγω του ότι οι βραχώδεις σχηµατισµοί της περιοχής του έργου, έχουν µεγάλο βαθµό 
αποσάθρωσης, σε δύο βραχώδη δοκίµια έγιναν δοκιµές: 

• Σηµειακής φόρτισης. 
• Αντοχής σε ανεµπόδιστη θλίψη. 

 
Από την αξιολόγηση των γεωτεχνικών εργασιών προέκυψε ότι η διώρυγα εδράζεται σε 
ασταθές έδαφος το οποίο δοµείται από χαλαρές τεταρτογενείς προσχώσεις συνιστάµενες 
από ιλυώδεις αργίλους και άµµους µε τεµάχια γύψων ή από γύψους τριαδικής ηλικίας, 
διερρηγµένους, αποσαθρωµένους και κερµατισµένους. Τα διηθούµενα νερά της περιο-
χής προκαλούν διάλυση της αποσαθρωµένης γύψου µε αποτελέσµατα τη δηµιουργία 
καρστικών εγκοίλων που είτε παραµένουν κενά είτε έχουν πληρωθεί µε προϊόντα διά-
βρωσης. 
 
Λόγω της φύσεως και των πτωχών µηχανικών ιδιοτήτων των σχηµατισµών, αναµένονται 
προβλήµατα φέρουσας ικανότητας και σοβαρών παραµορφώσεων. Η λύση επιφανεια-
κών θεµελίωσης παρουσιάζει προβλήµατα και πρέπει να αποφευχθεί. Προτείνεται λύση 
βαθιάς θεµελίωσης µε πασσάλους εδραζόµενους στους βαθύτερους σχηµατισµούς που 
εµφανίζουν βελτιωµένα µηχανικά χαρακτηριστικά. 
 
4.1.3 Υδρολογία 
 
4.1.3.1 Επιφανειακά νερά 
 
ΠΠοοττάάµµιιαα  --  ΧΧεείίµµααρρρροοιι  
Ο σηµαντικότερος ποταµός της περιοχής είναι ο Αχελώος ή Ασπροπόταµος, που είναι ο 
δεύτερος σε µήκος ποταµός της Ελλάδας (220km). Πηγάζει από το όρος Λάκµος της 
Πίνδου σε ύψος 2000m. και εκβάλει στο Ιόνιο πέλαγος στα νότια τον Εχινάδων Νήσων. 
Η λεκάνη απορροής του καλύπτει έκταση 5.572km2 περίπου. Ο ποταµός έχει υποστεί 
σηµαντικές αλλοιώσεις από την κατασκευή 4 Υδροηλεκτρικών φραγµάτων για την παρα-
γωγή ενέργειας (Κρεµαστών, Καστρακίου, Ταυρωπού και Στράτου), αλλά και την άρδευ-
ση πολλών περιοχών. 
Στα ανατολικά της Λιµνοθάλασσας υπάρχουν διάφοροι χείµαρροι που πηγάζουν από το 
όρος Αράκυνθος, όπως τα ρέµατα Κολοβρός, Κάκαβος και Κρεµαστή. 
 
ΣΣύύµµππλλεεγγµµαα  ΛΛιιµµννοοθθααλλαασσσσώώνν  
Το σύµπλεγµα Λιµνοθαλασσών Μεσολογγίου, Αιτωλικού και Κλείσοβας έχει συνολική έ-
κταση υδάτινης και χερσαίας επιφάνειας 258.000 περίπου στρέµµατα. Η Λιµνοθάλασσα 
Μεσολογγίου δηµιουργήθηκε από τα φερτά υλικά που απέθεταν στις εκβολές τους οι πο-
ταµοί Αχελώος και Εύηνος. Τα υλικά αυτά µεταφερόµενα από τα νότια - νοτιοανατολικά 
θαλάσσια ρεύµατα και από τα κύµατα, πρόσχωσαν το βόρειο τµήµα του βυθίσµατος του 
Πατραϊκού Κόλπου σχηµατίζοντας µια µεγάλη αβαθή έκταση, τη λιµνοθάλασσα του Με-
σολογγίου. Στο βόρειο τµήµα της, δηµιουργήθηκαν ρήγµατα και στη συνέχεια καταβυθί-
στηκε µια µεγάλη περιοχή. ∆ηµιουργήθηκε µε τον τρόπο αυτό µια βαθιά ακανόνιστη λε-
κάνη, που κατακλύστηκε από τα νερά της θάλασσας, η λιµνοθάλασσα Αιτωλικού. Οι δύο 
λιµνοθάλασσες επικοινωνούν µέσω ενός στενού στοµίου και λειτουργούν σαν ενιαίο σύ-
στηµα. Στον τρόπο δηµιουργίας των δύο λιµνοθαλασσών, οφείλονται και οι µεγάλες δια-
φοροποιήσεις τους: η λιµνοθάλασσα Μεσολογγίου είναι αβαθής - το µέσο βάθος της είναι 
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80cm και το µέγιστο δεν ξεπερνά τα 2m - ενώ η λιµνοθάλασσα Αιτωλικού είναι µια βαθιά 
λεκάνη, µε βάθη που κυµαίνονται από τα 1-2m (στο στόµιο) µέχρι 32m. 
 
4.1.3.2 Υπόγεια νερά 
 
Η διακίνηση των υπογείων νερών στην περιοχή µελέτης αναφέρεται σε δύο ζώνες: 

- στη ζώνη των προσχώσεων και 
- στη ζώνη των ασβεστόλιθων 

 
ΖΖώώννηη  ππρροοσσχχώώσσεεωωνν  
Στη ζώνη των προσχώσεων το νερό που κατεισδύει κινείται µε γραµµές ροής κάθετες 
προς την ακτή της λιµνοθάλασσας του Αιτωλικού και προς την ανατολική (αριστερή) ό-
χθη του Αχελώου, φαινόµενο που οφείλεται στην υπερυψωµένη στάθµη του προσχωµα-
τικού υδροφορέα. Το φαινόµενο αυτό µπορεί να αντιστραφεί κατά τη διάρκεια του χειµώ-
να, λόγω ανύψωσης της στάθµης του ποταµού. 
 
ΖΖώώννηη  αασσββεεσσττόόλλιιθθωωνν  
Στη µάζα των ασβεστόλιθων το νερό που κατεισδύει κινείται µε κατεύθυνση από ανατο-
λικά προς δυτικά µε αποτέλεσµα ο καρστικός υδροφόρος ορίζοντας να εκφορτίζεται στον 
ποταµό και όχι στη λιµνοθάλασσα του Αιτωλικού. Ειδική περίπτωση αποτελεί η διακίνη-
ση των νερών στα υψώµατα Βοϊδολίβαδο και Κοτρώνα, όπου παρατηρείται καρστική 
απορροή προς τη λιµνοθάλασσα.  
Ο διαχωρισµός αυτός των καρστικών νερών οφείλεται στην κατά άξονα Β-Ν ανάπτυξη 
µαργών, οι οποίες λειτουργούν ως «φράγµα» εµποδίζοντας την εκφόρτιση των καρστι-
κών νερών προς τη λιµνοθάλασσα. 
 
4.1.4 Ποιότητα νερών 
 
4.1.4.1 Επιφανειακά νερά 
 
ΛΛιιµµννοοθθάάλλαασσσσεεςς  
Το νερό της Λιµνοθάλασσας του Αιτωλικού παρουσιάζει σοβαρό πρόβληµα έλλειψης ο-
ξυγόνου σε βάθη µεγαλύτερα των 5-7m όπου επικρατούν αναερόβιες συνθήκες µε πα-
ραγωγή υδρόθειου και αµµωνίας. 
Από αυτοψία που πραγµατοποίησαν το 2009 ο Φορέας ∆ιαχείρισης Λιµνοθάλασσας και 
οι ∆ιευθύνσεις Αλιείας, Αγροτικής Ανάπτυξης, Υγιεινής και Περιβάλλοντος της τ. Νοµαρ-
χίας, διαπιστώθηκε ρύπανση του λιµνοθαλάσσιου χώρο της περιοχής της Νίδοβας από 
ισχυρά χηµικά, τα οποία έφταναν στη λιµνοθάλασσα µέσω δικτύου αποστραγγιστικών 
αυλακιών. 
 
∆∆ιιώώρρυυγγεεςς  
Καταγράφεται ρύπανση µε βοθρολύµατα του νερού των διωρύγων και των αποστραγγι-
στικών τάφρων που καταλήγουν στη λιµνοθάλασσα. Το φαινόµενο αυτό είναι ιδιαίτερα 
έντονο στη διώρυγα του Κεφαλόβρυσου. 
Επίσης έχει καταγραφεί (2009) ρύπανση του νερού σε ορισµένες αύλακες που διατρέ-
χουν το χερσαίο χώρο γύρω από τη λιµνοθάλασσα της Κλείσοβας. Ιδιαίτερα έντονο 
πρόβληµα παρατηρήθηκε στις αύλακες κοντά στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Μεσολογγίου, 
όταν και παρατηρήθηκαν µαζικοί θάνατοι ψαριών (∆εκέµβριος 2006, Ιούλιος 2008). Από 
µελέτη ερευνητικής οµάδας του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου το φαινόµενο αποδόθηκε στην επι-
βάρυνση του νερού από ανθρωπογενή δραστηριότητα και κυρίως από την ανεξέλεγκτη 
διάθεση αποβλήτων. Από τη µελέτη αυτή καταγράφηκαν πολλές περιπτώσεις απόρρι-
ψης στερεών υλικών όπως µπάζα και σκουπίδια στην κοίτη της αύλακας. Παράλληλα 
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σύµφωνα µε την ίδια µελέτη, σε δείγµατα νερού που συλλέγονταν σε µηνιαία βάση, 
προσδιορίστηκαν πολύ υψηλές τιµές φαινολών µόνο κατά την περίοδο κατεργασίας του 
ελαιόκαρπου, γεγονός που αποδόθηκε σε απορρίψεις αποβλήτων από ελαιοτριβείο που 
λειτουργεί στο βόρειο τµήµα της αύλακας κοντά στο Τ.Ε.Ι. 
 
4.1.4.2 Υπόγεια Νερά 
 
Η ποιότητα των υπόγειων νερών της περιοχής διαφοροποιείται ανάλογα µε τη θέση και 
το είδος της υδροφορίας προέλευσης τους (βλ. κεφάλαιο 4.1.3.2 παραπάνω). 
 
Στην προσχωµατική ζώνη, από στοιχεία χηµικών αναλύσεων νερών σε πηγάδια της πε-
ριοχής, προέκυψε ότι το νερό είναι υφάλµυρο και το ποσοστό του θαλασσινού νερού στο 
υπόγειο νερό κυµαινόταν από 32% έως 36%. Ορισµένα φυσικά και χηµικά χαρακτηριστι-
κά του νερού της προσχωµατικής ζώνης ήταν: 

- Ηλεκτρική αγωγιµότητα 22.500µmhos/cm, 
- Χλωριόντα 7.000mgr/lt, 
- Θειϊκά ιόντα 1.500mgr/lt, 
- Σκληρότητα 185 Γερµανικοί Βαθµοί. 

 
Στην καρστική υδροφορία η ποιότητα του υπόγειου νερού φαίνεται ότι είναι πολύ καλή, 
όπως προκύπτει από πρόσφατα στοιχεία της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέ-
τευσης Μεσολογγίου για το νερό ύδρευσης της ∆ηµοτικής Ενότητας Αιτωλικού, που γίνε-
ται από τις πηγές Κεφαλόβρυσου και γεωτρήσεις της γύρω από αυτές περιοχής. ∆ευτε-
ρογενώς βέβαια το νερό υφίσταται µόλυνση από διώρυγα που περνάει πάνω από την 
πηγή αφού, όπως διαπιστώνεται από τα στοιχεία της ∆.Ε.Υ.Α.: ‘‘τα ακατάλληλα στοιχεία 
που περιέχει το νερό της πηγής είναι ακριβώς τα ίδια µε αυτά που περιέχονται στο νερό 
της διώρυγας’’. 
 
Κάποια διαφοροποίηση αναµένεται στο νερό της καρστικής υδροφορίας που υδροδοτεί 
τη ∆ηµοτική Ενότητα Οινιάδων, δεδοµένου ότι κάποιες από τις πηγές (Λεσινίου κ.α), εκ-
φορτίζουν νερό που διακινείται και µέσω τριαδικών λατυποπαγών και γενικά γυψούχων 
πετρωµάτων. 
 
4.1.5 Μετεωρολογικά Στοιχεία 
 
Τα µετεωρολογικά και κλιµατολογικά δεδοµένα της περιοχής προέρχονται από το δίκτυο 
των Μετεωρολογικών σταθµών (Μ.Σ.) που είναι εγκατεστηµένοι στην ευρύτερη περιοχή 
του έργου. Από τους σταθµούς αυτούς παρουσιάζονται στη συνέχεια και αξιολογούνται 
στοιχεία: 
α) του Μ.Σ. Αγρινίου που λειτουργεί από πολλά χρόνια ενταγµένος στο δίκτυο της Εθνι-

κής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (Ε.Μ.Υ) και, 
β) του Μ.Σ. Αιτωλικού που εγκαταστάθηκε πρόσφατα από το ‘‘Αστεροσκοπείο Αθηνών’’, 

µε δωρεά του ‘‘Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος’’. 
 
Ο Μ.Σ. Αγρινίου, που είναι εγκατεστηµένος σε γεωγραφικό µήκος (Lon) 21ο21΄0΄΄, γεω-
γραφικό πλάτος (Lat) 38ο36΄0΄΄ και ύψος 24m, διαθέτει πλήρεις χρονοσειρές δεδοµένων 
για όλες τις µετεωρολογικές παραµέτρους και τα στοιχεία του αντιπροσωπεύουν την κλι-
µατολογική εικόνα της ευρύτερης περιοχής των έργων. 
Από τα στοιχεία αυτά παραθέτουµε: α) τα επεξεργασµένα στοιχεία της περιόδου 1955-
1997 που δίδουν τη γενική εικόνα της ευρύτερης περιοχής και, β) τα πρωτογενή και επε-
ξεργασµένα στοιχεία των ετών 2011 και 2012 που αφορούν στα πλέον πρόσφατα κλιµα-
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τολογικά δεδοµένα και συγκρινόµενα µε τα προηγούµενα, αναδεικνύουν την εξέλιξη της 
κλιµατολογικής εικόνας της ευρύτερης περιοχής. 
 
Ο Μ.Σ. Αιτωλικού, που είναι εγκατεστηµένος στο κτίριο που στεγάζει το ‘’Φορέα ∆ιαχείρι-
σης Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου’’ σε ύψος 3m, καταγράφει κάθε δέκα λεπτά τη θερµο-
κρασία, την υγρασία, τη βροχόπτωση και τους ανέµους στην περιοχή του Αιτωλικού, ενώ 
σύντοµα θα µετράει και την ακτινοβολία της περιοχής. Τα στοιχεία του σταθµού κατα-
γράφονται σε Η/Υ που βρίσκεται για τον σκοπό αυτό στο κτίριο του Φορέα στο Αιτωλικό 
και στην συνέχεια δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Αστεροσκοπείου. 
Τα στοιχεία του Μ.Σ. Αιτωλικού αντιπροσωπεύουν την κλιµατολογική εικόνα της στενής 
περιοχής των έργων. Για τη στενή περιοχή των έργων υπάρχουν µόνο πρόσφατα δεδο-
µένα και από αυτά παραθέτουµε τα πρωτογενή και επεξεργασµένα στοιχεία των ετών 
2009, 2010 και 2011. Τα διαθέσιµα στοιχεία του σταθµού για το 2012 δεν είναι πλήρη. 
 
Από την αξιολόγηση των στοιχείων κάθε σταθµού ξεχωριστά προκύπτει η κλιµατολογική 
εικόνα της περιοχής που αντιπροσωπεύει, ενώ από τη συγκριτική τους εξέταση προκύ-
πτουν οι µεταξύ των δύο περιοχών διαφορές. Η πλέον αντιπροσωπευτική σύγκριση είναι 
αυτή για το έτος 2011, όπου υπάρχουν αντίστοιχα στοιχεία και για τους δύο σταθµούς. 
 
4.1.5.1 Θερµοκρασία αέρα 
 
Στους πίνακες και στα αντίστοιχα σχήµατα των Εικ. 4.6, 4.7 & 4.8, δίδεται η ετήσια δια-
κύµανση της µέσης µηνιαίας θερµοκρασίας αέρα της ευρύτερης περιοχής, όπως προκύ-
πτει από τα στοιχεία του Μ.Σ. Αγρινίου, για τις χρονικές περιόδους 1955-1997, 2011 και 
2012 αντίστοιχα. 
 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία αυτά στην ευρύτερη περιοχή των έργων (Μ.Σ. Αγρινίου), για τις 
τρεις περιόδους που εξετάσθηκαν:  

- η µέση ετήσια θερµοκρασία κυµάνθηκε από 17,2οC (1955-1997), σε 17,4οC 
(2011) και 18,1οC (2012), 

- η µέση των µεγίστων θερµοκρασιών κυµάνθηκε από 23,0οC (1955-1997), σε 
23,1οC (2011) και 23,7οC (2012), 

- η µέση των ελαχίστων θερµοκρασιών κυµάνθηκε από 10,3οC (1955-1997), σε 
12,7οC (2011) και 13,3οC (2012). 

 
Από τα διαθέσιµα στοιχεία παρατηρείται γενικά µια ελαφρά άνοδος των θερµοκρασιακών 
τιµών. Η άνοδος είναι ιδιαίτερα αισθητή το 2012, εκτιµώντας ότι η µικρή αύξηση που κα-
ταγράφηκε το 2011 είναι αµελητέα και ουσιαστικά εντάσσεται στα όρια των τιµών της υ-
περ-τεσσαρακονταετούς περιόδου 1955-1997. 
 
Θερµότερος µήνας είναι ο Ιούλιος, ενώ το 2012 ο θερµότερος µήνας µετατοπίσθηκε στον 
Αύγουστο. Επισηµαίνεται δε ότι διαχρονικά παρατηρείται και αύξηση της µέσης τιµής. 
Ψυχρότερος µήνας είναι ο Ιανουάριος, µε ακόµα µικρότερη θερµοκρασία το 2012 
(6,3οC), σε σύγκριση µε τις προηγηθείσες περιόδους. 
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Μ.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ - 1955-1997
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ΜΗΝΙΑΙΑ 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΑΕΡΑ (

ο
C) 

(1955-1997) 

ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ∆ΕΚ ΕΤΗΣΙΑ 

ΜΕΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑ 8,3 9,2 11,5 15,1 20,3 24,7 27,1 26,9 23,0 17,9 13,1 9,6 17,2 
ΜΕΣΗ ΜΕΓΙΣΤΩΝ 13,6 14,5 16,9 20,5 25,9 30,4 33,2 33,6 29,8 24,4 18,9 14,8 23,0 
ΜΕΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ 3,4 3,9 5,6 8,3 12,3 15,6 17,5 17,7 15,0 11,5 8,0 4,9 10,3 

Εικ.4.6: Ετήσια διακύµανση µέσης θερµοκρασίας αέρα στο Μ.Σ. Αγρινίου την περίοδο 1955-1997 

 

Μ.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ - 2011
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ΜΗΝΙΑΙΑ 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΑΕΡΑ (

ο
C) 

(2011) 

ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ∆ΕΚ ΕΤΗΣΙΑ 

ΜΕΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑ 9,6 10,4 11,5 15,0 18,4 24,1 27,5 28,0 25,2 16,4 11,6 10,5 17,4 
ΜΕΣΗ ΜΕΓΙΣΤΩΝ 14,2 15,5 16,6 20,2 24,3 30,6 34,2 34,8 32,4 22,2 17,1 14,9 23,1 
ΜΕΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ 6,0 6,3 7,1 10,2 13,4 18,5 21,0 24,8 18,5 11,9 7,3 6,9 12,7 
ΑΠΟΛΥ  ΜΕΓΙΣΤΗ 17,7 21,2 23,7 24,9 29,2 35,7 37,7 37,1 36,7 28,3 22,9 19,3  
ΤΩΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗ 0,4 2,2 -0,4 6,7 9,9 15,3 17,3 19,4 14,2 5,6 2,8 2,8  

Εικ.4.7: Ετήσια διακύµανση µέσης θερµοκρασίας αέρα στο Μ.Σ. Αγρινίου κατά το έτος 2011 
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Μ.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ - 2012
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ΜΗΝΙΑΙΑ 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΑΕΡΑ (

ο
C) 

(2012) 

ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ∆ΕΚ ΕΤΗΣΙΑ 

ΜΕΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑ 6,5 8,1 12,2 16,1 19,7 26,7 29,7 28,6 24,3 20,6 15,4 9,5 18,1 
ΜΕΣΗ ΜΕΓΙΣΤΩΝ 11,5 12,3 18,2 21,2 25,4 33,2 36,6 36,0 30,6 26,2 20,0 13,4 23,7 
ΜΕΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ 2,3 4,3 8,0 11,5 14,8 20,2 23,4 22,2 18,9 16,2 11,6 6,1 13,3 
ΑΠΟΛΥ  ΜΕΓΙΣΤΗ 14,7 19,6 25,7 30,3 31,1 37,5 39,9 41,6 35,0 34,2 24,9 18,6  
ΤΩΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗ -2,3 -1,3 1,5 6,3 11,3 15,1 20,2 19,2 14,5 10,1 7,6 1,7  

Εικ.4.8: Ετήσια διακύµανση µέσης θερµοκρασίας αέρα στο Μ.Σ. Αγρινίου κατά το έτος 2012 
 

Στους πίνακες και στα αντίστοιχα σχήµατα των Εικ. 4.9, 4.10 & 4.11, δίδονται τα αντί-
στοιχα στοιχεία της στενής περιοχής των έργων (Μ.Σ. Αιτωλικού). 
 

Μ.Σ. ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ - 2009
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ΜΗΝΙΑΙΑ 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΑΕΡΑ (

ο
C) 

(2009) 

ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ∆ΕΚ ΕΤΗΣΙΑ 

ΜΕΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑ 11,3 9,6 11,6 16,7 21,6 24,8 27,6 27,8 23,8 19,1 14,1 13,6 18,5 
ΜΕΣΗ ΜΕΓΙΣΤΩΝ 14,8 13,6 16,1 21,4 27,1 29,9 33,2 33,1 28,4 23,4 18,8 16,9 23,1 
ΜΕΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ 8,1 5,8 7 12,2 16,1 19,3 21,9 22,2 19,5 14,9 10,3 9,9 13,9 
ΑΠΟΛΥ  ΜΕΓΙΣΤΗ 19,7 23,4 24,5 27,4 33,9 36,3 40,0 37,1 32,6 28,7 25,8 20,1  
ΤΩΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗ 0,3 -0,6 3,7 9,2 10,0 16,1 18,6 19,3 15,2 10,7 6,7 3,7  

Εικ.4.9: Ετήσια διακύµανση µέσης θερµοκρασίας αέρα στο Μ.Σ. Αιτωλικου κατά το έτος 2009 
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Μ.Σ. ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ - 2010
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ΜΗΝΙΑΙΑ 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΑΕΡΑ (

ο
C) 

(2010) 

ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ∆ΕΚ ΕΤΗΣΙΑ 

ΜΕΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑ 10,8 11,4 12,9 17,3 20,3 24,3 27,7 28,3 23,5 18,3 17,5 12,4 18,7 
ΜΕΣΗ ΜΕΓΙΣΤΩΝ 13,7 15,2 17,2 22,6 25,9 29,5 33,1 34,4 28,5 22,3 21,3 16,0 23,3 
ΜΕΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ 7,5 7,7 8,5 12,0 15,0 19,5 22,2 22,7 19,0 14,8 13,8 8,7 14,3 
ΑΠΟΛΥ  ΜΕΓΙΣΤΗ 20,6 22,7 21,6 27,6 31,2 37,9 38,0 38,1 31,8 26,2 24,2 22,6  
ΤΩΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗ 1,9 0,2 4,8 8,2 12,3 13,9 19,3 20,1 15,2 7,8 8,1 0,8  

Εικ.4.10: Ετήσια διακύµανση µέσης θερµοκρασίας αέρα στο Μ.Σ. Αιτωλικου κατά το έτος 2010 

 

Μ.Σ. ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ - 2011
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ΜΗΝΙΑΙΑ 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΑΕΡΑ (

ο
C) 

(2011) 

ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ∆ΕΚ ΕΤΗΣΙΑ 

ΜΕΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑ 10,0 10,9 12,0 15,6 19,9 24,8 27,5 27,9 25,5 17,4 12,3 11,4 17,9 
ΜΕΣΗ ΜΕΓΙΣΤΩΝ 14,3 15,5 16,4 20,1 25,3 30,3 33,2 33,6 31,4 22,3 17,4 15,2 22,9 
ΜΕΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ 6,2 6,7 7,6 11,1 15,0 19,2 21,6 21,9 20,0 12,7 7,7 7,9 13,1 
ΑΠΟΛΥ  ΜΕΓΙΣΤΗ 17,5 19,3 20,7 24,6 30,9 35,0 37,0 37,3 35,2 27,7 22,4 19,4  
ΤΩΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗ 0,1 1,2 -0,7 7,1 10,2 16,8 19,1 19,8 15,3 5,6 3,0 2,6  

Εικ.4.11: Ετήσια διακύµανση µέσης θερµοκρασίας αέρα στο Μ.Σ. Αιτωλικου κατά το έτος 2011 
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Ν.∆. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» 

1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
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Σύµφωνα µε τα παραπάνω στοιχεία στη στενή περιοχή των έργων (Μ.Σ. Αιτωλικού), για 
τις τρεις περιόδους που εξετάσθηκαν:  

- η µέση ετήσια θερµοκρασία κυµάνθηκε από 18,5οC (2009), σε 18,7οC (2010) και 
17,9οC (2011), 

- η µέση των µεγίστων θερµοκρασιών κυµάνθηκε από 23,1οC (2009), σε 23,3οC 
(2010) και 22,9οC (2011), 

- η µέση των ελαχίστων θερµοκρασιών κυµάνθηκε από 9,9οC (2009), σε 14,3οC 
(2010) και 13,1οC (2011). 

 
Θερµότερος µήνας του χρόνου είναι ο Αύγουστος 28,3οC (2010), ενώ ο ψυχρότερος κυ-
µαίνεται µεταξύ Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου µε µικρότερη µέση τιµή 5,8οC (2009). 
 
Στη στενή περιοχή των έργων παρατηρείται διακύµανση των θερµοκρασιακών τιµών 
χωρίς σαφή τάση, που δεν είναι βεβαια και εύκολο να προσδιορισθεί λόγω έλλειψης ε-
παρκούς χρονοσειράς δεδοµένων. ∆ιαπιστώνεται όµως µια ελαφρά αύξηση των µέσων 
τιµών σε σύγκριση µε την ευρύτερη περιοχή, καθώς και µικρότερα θερµοµετρικά εύρη. 
 
Σε γενικές γραµµές δεν διαπιστώνονται ουσιώδεις διαφοροποιήσεις στα θερµοκρασιακά 
δεδοµένα µεταξύ στενής και ευρύτερης περιοχής των έργων. Τα µικρά στοιχεία διαφο-
ροποίησης που αναφέρθηκαν οφείλονται πιθανότατα στην επίδραση που ασκεί η θά-
λασσα στα µετεωρολογικά στοιχεία της περιοχής της Λιµνοθάλασσας. 
 
4.1.5.2 Βροχοπτώσεις 
 
Στους πίνακες και στα αντίστοιχα σχήµατα των Εικ. 4.12, 4.13 & 4.14, δίδεται η ετήσια 
διακύµανση της µέσης µηνιαίας βροχόπτωσης και των µέσων µηνιαίων ηµερών βροχής 
της ευρύτερης περιοχής (Μ.Σ. Αγρινίου), για τις τρεις περιόδους που εξετάσθηκαν. 
 

Μ.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ - 1955-1977
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ΜΕΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 

(mm) 
(1955-1997) 

ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ∆ΕΚ 
ΟΛΙΚΑ 
ΕΤΗΣΙΑ 

ΜΕΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑ 116,4 109,3 82,8 60,6 42,9 22,1 14,2 15,3 46,8 100,5 160,0 160,3 931,2 
ΜΕΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΗΜΕΡΩΝ ΒΡΟΧΗΣ 
13,1 12,5 12,4 11,6 8,6 4,4 2,4 3,2 5,3 9,4 12,9 15,8 111,6 

Εικ.4.12: Ετήσια διακύµανση µέσης µηνιαίας βροχόπτωσης και µέσων µηνιαίων ηµερών βροχής 
στο Μ.Σ. Αγρινίου την περίοδο 1955-1997 

 



«ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ Υ∆ΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
Ν.∆. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» 

1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 
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Μ.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ - 2011
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ΜΗΝΙΑΙΑ 

ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 
(mm) 
(2011) 

ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ∆ΕΚ 
ΟΛΙΚΑ 
ΕΤΗΣΙΑ 

ΜΗΝΙΑΙΑ 75,0 55,6 95,8 65,0 116,8 30,6 0,0 0,0 68,0 102,6 2,6 193,0 805,0 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΗΜΕΡΩΝ ΒΡΟΧΗΣ 
16 8 12 9 16 6 0 0 3 7 3 18 98 

Εικ.4.13: Ετήσια διακύµανση µέσης µηνιαίας βροχόπτωσης και µέσων µηνιαίων ηµερών βροχής 
στο Μ.Σ. Αγρινίου κατά το έτος 2011 

 
 

Μ.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ - 2012
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ΜΗΝΙΑΙΑ 

ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 
(mm) 
(2012) 

ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ∆ΕΚ 
ΟΛΙΚΑ 
ΕΤΗΣΙΑ 

ΜΗΝΙΑΙΑ 62,2 194,0 39,4 46,2 73,6 0,0 0,0 32,4 80,6 - 79,8 160,2 768,4 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΗΜΕΡΩΝ ΒΡΟΧΗΣ 
9 17 8 13 10 0 0 2 2 9 10 20 100 

Εικ.4.14: Ετήσια διακύµανση µέσης µηνιαίας βροχόπτωσης και µέσων µηνιαίων ηµερών βροχής 
στο Μ.Σ. Αγρινίου κατά το έτος 2012 
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Σύµφωνα µε τα παραπάνω στοιχεία στην ευρύτερη περιοχή των έργων (Μ.Σ. Αγρινίου), 
για τις τρεις περιόδους που εξετάσθηκαν:  

- σε υπερετήσια βάση όλοι οι µήνες του χρόνου είναι υγροί και η ολική ετήσια βρο-
χόπτωση έχει τιµή 931,2mm, 

- σε υπερετήσια βάση καταγράφονται 111,6 ηµέρες βροχής, που ουσιαστικά ση-
µαίνει ότι κάθε δύο µέρες υπάρχει επεισόδιο βροχής, 

- τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε µείωση του όγκου των βροχοπτώσεων, κατά 
10% το 2011, αλλά και νέα σηµαντική µείωση το 2012, 

- τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκαν άνυδροι µήνες που δεν είχαν καταγραφεί την 
περίοδο 1955-1997 και µάλιστα δύο άνυδροι µήνες, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, 
που είναι και οι θερµότεροι του έτους. 

 
Ακόµα και αν θεωρήσουµε το 2011 ως µια χρονιά µε µειωµένες βροχοπτώσεις, η εικόνα 
αυτή συνεχίζεται και στο 2012. Αν και ελλείπουν τα δεδοµένα όγκου βροχής του Οκτω-
βρίου 2012, µήνας κατά τον οποίο υπάρχει καταγραφή 9 βροχερών ηµερών, η εικόνα 
περαιτέρω µείωσης των βροχοπτώσεων είναι νοµίζουµε σαφής. 
 
 
Στους πίνακες και στα αντίστοιχα σχήµατα των Εικ. 4.15, 4.16 & 4.17, δίδεται η ετήσια 
διακύµανση της µέσης µηνιαίας βροχόπτωσης και των µέσων µηνιαίων ηµερών βροχής 
της στενής περιοχής των έργων (Μ.Σ. Αιτωλικού), για τις χρονικές περιόδους 2009, 2010 
και 2011 αντίστοιχα. 
 
 

Μ.Σ. ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ - 2009
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ΜΗΝΙΑΙΑ 

ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 
(mm) 
(2009) 

ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ∆ΕΚ 
ΟΛΙΚΑ 
ΕΤΗΣΙΑ 

ΜΗΝΙΑΙΑ 244,0 126,6 132,6 56,0 2,4 5,0 0,4 2,0 61,6 109,6 314,5 127,4 1182,1 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΗΜΕΡΩΝ ΒΡΟΧΗΣ 
30 15 16 7 2 4 1 2 7 16 23 20 143 

Εικ.4.15: Ετήσια διακύµανση µέσης µηνιαίας βροχόπτωσης και µέσων µηνιαίων ηµερών βροχής 
στο Μ.Σ. Αιτωλικού κατά το έτος 2009 
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Μ.Σ. ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ - 2010
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ΜΗΝΙΑΙΑ 

ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 
(mm) 
(2010) 

ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ∆ΕΚ 
ΟΛΙΚΑ 
ΕΤΗΣΙΑ 

ΜΗΝΙΑΙΑ 115,4 118,6 71,0 3,4 15,4 3,4 0,0 0,0 45,4 161,8 51,8 67,2 783,4 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΗΜΕΡΩΝ ΒΡΟΧΗΣ 
17 19 14 2 8 3 0 0 7 18 13 19 120 

Εικ.4.16: Ετήσια διακύµανση µέσης µηνιαίας βροχόπτωσης και µέσων µηνιαίων ηµερών βροχής 
στο Μ.Σ. Αιτωλικού κατά το έτος 2010 

 
 

Μ.Σ. ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ - 2011
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ΜΗΝΙΑΙΑ 

ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 
(mm) 
(2011) 

ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ∆ΕΚ 
ΟΛΙΚΑ 
ΕΤΗΣΙΑ 

ΜΗΝΙΑΙΑ 68,6 59,2 42,8 39,0 39,4 5,0 3,2 7,8 38,0 114,0 3,4 163,0 583,6 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΗΜΕΡΩΝ ΒΡΟΧΗΣ 
21 15 12 16 11 3 1 2 3 8 7 18 117 

Εικ.4.17: Ετήσια διακύµανση µέσης µηνιαίας βροχόπτωσης και µέσων µηνιαίων ηµερών βροχής 
στο Μ.Σ. Αιτωλικού κατά το έτος 2011 
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Σύµφωνα µε τα παραπάνω στοιχεία στη στενή περιοχή των έργων (Μ.Σ. Αιτωλικού), για 
τις τρεις περιόδους που εξετάσθηκαν:  

- το 2009 ήταν µια ιδιαίτερα υγρή χρονιά µε ολική ετήσια βροχόπτωση 1182,1mm, 
όλους τους µήνες µε βροχή και συνολικά 143 ηµέρες βροχής, 

- το 2010 καταγράφηκε σηµαντική µείωση του συνολικού όγκου των βροχοπτώσε-
ων, αλλά και των ηµερών βροχής, ενώ παρατηρήθηκαν και δύο άνυδροι µήνες, ο 
Ιούλιος και ο Αύγουστος, 

- το 2011 καταγράφηκε νέα σηµαντική µείωση του όγκου των βροχοπτώσεων, αν 
και οι ηµέρες βροχής έµειναν σχεδόν στα ίδια επίπεδα µε το 2010 και δεν υπήρ-
ξαν άνυδροι µήνες. 

 
Αν θεωρήσουµε, χωρίς µεγάλο σφάλµα, το 2009 ως µια χρονιά µε πολλές βροχοπτώ-
σεις, τότε τα επόµενα δύο χρόνια καταγράφηκε δραστική µείωση τους, ενώ το 2011 ο 
συνολικός όγκος των βροχοπτώσεων µειώθηκε στο µισό του 2009. 
Στη στενή περιοχή των έργων είναι σαφής η εικόνα µείωσης των βροχοπτώσεων τα δύο 
τελευταία χρόνια. Το 2009 ήταν χωρίς αµφιβολία µια καλή χρονιά για την περιοχή. 

 
Επιχειρώντας να προσδιορίσουµε κάποια σχέση µεταξύ στενής και ευρύτερης περιοχής 
σε ότι αφορά της βροχοπτώσεις, εξετάσαµε τη χρονιά που υπάρχουν αντίστοιχα στοχεία, 
που είναι το 2011. Η χρονιά αυτή ήταν για το Μ.Σ. Αγρινίου µια χρονιά µε µειωµένες 
βροχοπτώσεις. Αντίστοιχη χρονιά ήταν το 2011 και για το Αιτωλικό. Όµως αν και στο Α-
γρίνιο καταγράφηκαν λιγότερες µέρες βροχής συγκριτικά µε το Αιτωλικό, καταγράφηκε 
40% περίπου µεγαλύτερος όγκος βροχοπτώσεων. Τα στοιχείο αυτό σχετίζεται µε την έ-
νταση των βροχοπτώσεων, αλλά δεν προχωρήσαµε σε περαιτέρω αναλύσεις γιατί εκ-
φεύγουν του σκοπού της παρούσας. 
Σε γενικές γραµµές αν και ασφαλείς συγκρίσεις µεταξύ των δύο περιοχών δεν µπορούν 
να γίνουν, φαίνεται ότι στις καλές χρονιές βροχοµετρικά το Αιτωλικό (στενή περιοχή των 
έργων) θα δέχεται µεγαλύτερους όγκους νερού από την ευρύτερη περιοχή. Αυτό συνάδει 
µε τον παράκτιο χαρακτήρα της στενής περιοχής των έργων και τη µεγαλύτερη έκθεση 
της σε δυτικούς και νότιους ανέµους, ουσιαστικά δηλαδή µε την επίδραση της θάλασσας. 
Παράλληλα υποδεικνύεται από τις περισσότερες µέρες βροχής που έχουν καταγραφεί 
στη στενή περιοχή των έργων συγκριτικά µε την ευρύτερη περιοχή. 
 
4.1.5.3 Ανεµολογικά στοιχεία 
 
Οι πνέοντες άνεµοι σε µια περιοχή είναι αναπόσπαστο στοιχείο της συνολικής κλιµατο-
λογικής της εικόνας αφού συµβάλλουν καθοριστικά τόσο στις θερµοκρασίες αέρα, όσο 
και στο καθεστώς των βροχοπτώσεων που αναφέρθηκαν παραπάνω. Παράλληλα επη-
ρεάζουν και τις συντελούµενες δραστηριότητες στην περιοχή και υπό το πρίσµα αυτό η 
γνώση τους είναι αναγκαία για τον ορθό σχεδιασµό των όποιων επεµβάσεων. 
 
Το καθεστώς των πνεόντων ανέµων έχει εποµένως άµεση σπουδαιότητα στη στενή πε-
ριοχή των έργων και για την παρουσίαση του επιλέξαµε τα στοιχεία του Μ.Σ. Αιτωλικού 
για τις ίδιες περιόδους που εξετάσθηκαν και παραπάνω. 
 
Ο Πίνακας 4.4 δίδει στη συνέχεια τη µέση µηνιαία ένταση και διεύθυνση των ανέµων στη 
στενή περιοχή των έργων για τα έτη 2009, 2010 και 2011. 
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Πίνακας 4.4 
ΜΕΣΗ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΕΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (Μ.Σ. ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ) 

2009 2010 2011 
ΜΗΝΑΣ 

ΕΝΤΑΣΗ (Β) ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΤΑΣΗ (Β) ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΤΑΣΗ (Β) ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΙΑΝ 4,8 Α 5,7 ∆ 3,2 Β∆ 
ΦΕΒ 5,9 Β 5,6 ΝΑ 4,9 Α 
ΜΑΡ 6,6 Ν.Ν∆ 4,3 ∆ 4,1 Ν.ΝΑ 
ΑΠΡ 5,4 Α 3,8 ∆ 4,5 ∆ 
ΜΑΪ 4,4 Ν.Ν∆ 4,3 ∆ 4,3 Β.Β∆ 

ΙΟΥΝ 1,8 Ν.Ν∆ 4,7 ∆ 3,9 ∆ 
ΙΟΥΛ 4,5 ∆ 4,4 ∆ 4,6 ∆ 
ΑΥΓ 4,4 Ν.Ν∆ 4,0 ∆ 3,9 ∆ 
ΣΕΠ 4,6 ∆ 3,8 ∆ 4,1 ∆ 
ΟΚΤ 4,9 ∆.Β∆ 3,5 ∆ 4,3 ∆ 
ΝΟΕ 3,2 ΝΑ 5,3 Ν.ΝΑ 0,9 Β 
∆ΕΚ 4,8 Β 4,1 Β∆ 4,8 Β 

 
Από τα στοιχεία του Πίνακα 4.4 προκύπτουν τα εξής: 

- Οι επικρατούντες άνεµοι στη στενή περιοχή των έργων είναι οι ∆υτικοί και γενικά 
οι έχοντες ∆υτική συνιστώσα κατεύθυνσης (Β∆, Ν∆). Οι άνεµοι αυτοί κυριαρχούν 
στην περιοχή το µεγαλύτερο µέρος του χρόνου και ιδιαίτερα τη θερµή περίοδο, 

- Ακολουθούν οι άνεµοι µε Νότια συνιστώσα κατεύθυνσης, που µαζί µε τους ∆υτι-
κούς συνδιαµορφώνουν το καθεστώς των βροχοπτώσεων της περιοχής, 

- Οι Βόρειας συνιστώσας άνεµοι είναι συγκριτικά πολύ λιγότεροι και πνέουν µόνο 
στους δυο-τρεις χειµερινούς µήνες. 

 
4.1.5.4 Εποχιακή διακύµανση Υγρασίας 
 
Η εποχιακή διακύµανση της υγρασίας, σε υπερετήσια βάση στην ευρύτερη περιοχή των 
έργων, σύµφωνα µε τα στοιχεία του Μ.Σ. Αγρινίου για την περίοδο 1955-1997, δίδεται 
στη συνέχεια στο σχήµα και τον πίνακα της Εικ. 4.18. 
 

Μ.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ - 1955-1997
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ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ∆ΕΚ ΜΕΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑ 

ΥΓΡΑΣΙΑ (%) 
(1955-1997) 

75,1 72,8 70,0 68,0 63,2 57,5 55,1 55,9 63,0 69,7 77,6 78,4 

Εικ.4.18: Ετήσια διακύµανση µέσης µηνιαίας υγρασίας στο Μ.Σ. Αγρινίου την περίοδο 1955-1997 
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Ο πιο υγρός µήνας είναι στην ευρύτερη περιοχή ο ∆εκέµβριος µε µέση µηνιαία υγρασία 
78,4% και ο πιο ξηρός ο Ιούλιος µε µέση µηνιαία υγρασία 55,1%. 

 
4.1.5.5 Βιοκλίµα 
 
Ο προσδιορισµός του βιοκλίµατος έγινε για την ευρύτερη περιοχή των έργων αφενός µεν 
για να έχουν επαρκή αντιστοίχιση και έννοια οι παράµετροι που υπολογίσθηκαν και αφε-
τέρου, λόγω διαθεσιµότητας των πλήρων χρονοσειρών δεδοµένων του Μ.Σ. Αγρινίου, 
για την περίοδο 1955-1997. Στη συνέχεια υπολογίζονται: 

- το κλίµα κατά LANG-GRACANIN, 
- το Οµβροθερµικό πηλίκο Emberger, Q2, 
- το Οµβροθερµικό διάγραµµα και, 
- ο Ξηροθερµικός δείκτης 

 
ΥΥπποολλοογγιισσµµόόςς  κκλλίίµµααττοοςς  κκααττάά  LLAANNGG--GGRRAACCAANNIINN  
Το οµβροθερµικό πηλίκο του Lang (N/T) είναι ένας από τους πιο παλιούς αριθµοδείκτες 
για το χαρακτηρισµό του κλίµατος. Προκύπτει από το πηλίκο του µέσου υπερετήσιου 
ύψους βροχής (Ν) σε χιλιοστά (mm), και της µέσης ετήσιας θερµοκρασίας (Τ) σε βαθ-
µούς Κελσίου (οC).  
 
Στον πίνακα 4.5 δίνονται στη συνέχεια συσχετισµένα στοιχεία µέσων µηνιαίων θερµο-
κρασιών και ύψους βροχής του Μ.Σ. Αγρινίου (1955-1997) για το χαρακτηρισµό του κλί-
µατος κατά Lang-Gracanin. 
 

Πίνακας 4.5 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΣΩ ΤΙΜΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΨΟΥΣ ΒΡΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ LANG – GRACANIN (Μ.Σ. Αγρινίου,1955-1997) 

ΜΗΝΕΣ 
ΜΕΣΟ ΥΨΟΣ 
ΒΡΟΧΗΣ (mm) 

ΜΕΣΗ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (

o
C) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
LANG 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 
ΚΑΤΑ GRACANIN 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 116,4 8,3 14,0 Υπέρυγρο 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 109,3 9,2 11,9 Υγρό 

ΜΑΡΤΙΟΣ 82,8 11,5 7,2 Υπόξηρο 
ΑΠΡΟΛΙΟΣ 60,6 15,1 4,0 Υπόξηρο 

ΜΑΪΟΣ 42,9 20,3 2,1 Ξηρό 
ΙΟΥΝΙΟΣ 22,1 24,7 0,9 Υπέρξηρο 
ΙΟΥΛΙΟΣ 14,2 27,1 0,5 Υπέρξηρο 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 15,3 26,9 0,6 Υπέρξηρο 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 46,8 23,0 2,0 Ξηρό 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 100,5 17,9 5,6 Υπόξηρο 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 160,0 13,1 12,2 Υγρό 
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 160,3 9,6 16,7 Υπέρυγρο 

Σύνολο 931,2 17,2 4,5 Υπόξηρο 

 
Με βάση το συντελεστή LANG το κλίµα στην περιοχή του έργου χαρακτηρίζεται σε ετή-
σια βάση κατά GRACANIN ως υπόξηρο. 
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ΟΟµµββρροοθθεερρµµιικκόό  ππηηλλίίκκοο  EEmmbbeerrggeerr,,  QQ22..    
Για το χαρακτηρισµό του κλίµατος χρησιµοποιούµε συνήθως τους παράγοντες θερµο-
κρασία και υδατικές συνθήκες είτε για τον υπολογισµό αριθµοδεικτών (κλιµατικοί ή βιο-
κλιµατικοί δείκτες), είτε για την απεικόνιση σχετικών κλιµατικών διαγραµµάτων. Τέτοιες 
µαθηµατικές εκφράσεις ή αριθµοί ονοµάζονται κλιµατικοί ή βιοκλιµατικοί δείκτες αντίστοι-
χα, ανάλογα µε το αντικείµενο που επηρεάζουν. Για την περιοχή της Μεσογείου καλά 
αποτελέσµατα δίνει ο τύπος "οµβροθερµικό πηλίκο" του Emberger, όπως παρουσιάζεται 
στην εξίσωση που ακολουθεί: 

m)(M)
2

mM
(

1000P
2

Q
−×

+

×
=  

 
όπου: 
Ρ = η ετήσια βροχόπτωση (σε mm) 
Μ = η µέση τιµή των µέγιστων θερµοκρασιών του θερµότερου µήνα του έτους (σε οK) 
m = η µέση τιµή των ελάχιστων θερµοκρασιών του ψυχρότερου µήνα του έτους (σε οK) 
 
Όσο µικρότερος είναι ο δείκτης Q2, τόσο ξηρότερο είναι το κλίµα. Με βάση τις τιµές του 
Q2 και την τιµή του m συντάσσει ο Emberger τα λεγόµενα κλιµατικά διαγράµµατα. Στο 
σχήµα της Εικ. 4.19 παρουσιάζεται στη συνέχεια το κλιµατόγραµµα του Emberger, όπως 
τροποποιήθηκε από τον Sauvage και στο οποίο τοποθετήθηκαν από τον Μαυροµάτη οι 
µετεωρολογικοί σταθµοί της Ελλάδας µε βάση τις συντεταγµένες Q2 και m. 
 
Ο Μαυροµάτης διακρίνει τέσσερις βιοκλιµατικούς ορόφους, "Ξηρό", "Ηµίξηρο", "Ύφυ-
γρο" και "Υγρό" και τέσσερις υποορόφους µε βάση την τιµή του m (oC) σε "χειµώνα 
θερµό" (m>7oC), "χειµώνα ήπιο" (3<m<7oC), "χειµώνα ψυχρό" (0<m<3oC) και "χειµώ-
να δριµύ" (-10<m<0oC).  
 
Έτσι, σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΜΥ (Μ.Σ. Αγρινίου, Μ = 306,6οΚ, m = 276,4oΚ, P = 
931,2mm και εποµένως Q2 = 105,78), υπολογίζεται το οµβροθερµικό πηλίκο Emberger 
για την περιοχή µελέτης ως εξής: 
 
Σύµφωνα µε τους δείκτες Q2 και m, κατά µε το διάγραµµα του Emberger, κατά Μαυροµά-
τη για την Ελλάδα (Εικ. 4.19) και όπως παρουσιάζεται στο χάρτη βιοκλιµατικών ορόφων 
(Εικ. 4.20), φαίνεται ότι ο βιοκλιµατικός όροφος της ευρύτερης περιοχής των έργων είναι 
ύφυγρος µε χειµώνα ήπιο (περιοχή Αγρινίου). Ο ίδιος όροφος προκύπτει και για τη στενή 
περιοχή των έργων, µε βάση το χάρτη της Εικ. 4.20. 
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Εικ.4.19: Κλιµατόγραµµα Emberger για την Ελλάδα κατά Μαυροµάτη 
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Εικ.4.20: Χάρτης βιοκλιµατικών ορόφων 

 

ΟΟµµββρροοθθεερρµµιικκόό  δδιιάάγγρρααµµµµαα..    
Οι Gaussen και Bagnouls απεικονίζουν µε ένα διάγραµµα που καλείται οµβροθερµικό 
διάγραµµα την πορεία, µήνα προς µήνα, της µέσης µηνιαίας θερµοκρασίας Τ σε oC και 
του µέσου µηνιαίου ύψους βροχής P σε mm. Η επιφάνεια που περικλείεται από τις δύο 
καµπύλες µεταξύ των δύο σηµείων των τοµών (Ρ=2Τ) δείχνει τη διάρκεια και την ένταση 
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της ξηράς περιόδου. Αν οι βροχοπτώσεις θεωρηθούν ως κέρδος στο υδατικό ισοζύγιο, 
τότε οι θερµοκρασίες εµµέσως εκφράζουν τις απώλειες από την εξάτµιση και τη διαπνοή.  
 
Η διάκριση σύµφωνα µε τα οµβροθερµικά διαγράµµατα είναι περισσότερο κατατοπιστική 
από τους αριθµοδείκτες και αποδίδει περισσότερο την πραγµατική οικολογικά ξηρή περί-
οδο, αν συνυπολογιστούν παράγοντες όπως αποταµιεύµατα του εδάφους σε διαθέσιµο 
νερό, µορφολογικές και φυσικές ιδιότητες του εδάφους καθώς και το βάθος του.  
 
Ένας µήνας χαρακτηρίζεται ως ξηρός, όταν το σύνολο των κατακρηµνίσεων του µήνα 
αυτού είναι ίσο ή µικρότερο από το διπλάσιο της µέσης θερµοκρασίας του (Ρmm ≤ 
2ΤοC). Αυτή η σχέση είναι καθαρά εµπειρική, αλλά έχει υιοθετηθεί από UNESCO-FAO, 
καθώς έχουν ληφθεί υπόψη πολυάριθµες εργασίες πάνω στη φυσική οικολογία που έγι-
ναν σε διάφορες περιοχές της γης στις οποίες παρουσιάζεται ξηρά περίοδος. Πρέπει να 
σηµειωθεί ότι δε γίνεται απότοµη µετάβαση από έναν υγρό µήνα σε ένα ξηρό και αντί-
στροφα. Η µετάβαση γίνεται µε ένα µήνα που χαρακτηρίζεται ως υπόξηρος και καθορίζε-
ται όταν οι βροχοπτώσεις είναι µεγαλύτερες από το διπλάσιο της µέσης µηνιαίας θερµο-
κρασίας αλλά µικρότερες από το τριπλάσιό της: 2Τ(οC) < P(mm) < 3T(oC) 
 
Οι υπόξηροι µήνες παρουσιάζονται κυρίως, στις περιοχές όπου το κλίµα είναι µεταβατικό 
από το µεσογειακό προς άλλα εύκρατα "αξηρικά" κλίµατα. 
 
Στο σχήµα της Εικ. 4.21 παρουσιάζεται το οµβροθερµικό διάγραµµα του Μ.Σ. Αγρινίου 
για την περίοδο 1955-1997. 
 

Εικ.4.21: Οµβροθερµικό διάγραµµα Μ.Σ. Αγρινίου (περίοδος 1955-1997) 
 
ΞΞηηρροοθθεερρµµιικκόόςς  δδεείίκκττηηςς..  
Οι µήνες που χαρακτηρίζονται από τα οµβροθερµικά διαγράµµατα ως ξηροί, δεν παρου-
σιάζουν πάντοτε την ίδια ένταση ξηρασίας µεταξύ τους. Ασθενείς βροχοπτώσεις, υψηλή 
ατµοσφαιρική υγρασία, δρόσος και οµίχλη, µειώνουν την ένταση της ξηρασίας. Ακριβώς 
γι’αυτό καθορίσθηκε ο "ξηροθερµικός δείκτης" για κάθε µήνα της ξηράς περιόδου, δηλα-
δή ο δείκτης ξηρασίας σε σχέση µε τη θερµότητα. Ο µηνιαίος αυτός δείκτης Χm χαρακτη-
ρίζει την ένταση της ξηρασίας του ξηρού µήνα και ορίζεται ως ο αριθµός των ηµερών του 
µήνα αυτού που θεωρούνται ως ξηρές από βιολογικής άποψης. ∆ίδεται δε από τον πα-
ρακάτω τύπο: 
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όπου: 
Χm = µηνιαίος ξηροθερµικός δείκτης, 
Jm = συνολικός αριθµός ηµερών του µήνα (30 ή 31), 
Jp = ηµέρες βροχής του µήνα, 
Jr,b = ηµέρες δρόσου ή οµίχλης του µήνα (µία ηµέρα δρόσου ή οµίχλης θεωρείται ως µι-

σή µέρα βροχής), 
fh = συντελεστής σχετικής υγρασίας του µήνα, όπου για σχετική υγρασία (Η%): 

40%<Η<60%, τότε ο fh=0,9 
60%<Η<80%, fh=0,8 
80%<Η<90%, fh=0,7 
H>90%, fh=0,6 

δηλαδή όταν η σχετική υγρασία περιλαµβάνεται µεταξύ 40% και 60%, η χωρίς βροχή η-
µέρα του ξηρού µήνα υπολογίζεται ως 9/10 ξηρά, όταν η σχετική υγρασία είναι µεταξύ 
60% και 80%, ως 8/10 ξηρά κ.ο.κ. 
 
Ο ξηροθερµικός δείκτης της ξηράς περιόδου x είναι το άθροισµα των ξηροθερµικών δει-
κτών ΣΧm των ξηρών µηνών της ξηράς περιόδου και δίνει τον αριθµό των "βιολογικώς" 
ξηρών ηµερών κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής. 
 
Με τα οµβροθερµικά διαγράµµατα και στη συνέχεια µε τους ξηροθερµικούς δείκτες x της 
ξηράς περιόδου γίνεται η διάκριση υποδιαιρέσεων στο εσωτερικό του µεσογειακού βιο-
κλίµατος ως εξής: 
 
α) ο χαρακτήρας ξηρο-θερµο-µεσογειακός µε 150<x<200 
β) ο χαρακτήρας θερµο-µεσογειακός που υποδιαιρείται: 

µε µεγάλη ξηρά περίοδο, έντονος όταν 125<x<150 
µε µικρή ξηρά περίοδο, ασθενής όταν 100<x<125 γ)  

γ) ο χαρακτήρας µεσο-µεσογειακός που υποδιαιρείται: 
µε µεγάλη ξηρά περίοδο, έντονος όταν 75<x<100 
µε µικρή ξηρά περίοδο, ασθενής όταν 40<x<75 

δ) ο χαρακτήρας υπο-µεσογειακός όταν 0<x<40 
ε) Τέλος όταν x=0 τότε το κλίµα είναι αξηρικό και δεν ανήκει στα µεσογειακά κλίµα-

τα. Αυτό µπορεί να διακριθεί σε υπό-αξηρικό ψυχρό µε περίοδο υπόξηρη όταν 
2Τ<Ρ<3Τ και σε εύκρατο αξηρικό χωρίς υπόξηρη περίοδο. 

 
Οι χαρακτήρες ξηρο-θερµο-µεσογειακός, θερµο-µεσογειακός και µεσο-µεσογειακός, χα-
ρακτηρίζουν το ευµεσογειακό βιοκλίµα, ενώ ο υπο-µεσογειακός χαρακτήρας αποτελεί µε-
ταβατικό βιοκλίµα από τα ευµεσογειακά προς τα εύκρατα αξηρικά βιοκλίµατα. 
 
Από τα παραπάνω και σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΜΥ για το Μ.Σ. Αγρινίου, υπολογί-
ζεται ο ξηροθερµικός δείκτης Xm=73,8. Συµπεραίνεται λοιπόν ότι το βιοκλίµα στην πε-
ριοχή χαρακτηρίζεται ως ‘‘ασθενές µεσο-µεσογειακό µε µικρή ξηρά περίοδο’’. 
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4.1.5.6 Κλιµατικοί τύποι – Thornthwaite 
 
Η έννοια της ∆υνητικής Εξατµισιδιαπνοής (ΡΕ) είναι παράγωγος της έννοιας της εξατµι-
σιδιαπνοής και εισήχθη το 1948 από τον Thornthwaite. Η έννοια της εξατµοσιδιαπνοής 
αναφέρεται στο σύνολο του νερού που µετατρέπεται από την υγρή φάση στην αέρια και 
περιλαµβάνει την εξάτµιση µέσω υδάτινων επιφανειών, την εξάτµιση από την επιφάνεια 
του εδάφους και τη διαπνοή των φυτών. Η έννοια της ∆υνητικής Εξατµισιδιαπνοής ανα-
φέρεται στο σύνολο του νερού που, µέσω της παραπάνω διαδικασίας, θα µετατρέπονταν 
από την υγρή φάση στην αέρια αν υπήρχε στο έδαφος επαρκής υγρασία για την κανονι-
κή ανάπτυξη των φυτών. 
 
Η δυνητική εξατµισιδιαπνοή ουσιαστικά καθορίζει τις ανάγκες σε νερό µιας περιοχής και 
θεωρείται σαν ισοδύναµο στοιχείο µε τη θερµοκρασία και τη βροχόπτωση. Από τη σύ-
γκριση της βροχόπτωσης µε τις ανάγκες σε νερό µιας περιοχής, διαπιστώνεται η εποχική 
περίσσεια ή το έλλειµµα νερού και καθορίζεται εάν το κλίµα είναι υγρό ή ξηρό.  
 
Αφού η δυνητική εξατµισιδιαπνοή αποτελεί µηχανισµό µεταφοράς νερού και θερµότητας 
στην ατµόσφαιρα και εξαρτάται κυρίως από την ηλιακή ενέργεια, µπορεί να θεωρηθεί 
σαν σύνθετος κλιµατικός δείκτης θερµικής αποτελεσµατικότητας και απώλειας νερού. Με 
τον τρόπο αυτό τα κλίµατα θα καθορίζονται από το ισοζύγιο θερµότητας και νερού στην 
επιφάνεια του εδάφους. 
 
Τέσσερα κλιµατικά κριτήρια ή δείκτες, αποτελούν τη βάση της τελευταίας ταξινόµησης 
Thornthwaite 1948 (τροποποίηση 1955): 
 

- ∆είκτης υγρασίας Ιm 
Αναφέρεται στο ισοζύγιο του νερού στην επιφάνεια του εδάφους και διακρίνει τα 
κλίµατα σε εννέα κλιµατικούς τύπους, κάθε ένας από τους οποίους έχει διαφορε-
τικό συµβολισµό (Α, Β4 κλπ). 

- ∆είκτες: ξηρότητας Ia και υγρότητας Ih  
Εκφράζουν το ετήσιο έλλειµµα νερού σε ποσοστό (%) της ετήσιας δυνητικής εξα-
τµισοδιαπνοής και αντίστοιχα το ετήσιο πλεόνασµα. Ο δείκτης ξηρότητας ανάλο-
γα µε την τιµή του κατατάσσεται σε πέντε κατηγορίες και αντίστοιχες πέντε ο δεί-
κτης υγρότητας µε σχετικούς συµβολισµούς (r, s, w κλπ). 

- ∆είκτης θερµικής αποτελεσµατικότητα Ιθ 
Ουσιαστικά αποτελεί τη δυνητική εξατµισιδιαπνοή (σε cm) 

- ∆είκτης θερινής συγκέντρωσης Cθ 
Είναι το ποσοστό επί τοις εκατό της µέσης ετήσιας δυνητικής εξατµισιδιαπνοής, 
που συγκεντρώνουν οι τρεις θερινοί µήνες. 

 
Το µοντέλο Thornthwaite που περιγράφει χονδρικά το κλίµα της περιοχής του έργου υ-
πολογίζει την εξατµισιδιαπνοή µε βάση τη σχέση: 
 

360

iTiDa)
J

it10
(1.6EP ×

×
×=   (1) 

όπου 
ΡE = ∆υνητική εξατµισιδιαπνοή (cm/µήνα). 
tι = Η µέση θερµοκρασία του i µήνα σε oC. 
DI = Ο αριθµός των ηµερών το i µήνα.  
ΤI = Ο µέσος όρος των ωρών µεταξύ ανατολής και δύσης το i µήνα. 
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J = Συντελεστής ετήσιας θερµότητας. 
α = Εκθετικός συντελεστής (συνάρτηση του J). 
επίσης: 

∑=
=

=

12i

1i

1.514i )
5

t
(J  

και  
0.50J0.016a +×≅  

 
Στον Πίνακα 4.6 δίδεται στη συηνέχεια ο υπολογισµός της µηνιαίας δυνητικής εξατµισι-
διαπνοής κατά Thornthwaite για την ευρύτερη περιοχή των έργων, µε βάση τα δεδοµένα 
του Μ.Σ. Αγρινίου (1955-1997). 
 

Πίνακας 4.6 
ΜΕΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ∆ΥΝΗΤΙΚΗ ΕΞΑΤΜΙΣΙ∆ΙΑΠΝΟΗ ΚΑΤΑ THORNTHWAITE 

(Μ.Σ. Αγρινίου, περίοδος 1955-1997) 
ΜΗΝΑΣ Τ (ώρες) D (ηµέρες) t (

o
C) J a PE (cm/µήνα) 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 9,6 31 8,3 1,33 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 10,7 28 9,2 1,60 

ΜΑΡΤΙΟΣ 11,9 31 11,5 2,91 
ΑΠΡΟΛΙΟΣ 13,3 30 15,1 5,05 

ΜΑΪΟΣ 14,4 31 20,3 9,47 
ΙΟΥΝΙΟΣ 15,0 30 24,7 13,43 
ΙΟΥΛΙΟΣ 14,7 31 27,1 15,98 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 13,7 31 26,9 14,70 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 12,5 30 23,0 9,88 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 11,2 31 17,9 5,91 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 10,0 30 13,1 2,97 
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 9,3 31 9,6 

82,76 1,74 

1,66 

 
Με βάση τις τιµές του Πίνακα 4.6, υπολογίζονται οι τέσσερις προαναφερθέντες δείκτες 
χαρακτηρισµού του κλίµατος, που δίδονται στον Πίνακα 4.7 στη συνέχεια. 

 
Πίνακας 4.7 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ THORNTHWAITE 
∆ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΟΣ 

∆είκτης Υγρασίας Im 9,70 C2 ηµίυγρο προς υγρό 
∆είκτης Ξηρότητας Ia 
∆είκτης Υγρότητας Ih 

- 
67,80 

- 
s2 µεγάλο έλλειµα νερού το θέρος 

Θερµική Αποτελεσµατικότητα Ιθ 84,89 Β΄2 Μεσόθερµο 
Θερινή Συγκέντρωση Cθ 51,96 b΄3 

 
Τελικά το κλίµα στην ευρύτερη περιοχή των έργων χαρακτηρίζεται κατά Thornthwaite ως: 

‘‘Ηµίυγρο προς υγρό, Μεσόθερµο, µε µεγάλο έλλειµα νερού το θέρος’’ 
 
4.1.6 Τοπίο 
 
Το τοπίο της στενής περιοχής των έργων χαρακτηρίζεται από εναλλαγές και παρουσιάζει 
ιδιαίτερη εικόνα. Επικρατεί το υδάτινο στοιχείο που περικλείεται από βάλτους και επίπε-
δα εδάφη και περιβάλλεται από λοφώδη έως ηµιορεινά τµήµατα των λόφων και των χα-
µηλών βουνών που περικλείουν την περιοχή. 
 
Το υδάτινο στοιχείο της Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού κυριαρχεί στο τοπίο. 
Η όψη της λιµνοθάλασσας ολόγυρα είναι γοητευτική για τον επισκέπτη. Πολύ γραφικό το 
νησάκι της Κλείσοβας µε το εκκλησάκι του, όπως επίσης και τα σπίτια του λιµναίου οικι-
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σµού της Τουρλίδας. Οι πελάδες δείχνουν µετέωρες πάνω από το νερό στηριγµένες 
στους πασσάλους. Μέσα στη λιµνοθάλασσα εναλλάσσεται το υδάτινο στοιχείο µε τις γαΐ-
τες, τα σταφνοκάρια, τα διβάρια, τα ιχθυοτροφεία χελιών, αλλά και τα βουνά από αλάτι 
των αλυκών. Στο δρόµο προς την Tουρλίδα ο επισκέπτης µπορεί να θαυµάσει τα πουλιά 
της περιοχής.  
 
Στο χερσαίο τοπίο οι πεδινές καλλιεργήσιµες εκτάσεις αποτελούνται από δύο τύπους ε-
δαφών. Από εδάφη µε πολύ µικρή κλίση τα οποία συναντώνται σε πεδιάδες που έχουν 
δηµιουργηθεί από προσχώσεις των ποταµών Ευήνου και Αχελώου, όπως οι πεδιάδες 
Νεοχωρίου και Κατοχής και από εδάφη µε µεγαλύτερη κλίση που εκτείνονται στους πρό-
ποδες των διαφόρων λόφων όπως Αγ. Ηλίας, Σταµνά κ.α. στους πρόποδες του λόφου 
Ζυγού (όρος Αράκυνθος). 
 
 
4.2 ΦΥΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
 
4.2.1 Προστατευόµενες Περιοχές – Θεσµικό Καθεστώς 
 
Το συγκρότηµα των λιµνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού αποτελεί ένα ιδιαίτερα 
σηµαντικό υγρο-βιότοπο, µέρος του εκτεταµένου οικοσυστήµατος βιοτόπων που ορίζεται 
από τις εκβολές του ποταµού Ευήνου στα ανατολικά, ως τις νήσους Εχινάδες στο Ιόνιο 
Πέλαγος. Αποτελεί παράλληλα έναν από τους πιο φηµισµένους ψαρότοπους, πηγή 
πλούτου και ευηµερίας και για τις δύο πόλεις, Αιτωλικό και Μεσολόγγι, ιδιαίτερα δε για 
την πόλη του Αιτωλικού που χτίστηκε πολλά χρόνια πριν το Μεσολόγγι, κυριολεκτικά µέ-
σα στο κέντρο της Λιµνοθάλασσας και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του µεγάλου αυ-
τού οικοσυστήµατος, ενός από τα µεγαλύτερα στην Ευρώπη. 
 
Η όλη περιοχή, λόγω της µεγάλης οικολογικής της αξίας, καλύπτεται από καθεστώς 
προστασίας που καθορίζει τις επιτρεπόµενες δραστηριότητες και χρήσεις, µε γνώµονα 
την εξασφάλιση της οικολογικής λειτουργίας της στο διηνεκές. Το καθεστώς προστασίας 
της περιοχής µε τις Νοµοθετικές και ∆ιοικητικές Πράξεις που έχουν εκδοθεί περιλαµβά-
νει: 
 

- την Κ.Υ.Α. 1319/20-7-1993 (ΦΕΚ 755Β/28-9-1993), µε την οποία καθορίστηκαν 
µέτρα για την προστασία των υγροτόπων λιµνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτω-
λικού, κάτω ρου και εκβολών ποταµών Ευήνου και Αχελώου και άλλων βιοτόπων 
της ευρύτερης περιοχής τους. Με την απόφαση αυτή η περιοχή εντάχθηκε στο 
καθεστώς προστασίας των ∆ιεθνών Συµβάσεων Ραµσάρ και Βέρνης, ως Ζώνη 
Ειδικής Προστασίας για τα πουλιά. Η συνθήκη Ραµσάρ που συντάχθηκε το 1971, 
στοχεύει στην προστασία των υγρο-βιότοπων διεθνούς σηµασίας, ενώ η σύµβα-
ση της Βέρνης (1979), αποσκοπεί στη διατήρηση της άγριας χλωρίδας και του 
φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης. 

 
- την ένταξη στο καθεστώς προστασίας του ∆ικτύου NATURA 2000 µε κωδικό 

GR2310002, της υδάτινης κυρίως περιοχής των λιµνοθαλασσών Μεσολογγίου, 
εκτάσεως 14.270 εκταρίων. Το ∆ίκτυο NATURA 2000 είναι ένα ευρύ Ευρωπαϊκό 
∆ίκτυο προστατευόµενων φυσικών περιοχών για είδη χλωρίδας, πανίδας, πτη-
νών και οικότοπων και αποσκοπεί στη διασφάλιση της µακροπρόσθεσµης επιβί-
ωσης των πιο πολύτιµων και απειλούµενων ειδών και οικοτόπων της Ευρώπης. 
Το καθεστώς προστασίας που αναγνωρίστηκε κατά την ένταξη της περιοχής είναι 
αυτό της Συνθήκης Ραµσάρ. 
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- την ένταξη στο καθεστώς προστασίας του ∆ικτύου NATURA 2000 µε κωδικό 

GR2310001, ολόκληρης της περιοχής ∆έλτα Αχελώου, Λιµνοθάλασσα Μεσολογ-
γίου – Αιτωλικού, Εκβολές Ευήνου και Νήσοι Εχινάδες, εκτάσεως 34.491 εκταρί-
ων. Το καθεστώς προστασίας που αναγνωρίστηκε κατά την ένταξη της περιοχής 
είναι σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο ως ‘‘∆ιατηρητέο µνηµείο της φύσης’’ και 
‘‘καταφύγιο θηραµάτων’’ και σε διεθνές επίπεδο αυτό της Συνθήκης Ραµσάρ. 

 
- την ένταξη στο καθεστώς προστασίας του ∆ικτύου NATURA 2000 µε κωδικό 

GR2310015, µιας ακόµα ευρύτερης περιοχής που περιλαµβάνει το ∆έλτα Αχελώ-
ου, τη Λιµνοθάλασσα Μεσολογγίου – Αιτωλικού, τις Εκβολές Ευήνου, τις Νήσους 
Εχινάδες, τη Νήσο Πεταλάς, το ∆υτικό Αράκυνθο και τα Στενά της Κλεισούρας, 
εκτάσεως 44.185 εκταρίων. Η περιοχή αναγνωρίσθηκε ως Τόπος Κοινοτικής Ση-
µασίας (ΤΚΣ – SCI) και Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ – SPA) 

 
- το χαρακτηρισµό τέλος και την ανακήρυξη της περιοχής ως ‘‘Εθνικό Πάρκο’’ που 

έγινε µε την Κ.Υ.Α. 22306/26-5-2006 (ΦΕΚ 477Β/31-5-2006). Η ανακήρυξη αφο-
ρά ολόκληρη την έκταση των λιµνοθαλάσσιων, χερσαίων και ποτάµιων περιοχών 
του νοτίου τµήµατος του Νοµού (νυν Περιφερειακής Ενότητας) Αιτωλοακαρνανίας 
και του νησιωτικού συµπλέγµατος των Β. και Ν. Εχινάδων του Νοµού (νυν Περι-
φερειακής Ενότητας) Κεφαλληνίας. 

 
Η στενή περιοχή των έργων αποτελεί εποµένως τµήµα του Εθνικού Πάρκου, τη διαχείρι-
ση του οποίου έχει αναλάβει ο Φορέας ∆ιαχείρισης Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου που 
ιδρύθηκε στη συνέχεια, µε έδρα το Αιτωλικό. 
Ήδη µε βάση τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις υπάρχει πρόθεση της Πολιτείας για τη συγ-
χώνευση του συγκεκριµένου Φορέα µε τους αντίστοιχους Φορείς ∆ιαχείρισης του Αµ-
βρακικού και του Καλαµά – Αχέροντα, σε ένα ενιαίο Φορέα µε έδρα την Άρτα. 
 
4.2.2 Χλωρίδα 
 
Η περιοχή µελέτης περιλαµβάνει αξιόλογη ποικιλία οικοσυστηµάτων µε σπάνιους οικό-
τοπους όπου ενδιαιτούν πολλά απειλούµενα είδη του ευρύτερου ευρωπαϊκού χώρου. Η 
χλωρίδα και η πανίδα της περιοχής παρουσιάζουν µεγάλη ιδιαιτερότητα λόγω της έντο-
νης παρουσίας και κυριαρχίας ειδών του υγρού στοιχείου. Η χλωρίδα του υγρότοπου 
περιλαµβάνει τουλάχιστον 385 είδη και πιο συγκεκριµένα: 
 
4.2.2.1 Σύµπλεγµα Λιµνοθαλασσών 
 
Οι λιµνοθάλασσες εναλλάσσονται µε τα εκτεταµένα λασποτόπια, τους αλµυρόβαλτους, 
τα σάλτσινα, τους καλαµιώνες, τα ψαθοτόπια, τις λουρονησίδες, τη µεσογειακή µακία, και 
τα φυλλοβόλα δάση από Iτιές, Λεύκες και Φράξους.  
 

ΛΛιιµµννοοθθάάλλαασσσσαα  ΑΑιιττωωλλιικκοούύ  
Η προσφορά γλυκού νερού σε συνδυασµό µε την ασθενή επίδραση της παλίρροιας στην 
περιοχή καθώς και το φράξιµο µε λάσπη των ανοιγµάτων επικοινωνίας µε την λιµνοθά-
λασσα Μεσολογγίου, οδήγησαν στην τεχνητή γλύκανση τουλάχιστον των επιφανειακών 
στρωµάτων της Λιµνοθάλασσας του Αιτωλικού. 
 
Το φυτοπλακτό είναι πλούσιο σε είδη ∆ινοµαστιγωτών κυρίως Peridinium και Ceratium, 
ενώ το περίφυτο παρουσιάζει µεγάλη ανάπτυξη Χλωροφυκών (Cladophora) µε πλούσια 
επιφυτική χλωρίδα από ∆ιάτοµα και Κυανοφύκη (Oscillatoria, Lyngbya, Pleurosigma, 
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Cocconeis, Navicula) (∆ανιηλίδης αδηµοσίευτα δεδοµένα). Η ύπαρξη θειοβακτηρίων έχει 
διαπιστωθεί στα βαθύτερα υδάτινα στρώµατα µε κυριότερα τα είδη Begiatoa alba, 
Thiodiction elegans. 
 

ΚΚεεννττρριικκήή  ΛΛιιµµννοοθθάάλλαασσσσαα  
Ο προσχωµατικός λασπώδης βυθός φιλοξενεί µεγάλο πληθυσµό µε είδη των γενών 
Ruppia maritima ssp. Spirallis, αλλά και Zostera marina στα σηµεία εκείνα που δέχονται 
µεγαλύτερη επίδραση από τα θαλασσινά νερά. Μέσα σε αυτό το πλήθος φανερόγαµων 
υπάρχουν µεµονωµένα φυτά ή συναθροίσεις φαιοφυκών (Cystoseira barbata) και λίγα 
χλωροφύκη (Cladophora sp.). Τα φύκη αυτά παρουσιάζουν µεγάλη ανάπτυξη στα πε-
τρώδη αναχώµατα και στους ξύλινους πασσάλους των διβαριών της λιµνοθάλασσας. 
Η περιφυτική µικροχλωρίδα είναι ιδιαίτερα πλούσια σε είδη ∆ιατόµων και Κυανοφυκών, 
µε σηµαντική συµµετοχή Ροδοφυκών. Το µικρό βάθος της λιµνοθάλασσας δεν ευνοεί την 
ανάπτυξη τυπικού φυτοπλακτού. 
 

ΙΙχχθθυυοοττρροοφφεείίαα  ΠΠρροοκκοοππααννίίσσττοουυ  κκααιι  ΘΘοολλήήςς  
Η περιοχή αποτελείται από εκτεταµένα αλµυρά τέλµατα µε χαρακτηριστική αλοφυτική 
βλάστηση που υπόκεινται σε περιοδική πληµµυρίδα και αµπώτιδα. 
Η φανερόγαµη (κυρίαρχο είδος Ruppia maritime) και η Κρυπτόγαµη βλάστηση είναι και 
εδώ ίδια µε εκείνη της λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου. 
 

ΛΛιιµµννοοθθάάλλαασσσσεεςς  ΠΠόόρρττοο  κκααιι  ΓΓοουυρροουυννοοπποούύλλεεςς  
Και οι δύο λιµνοθάλασσες είναι ιδιαίτερα επίπεδες και ρηχές. Το υπόστρωµα είναι πλού-
σιο σε γύψο µε έκλυση υδροθείου και καλύπτεται αποκλειστικά από Ruppia maritima 
ssp. Spirallis. Είναι προφανές ότι οι περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στις δύο 
αυτές λιµνοθάλασσες είναι ιδιαίτερα ασταθείς και στη διάρκεια του χρόνου φτάνουν συ-
χνά σε ακρότητες (υπεραλµυρότητα). Αποτέλεσµα είναι ότι πολύ λίγοι οργανισµοί µπο-
ρούν να ανταπεξέλθουν. 
Βιβλιογραφικά αναφέρεται ανεύρεση µόνο δύο γενών φυκών (Prorocentrum, Navicula) 
στις Γουρουνοπούλες και µόνο ενός γένους Merismopedia. Παχειά στρώµατα από κελύ-
φη Μαλακίων και Οστακόδερµων φανερώνουν τους συνηθέστερους εποικιστές της πε-
ριοχής. 
 

ΛΛιιµµννοοθθάάλλαασσσσαα  ΚΚλλεείίσσοοββααςς  
Η έντονη ρύπανση της λιµνοθάλασσας, την έχει οδηγήσει σε συνεχώς αυξανόµενο ευ-
τροφισµό όπως φαίνεται από τη µαζική ανάπτυξη φυκών, ιδιαίτερα στο βόρειο τµήµα 
της. Οι σηµαντικές οµάδες που συµµετέχουν στην ανάπτυξη αυτή είναι τα Κυανοφύκη και 
∆ιάτοµα, καθώς και τα ανώτερα Χλωροφύκη, Ροδοφύκη και Φαιοφύκη. 
Στην περιοχή της δυτικής Κλείσοβας τα νερά σε όλη την έκταση, παρουσιάζουν µικρό 
βάθος, λιγότερο από 1m. και λασπώδη βυθό µε ανάπτυξη του φύκους Ruppia. 
Ανώτερα φύκη αναπτύσσονται ικανοποιητικά στα πετρώδη αναχώµατα και αποτελούν 
υπόστρωµα για πλουσιότατη ανάπτυξη µικροφυκών, κυρίως ∆ιατόµων. Είδη των γενών 
Cocconeis, Achanathes, Navicua, Licmophora, Synedra, Mastoglia κ.α, αποτελούν τυπι-
κή φυτοκοινωνία για νερά σαν και αυτά της λιµνοθάλασσας. 
Το βόρειο τµήµα της λιµνοθάλασσας παρουσιάζει µεγάλη επίσης ανάπτυξη από Αγριο-
κάλαµα (Phragmites communis) και ψαθιά (Typha anguistifolia). Η σχετικά καλά διαµορ-
φωµένη αυτή ζώνη αποτελεί σηµαντικότατο βιότοπο για το φώλιασµα πολλών πουλιών. 
Η παραπάνω βλάστηση παρουσιάζεται πλούσια στις διασκορπισµένες νησίδες και τα 
αναχώµατα της λιµνοθάλασσας ιδιαίτερα στο νοτιότερο τµήµα αυτής όπου δηµιουργού-
νται εκτεταµένα αλµυρά τέλµατα µε χαρακτηριστικές διαπλάσεις. 
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Τους ζεστούς µήνες του καλοκαιριού παρουσιάζεται και φαινόµενο ερυθράς παλίρροιας 
(red tide), δηλαδή µαζικής ανάπτυξης πλαγκτικών Πυροφυκών κυρίως από τα είδη των 
γενών Prorocentum-Peridinium. 
 
4.2.2.2 Οικότοποι µεταξύ ύδατος-Χέρσου 
 

• Γλυκόβαλτοι, Καλαµώνες και Ψαθοτόπια 
Η µορφή και ο χαρακτήρας αυτών των βιοτόπων οφείλεται στην έντονη επικρά-
τηση του Αγριοκαλάµου (Phragmites communis), της ψάθας (Typha latifolia), ή 
και των δύο (κυρίως όµως του πρώτου). Απαντώνται κυρίως εκεί όπου υπάρ-
χουν, ή εισρέουν γλυκά νερά και πιο συγκεκριµένα: 
1. Σε ορισµένες θέσεις των ακτών των λιµνοθαλασσών, όπως στη βόρεια και 

βορειανατολική ακτή της Κλείσοβας, κατά µήκος της ∆υτικής όχθης της λι-
µνοθάλασσας Μεσολογγίου, στη θέση Πόρος ή Άγιος Νικόλαος (Ν∆ του Αι-
τωλικού) και κατά µήκος του τµήµατος της ανατολικής ακτής της λιµνοθά-
λασσας Αιτωλικού και εµπρός από την απορροή του Αντλιοστασίου D2 στο 
Ιχθυοτροφείο Θολής. 

2. Κατά µήκος τµηµάτων των οχθών της κοίτης του Αχελώου. 
3. Μέσα στα περισσότερα αποστραγγιστικά κανάλια ή τάφρους. 
 
Τόσο οι καλαµιώνες όσο και τα ψαθοτόπια συνιστούν πολύ σπουδαίες φυτοκοι-
νωνίες (ή επιµέρους οικοτόπους) του υδροβιοτόπου, αφενός µεν λόγω του έντο-
να ενεργού τους ρόλου στην ανακύκλωση θρεπτικών συστατικών και την παρα-
γωγή βιοµάζας, αφετέρου λόγω της κάλυψης και του καταφυγίου που παρέχουν 
στην άγρια ζωή. 
 
Πρέπει να σηµειωθεί ότι σε ορισµένες περιοχές υπάρχουν διαβαθµίσεις τέτοιων 
γλυκόβαλτων προς αλµυρόβαλτους. Εκεί συναντάται και βλάστηση που χαρα-
κτηρίζεται από την επικράτηση φυτών του γένους Scirpus spp. (S. maritimus, S. 
taberneamontani). Τέτοιες φυτοκοινωνίες εµφανίζονται σε διαβαθµίσεις καλαµώ-
να-αλµυρόβαλτου στη θέση Πόρος της λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου (λίγο νοτιό-
τερα του Αιτωλικού), καθώς και σε ορισµένες θέσεις βορειοανατολικά της λιµνο-
θάλασσας της Κλείσοβας. 
 

• Αλµυρόβαλτοι 
Υπάρχουν εκτεταµένες εκτάσεις, περιφερειακά των λιµνοθαλασσών του υγροτό-
που που κατακλύζονται περιοδικά από τα νερά κατά την πληµµυρίδα, ή που γειτ-
νιάζουν απλώς µε αυτές και που παρουσιάζουν σηµαντική περιεκτικότητα σε α-
λάτι. Εκεί απαντάται χαρακτηριστική βλάστηση από αλοανθεκτικά είδη φυτών 
που κυρίως ανήκουν στα γένη Athrocnenum, Halocnenum, Salicornia, Juncus 
Saueda, Tamarix κ.α. Σε αρκετές θέσεις παρατηρείται µια διαδοχή στα είδη αυ-
τών των φυτών η οποία είναι συνακόλουθη διαβαθµίσεων κάποιων αβιοτικών 
παραµέτρων. ∆ιακρίνονται δύο τύποι αλµυροβάλτου στην περιοχή. 
 
Ο πρώτος τύπος, χαρακτηρίζεται από µικρή ανύψωση του λασπώδους εδάφους 
και συνεπώς από εντονότερο το φαινόµενο της περιοδικής κάλυψης και αποκά-
λυψής του από το νερό. Σε αυτόν αναπτύσσεται µονοετής αλοφυτική βλάστηση 
µε κυρίαρχο είδος τη Salicornia europaea. Την διάπλαση αυτή διαδέχεται προς το 
εσωτερικό της ξηράς πυκνή ανάπτυξη του Arthrocnemum perenne (Salicornia 
radicans), ενώ προς την πλευρά της λιµνοθάλασσας απαντάται η ιδιαίτερα καλά 
διαµορφωµένη φυτοκοινωνία Ruppietum spiralis. Λόγω των έντονων και συχνά 
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απότοµων αλλαγών του αβιοτικού του περιβάλλοντος, οι φυτοκοινωνίες αυτές 
έχουν χαρακτήρα πρωτοπόρας βλάστησης ιδιαίτερα σηµαντικής για την παραπέ-
ρα εξέλιξη της διατήρησης του οικοσυστήµατος. 
 
Ο δεύτερος τύπος αλµυρόβαλτου χαρακτηρίζεται από αρκετά ανυψωµένο, υδάτι-
νο ορίζοντα (µέσο ύψος), µε σχετικά συνεχώς διαβρεχόµενο έδαφος και κατά τό-
πους υπερκείµενο λεπτό στρώµα νερού. Σε αυτούς αναπτύσσεται εξειδικευµένη 
χλωρίδα, ικανή να ανταπεξέρχεται στις σηµαντικές και συχνά απότοµες αλλαγές 
του περιβάλλοντος. Η χλωρίδα αυτή διακρίνεται σε µονοετή και πολυετή µε κύριο 
τύπο φυτοκοινωνίας ένα ή συνδυασµό των τύπων Salicornietum fruticosae, 
Salicornietum radicantis, Salicornia-halocnemetum strobilacei, Arthrocnemum 
glaucum – halocnenum και strobilaceum-association. 
 
Στο δεύτερο τύπο αλµυροβάλτου, η ύπαρξη υψηλότερου και σχεδόν πάντα καλά 
διαβρεγµένου υποστρώµατος, δηµιουργεί κατάλληλες προϋποθέσεις για την α-
νάπτυξη πολυετούς και καλά διαµορφωµένης αλοφυτικής βλάστησης. Από την 
πλευρά της λιµνοθάλασσας προς το εσωτερικό οι ζώνες βλάστησης παρουσιά-
ζουν την φυσική διαδοχή. Την πρώτη ζώνη καταλαµβάνει η φυτοκοινωνία 
Salicornietum fruticosae µε κυρίαρχο είδος τη Salicornia fruticosa και σαν συνοδά 
τα είδη Limonium vulgarae sbp. Serotinum, Parapholis strigosa, Halimione 
portulacoides. Το υγρό έδαφος καλύπτεται κατά τόπους από στρώµατα Κυανο-
φυκών και µάλιστα είδη των γενών Oscillatoria, Lyngbya, Phormidium, κλπ. Προς 
το εσωτερικό και αµέσως µετά την προηγούµενη, απαντάται η φυτοκοινωνία 
Salicornietum radicantis που αποτελείται από τα είδη Salicornia radicans, 
Hordeum marinum, Parapholis strigosa, Juncus acutus, Salicornia europaea. Το 
έδαφος δεν καλύπτεται καθόλου µε νερό, είναι όµως ικανοποιητικά διαβρεγµένο 
µερικά εκατοστά κάτω από την επιφάνεια. 
 

• Αµµοθίνες 
Εκτεταµένες αµµοθίνες υπάρχουν στην νοτιοδυτική πλευρά της λιµνοθάλασσας 
του Μεσολογγίου, αριστερά και δεξιά των εκβολών του Αχελώου. Το πλάτος τους 
ξεκινά από λίγες δεκάδες µέτρα και φτάνει τοπικά τα 800m. 
 

• Ρηχές ακτές- Λασποτόπια 
Τα λασποτόπια (mad-flats) είναι ιλυώδεις περιοχές χωρίς βλάστηση ή µε ελάχι-
στη βλάστηση, που διαβρέχονται περιοδικά από νερά είτε της λιµνοθάλασσας είτε 
της θάλασσας. Οι ρηχές αυτές ακτές είναι πλούσιες από εδαφόβιους/υδρόβιους 
οργανισµούς (βενθικούς) όπως και από διάφορα µικρά ελασµατοβράγχια του γέ-
νους Cardium καθώς και από είδη πολυχαιτών. 
 
Λασποτόπια συναντώνται σε αρκετές από τις ακτές των λιµνοθαλασσών αλλά οι 
θέσεις όπου παρουσιάζουν µεγαλύτερη ενιαία έκταση είναι τµήµατα της ∆υτικής 
όχθης της λιµνοθάλασσας του Μεσολογγίου, µικρά τµήµατα της λιµνοθάλασσας 
Γουρουνοπούλες, µικρά τµήµατα στις Ανατολικές ακτές της λιµνοθάλασσας της 
Κλείσοβας, καθώς και αρκετές θέσεις στις ακτές της λουρονησίδας της λιµνοθά-
λασσας της Κλείσοβας προς τον Πατραϊκό κόλπο. Επίσης, ως λασποτόπια µπο-
ρούν να θεωρηθούν και εκτάσεις στους χώρους των αλυκών Τουρλίδας και Ά-
σπρης, κατά το χρονικό διάστηµα που δεν γίνεται η παραγωγή-αποκοµιδή του 
αλατιού. 
 

• Αποξηραθέντες βάλτοι 
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Στις ζώνες των αποξηραθέντων βάλτων υπάρχει αποστραγγιστικό δίκτυο αλλά οι 
απόπειρες καλλιέργειας που έγιναν απέτυχαν, γιατί το έδαφος παρουσιάζει υψη-
λή περιεκτικότητα σε αλάτι. Έτσι σε αυτά τα εδάφη έχει ξαναναπτυχθεί φυσική 
βλάστηση αποτελούµενη κυρίως από χαµηλά αλόφυτα των γενών Halocnemum, 
Salocornia και Arthrocnemum, που φιλοξενούν πολύ αξιόλογη ορνιθοπανίδα, µε 
ορισµένα µάλιστα απειλούµενα φωλιάζοντα πουλιά, όπως η Νεροχελιδόνα 
(Clareola pratincola) και η Πετροτριλίδα (Burhinus oeadicnemus). 
Τα εδάφη αυτά εντοπίζονται στην περιοχή µελέτης, στη νοτιοδυτική όχθη της κε-
ντρικής λιµνοθάλασσας 
 

4.2.3 Πανίδα 
 

ΟΟρρννιιθθοοππααννίίδδαα  
Στη Λιµνοθάλασσα του Mεσολογγίου και στα γύρω βουνά (Kουτσιλάρης Tαξιάρχης, 
Σκούπος, Kάρδος, Aράκυνθος και Bαράσοβα) έχουν παρατηρηθεί, σε διάφορες εποχές 
του χρόνου, πάνω από 280 είδη πουλιών.  
 
Στις αµµόθινες της λιµνοθάλασσας, φωλιάζουν ο Στρειδοφάγος (Haematopus 
ostraelegus), ο Θαλασσοσφυρίχτης (Charadrius alexandrinus) και ο Kοκκινοσκέλης 
(Tringa totanus).  
 
Μέσα στις σαλικόρνιες φτιάχνουν τις φωλιές τους τα Nεροχελίδονα (Glareola pratincola) 
και οι Kαλαµοκανάδες (Himantopus himantopus), ενώ στις αλυκές κάνουν αισθητή την 
παρουσία τους, σπαθίζοντας τα νερά, οι Aβοκέτες (Recurvirostra avosetta).  
 
Tα είδη Aσηµόγλαρος (Larus cachinans), Nανογλάρονο (Sterna albifrons), Ποταµογλά-
ρονο (Sterna hirundo), Γελογλάρονο (Gelochelidon nilotica), Ποταµοσφυριχτής 
(Charadrius dubius) και Πετροτριλίδα (Burhinus oedicnemus) φωλιάζουν στις αµµώδεις 
µεριές της λιµνοθάλασσας.  
 
Στη Λιµνοθάλασσα φωλιάζουν επίσης ο Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta) ο Σταχτοτσι-
κνιάς (Ardea cinerea), ο Πορφυροτσικνιάς (Ardea purpurea), η Nανοµουγκάνα 
(Ixobrychus minutus) και ο Kρυπτοτσικνιάς (Ardeola ralloides).  
 
Oι Λευκοτσικνιάδες, βρίσκονται στο Mεσολόγγι κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου ενώ ο 
Aργυροτσικνιάς (Egretta alba) εµφανίζεται µόνο τον χειµώνα. Οι Xαλκόκοτες (Plegadis 
falcinellus) περνούν από το Mεσολόγγι κατά τη διάρκεια της αποδηµίας τους.  
 
Παρά τις µεγάλες επεµβάσεις που έγιναν στην περιοχή, (αλυκοποιήσεις, αποξηράνσεις 
κ.λπ.), το Μεσολόγγι παραµένει ένας από τους σηµαντικότερους υγρότοπους της χώρας 
και η ορνιθολογική του αξία είναι πάρα πολύ µεγάλη, γιατί η περιοχή είναι σηµαντικός 
σταθµός για ξεκούραση και διατροφή, κατά τη διάρκεια της αποδηµίας. Είναι επίσης χώ-
ρος σηµαντικός για το φώλιασµα πολλών υδροβίων πουλιών. Πάνω από όλα όµως η Λι-
µνοθάλασσα του Μεσολογγίου είναι µία από τις πιο σηµαντικές περιοχές για το ξεχειµώ-
νιασµα των υδροβίων πουλιών της Ευρώπης, στην Ελλάδα.  
 
Στο Μεσολόγγι ξεχειµωνιάζει ένας απ' τους µεγαλύτερους πληθυσµούς Φαλαρίδας 
(Fulica atra) που πολλές φορές ξεπερνάει κατά πολύ τις 30.000 άτοµα. Επίσης ξεχειµω-
νιάζουν πάνω από 20.000 πάπιες, που ανήκουν στα είδη Kιρκίρι (Anas creca), Σφυρι-
χτάρι (Anas penelope), Kυνηγόπαπια (Aythia ferina), Πρασινοκέφαλη (Anas 
platyrynchos), Bαρβάρα (Tadorna tadorna) κ.ά.  
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Tο Μεσολόγγι είναι επίσης µία από τις κυριότερες ελληνικές τοποθεσίες για το ξεχειµώ-
νιασµα των Aργυροπελεκάνων (Pelecanus crispus). Tο χειµώνα µαζεύονται στην περιο-
χή πολλά παρυδάτια πουλιά, όπως Σκαλίδρες, Tρύγγες, Tουρλιά και άλλα, που τα βλέ-
πουµε στις λασπώδεις περιοχές γύρω από τη Λιµνοθάλασσα και στις εγκαταλειµµένες 
αλυκές. 
 
Πρέπει να σηµειωθεί ότι έχει παρατηρηθεί µερικές φορές στη Λιµνοθάλασσα του Μεσο-
λογγίου, ένα από τα πιο σπάνια πουλιά του κόσµου, η Λεπτοµύτα (Numenius 
tenuirostris). Είναι παρυδάτιο πουλί που ανήκει στα Charadriformes, φωλιάζει στην 
πρώην Σοβιετική Ένωση και απειλείται µε εξαφάνιση. Οι υγρότοποι της περιοχής Μεσο-
λογγίου θεωρείται ότι παίζουν βασικό ρόλο στην επιβίωση αυτού του είδους, ως σταθµού 
ανάπαυσης κατά την αποδηµία του προς τη Βόρεια Αφρική, όπου και ξεχειµωνιάζει.  
 
Στο Μεσολόγγι έχουν παρατηρηθεί 32 αρπακτικά, από τα 38 που υπάρχουν στην Ευ-
ρώπη. Στο νησί Οξυά, που βρίσκεται µπροστά στο ∆έλτα του Aχελώου, καθώς επίσης 
και στο Φαράγγι της Κλεισούρας, υπάρχουν δύο αποικίες από Όρνια (Gyps fulvus). O 
Σπιζαετός (Hieradetus fasciatus), βρέθηκε να φωλιάζει σε δύο τουλάχιστον σηµεία, στην 
περιοχή του υγρότοπου.  
 
Oι φωλιές των Λευκοπελαργών (Ciconia ciconia), χαρίζουν οµορφιά στα χωριά και στις 
πόλεις όπου υπάρχουν. Στην περιοχή του υγρότοπου µπορεί να δει κανείς πελαργούς, 
να ψάχνουν για τροφή στη Λιµνοθάλασσα της Κλείσοβας, κοντά στον Περιβαλλοντικό 
Σταθµό και να έχουν τις φωλιές τους µέσα στο Μεσολόγγι, στο Αιτωλικό, στο Νιοχώρι, 
στην Κατοχή, στο Λεσίνι και αλλού.  
 
H Λιµνοθάλασσα του Mεσολογγίου είναι το νοτιότερο σηµείο εξάπλωσης του Λευκοπε-
λαργού στην Ευρώπη. Στην περιοχή του ∆έλτα εµφανίζονται τακτικά, κατά τη διάρκεια 
του χειµώνα, ο Μαυρόγυπας (Aegypius monachus) και ο Θαλασσαετός (Haliaetus 
albicilla).  
 
Οι πληθυσµοί των αρπακτικών αυτών παρουσιάζουν κατακόρυφη πτώση σε όλη την 
Ευρώπη. Φθάνει να σκεφθούµε πως στη Νότια Βαλκανική υπάρχουν µόνο 80 ζευγάρια 
Mαυρόγυπες και λιγότερα από 50 ζευγάρια Θαλασσαετοί.  
 
Κατά τη διάρκεια του Φθινοπώρου και του Χειµώνα επισκέπτονται την περιοχή Ψαλιδιά-
ρηδες (Milvus milvus) και Τσίφτηδες (Milvus migrans). Aυτά τα αρπακτικά είναι αρκετά 
σπάνια στην υπόλοιπη Ελλάδα.  
 
Στα γύρω βουνά, που είναι σκεπασµένα µε µακία (θαµνότοποι), υπάρχουν πολλά αρπα-
κτικά, όπως ο Φιδαετός (Circaetus gallicus), η Ποντικοβαρβακίνα (Buteo buteo), ο Πετρί-
της (Falco peregrinus), το Bραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus), το ∆ιπλοσάϊνο (Accipiter 
gentilis) και το Ξεφτέρι (Accipiter nisus).  
 
Στους θαµνότοπους συναντάµε επίσης και τα Στρουθιόµορφα Aπροκωλίνα (Oenanthe 
hispanica), Πετροκότσυφας (Monticola solitarius), Bραχοτσοπανάκος (Sitta neumayer), 
Kάργια (Corvus monedula), Kοράκι (Corvus corax), Mαυροτσιροβάκος (Sylvia 
melanocephala) κ.ά.  
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ΘΘηηλλαασσττιικκάά  
Στους λόφους της περιοχής και στις καλλιέργειες, ιδιαίτερα όπου αυτές συνορεύουν µε 
λόφους και κοµµάτια φυσικής βλάστησης, εντοπίζονται τα θηλαστικά: Αλεπού, ασβός 
(Meles meles), νυφίτσα (Mustela nivalis) και κουνάβι, σκαντζόχοιρος (Erinaceous 
concolor), νυχτερίδα και λαγός.  
 
H Bίδρα (Lutra lutra), είδος που απειλείται µε εξαφάνιση, βρίσκει ασφαλές καταφύγιο και 
καλές συνθήκες διατροφής µεταξύ άλλων και στις ακτές της Λιµνοθάλασσας Μεσολογγί-
ου. 
 

ΕΕρρππεεττάά  
Εκτός από τα Καναλόφιδα (Natrix tesselata) τα οποία είναι άφθονα, στην περιοχή απα-
ντώνται και Νερόφιδα (Natrix natrix) όπως και Νερολαφιάτες ( Elaphe quatrolineata). Τα 
προηγούµενα φίδια απαντώνται κυρίως κοντά στα κανάλια και στα γλυκά νερά της Κλεί-
σοβας ενώ στα ενδότερα χέρσα και πιο ξηρά εδάφη απαντώνται είδη όπως οι Σαπίτες 
(Malpon monspesulanus) οι Τυφλίτες (Ophiosaurus apodus) και οι Σαϊτες (Coluber 
najadum). Οι πιο κοινές σαύρες είναι οι Πρασινόσαυρες (Lacerta viridis) και οι Βαλκανό-
σαυρες (Podarcis daurica). Τέλος, απαντωνται και τα δύο είδη νεροχελώνων (Emys 
osbicularis και Mauramys caspica). 
 
ΑΑµµφφίίββιιαα  
Σε υπεραφθονία απαντάται στην περιοχή ο Πρασινοβάτραχος (Rana ridibunda) και ο 
Πρασινόφρυνος (Bufo viridis) 
 

ΈΈννττοοµµαα  ––  ΟΟρρθθρρόόπποοδδαα  
Στο δάσος και στους βάλτους της Λιµνοθάλασσας υπάρχει µεγάλη ποικιλία από έντοµα. 
Οι "Βασίλισσες" όµως όλων των εντόµων είναι οι πολύχρωµες Λιβελούλες. 
 

ΨΨάάρριιαα  
Tα κυριότερα είδη ψαριών που υπάρχουν στη Λιµνοθάλασσα είναι ο Kέφαλος (Mugil 
cephalus) από το θηλυκό του οποίου -την «µπάφα»- βγαίνει το αυγοτάραχο, γνωστό µε 
την επωνυµία «αυγοτάραχο Μεσολογγίου», η Tσιπούρα (Sparus aurata), το Mυξινάρι 
(Mugil aurata), o Γάστρος (Mugil saliens), ο Λαυκίνος (Mugil labeo), η Bελάνισσα (Mugil 
chelo), το Λαυράκι (Dicentrarchus labrax), ο Σπάρος (Diplodus annularis), τα Xέλια 
(Anguilla anguilla), ο Γοβιός (Gobius niger) κ.ά.  
 
 
4.3 ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 
 
Οι κυριότερες χρήσεις γης στην περιοχή µελέτης είναι η γεωργία – κτηνοτροφία και οι οι-
κισµοί. Υπάρχει σηµαντική βιοµηχανία παραγωγής αλατιού και λίγες βιοτεχνίες που εξυ-
πηρετούν την αλιεία (π.χ. καραβοµαραγκοί). Σηµαντική είναι η αλιεία στη λιµνοθάλασσα 
της οποίας οι τεχνικές είναι προσαρµοσµένες στην ιδιαιτερότητα του τόπου. Περιοχές κο-
λύµβησης συναντώνται όπου η ποιότητα των νερών και η φυσική διαµόρφωση της πα-
ραλίας το επιτρέπουν. 
 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία απογραφής της ΕΣΥΕ του 1991, στη ∆ηµοτική Ενότητα (πρώην 
∆ήµο) Αιτωλικού οι καλλιεργηµένες εκτάσεις και αγραναπαύσεις καταλάµβαναν το µεγα-
λύτερο ποσοστό γης (28,0%) και ακολουθούσαν οι βοσκότοποι και συγκεκριµένα οι δη-
µοτικοί βοσκότοποι (21,1%). Στη ∆ηµοτική Ενότητα (πρώην ∆ήµο) Ι.Π. Μεσολογγίου οι 
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ιδιωτικοί βοσκότοποι καταλάµβαναν το µεγαλύτερο ποσοστό γης, (64,8%), σε αντίθεση 
µε το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας (πρώην Νοµό) όπου το µεγαλύτερο ποσοστό 
γης (35,0%), το καταλάµβαναν οι ∆ηµοτικοί βοσκότοποι. Στην απογραφή του 1991 δεν 
αναφέρονται στοιχεία για τον ∆ήµο Οινιάδων γιατί δεν υπήρχε στη σύσταση των δήµων. 
 
Σύµφωνα µε την αντίστοιχη απογραφή του 2001, στις ∆ηµοτικές Ενότητες (πρώην ∆ή-
µους) Αιτωλικού, Ι.Π. Μεσολογγίου και Οινιάδων, οι καλλιεργούµενες εκτάσεις και αγρα-
ναπαύσεις καταλαµβάνουν το µεγαλύτερο ποσοστό γης, ίσο µε 58,3%, 42,9% και 68,0% 
αντίστοιχα, σε αντίθεση µε την Περιφερειακή Ενότητα (πρώην Νοµό), όπου το µεγαλύτε-
ρο ποσοστό γης 51,0% το καταλαµβάνουν τα δάση. 
 
 
4.4 ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
4.4.1 Οικισµοί 
 
Σύµφωνα µε την σηµερινή διοικητική διαίρεση της Ελλάδας (Νέα Αρχιτεκτονική της ∆ιοί-
κησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης, Ν.3852/2010), η 
περιοχή της µελέτης διοικητικά ανήκει στο ∆ήµο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου που απαρτί-
ζεται από τη συνένωση των πρώην (σχέδιο Καποδίστριας) ∆ήµων, Ι.Π. Μεσολογγίου, Αι-
τωλικού και Οινιάδων. Οι παραπάνω πρώην Καποδιστριακοί ∆ήµοι αποτελούν πλέον τις 
τρεις ∆ηµοτικές Ενότητες του νέου Καλλικρατικού ∆ήµου, η περιοχή εξάπλωσης του ο-
ποίου φαίνεται στη συνέχεια στο χάρτη της Εικ.4.22. 

 
Εικ.4.22: Η περιοχή εξάπλωσης του νέου (Καλλικρατικού) ∆ήµου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου 
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Κάθε µία από τις ∆ηµοτικές Ενότητες του νέου ∆ήµου απαρτίζεται από επιµέρους ∆ηµο-
τικές και Τοπικές Κοινότητες και οικισµούς που αναφέρονται στη συνέχεια: 
 

� ∆ηµοτική Ενότητα Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, µε µία ∆ηµοτική και επτά Τοπικές 
Κοινότητες ως εξής: 

1. ∆ηµοτική Κοινότητα Μεσολογγίου 
2. Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου 
3. Τοπική Κοινότητα Αγίου Θωµά 
4. Τοπική Κοινότητα Άνω Κουδουνίου 
5. Τοπική Κοινότητα Ελληνικών 
6. Τοπική Κοινότητα Ευηνοχωρίου 
7. Τοπική Κοινότητα Μουσούρων 
8. Τοπική Κοινότητα Ρετσίνων 

 
� ∆ηµοτική Ενότητα Αιτωλικού µε τέσσερις τοπικές κοινότητες και εννέα οικισµούς 

ως εξής: 
1. Άγιος Νικόλαος 8. Πόρος (νησίδα) 
2. Αιτωλικό 9. Χαλίκι 
3. Κεφαλόβρυσο 10. Τοπική κοινότητα Αγίου Ηλία 
4. Μαγούλες 11. Τοπική κοινότητα Σταµνάς 
5. Μέσα Πηγάδι 12. Τοπική κοινότητα Φραγκουλέϊκων 
6. Μπούζα 13. Τοπική κοινότητα Χρυσοβεργίου 
7. Νησάκι   

 
� ∆ηµοτική Ενότητα Οινιάδων, µε δύο ∆ηµοτικές και τέσσερις Τοπικές Κοινότητες 

ως εξής: 
1. ∆ηµοτική Κοινότητα Κατοχής 
2. ∆ηµοτική Κοινότητα Νεοχωρίου 
3. Τοπική Κοινότητα Γουριάς 
4. Τοπική Κοινότητα Λεσινίου 
5. Τοπική Κοινότητα Μάστρου 
6. Τοπική Κοινότητα Πενταλόφου 

 
Τα όρια των ∆ηµοτικών Ενοτήτων (πρώην Καποδιστριακών ∆ήµων) του νέου ∆ήµου 
φαίνονται στο χάρτη της Εικ.4.23 στην επόµενη σελίδα. 
 
Στη συνέχεια δίνουµε συνοπτικά στοιχεία για τις σηµαντικότερες ∆ηµοτικές και Κοινοτικές 
Ενότητες και οικισµούς του νέου δήµου της περιοχής των έργων. 
 
ΜΜεεσσοολλόόγγγγιι    
Το Μεσολογγίου (∆ηµοτική Ενότητα), είναι η πρωτεύουσα της Περιφερειακής Ενότητας 
(πρώην νοµού) Αιτωλοακαρνανίας. Είναι µία πόλη πλούσια σε ιστορική κληρονοµιά κτι-
σµένη στην είσοδο του Πατραϊκού κόλπου ανάµεσα στις εκβολές των ποταµών Εύηνου 
και Αχελώου πλάϊ στην λιµνοθάλασσα. Απέχει από την πόλη του Αιτωλικού περίπου 
10km. και από την πόλη του Αγρινίου περίπου 35km.  
 
ΑΑιιττωωλλιικκόό    
Το Αιτωλικό (∆ηµοτική Ενότητα), η νερένια πόλη, βρίσκεται 10km. Β∆/κα της πόλης του 
Μεσολογγίου και αποκαλείται και µικρή Βενετία της Ελλάδας, γιατί είναι χτισµένη σ’ ένα 
µικρό νησάκι ριζωµένο στο νερό, στο µέσον περίπου της λιµνοθάλασσας Αιτωλικού-
Μεσολογγίου. Το Αιτωλικό ανατολικά και δυτικά συνδέεται µε την ξηρά µε δύο πέτρινα 
τοξωτά γεφύρια αρχικού µήκους 300 περίπου µέτρων το καθένα. 
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Εικ.4.23: Τα όρια των ∆ηµοτικών Ενοτήτων του ∆ήµου Ι.Π. Μεσολογγίου 

 
ΝΝεεοοχχώώρριι    
Το Νεοχώρι (∆ηµοτική Ενότητα), είναι κωµόπολη, χτισµένη δίπλα στον ποταµό Αχελώο 
και είναι κέντρο σηµαντικής αγροτικής δραστηριότητας. Υπήρξε έδρα του πρώην ∆ήµου 
Οινιάδων, που πρόσφατα καταργήθηκε και εντάχθηκε στο δήµο Ι.Π. Μεσολογγίου. Το 
όνοµα του πρώην δήµου οφείλεται στην οµώνυµη αρχαία πόλη της Ακαρνανίας, που ή-
ταν χτισµένη κοντά στις εκβολές του Αχελώου. Η πόλη ιδρύθηκε τον 7ο αιώνα π.Χ. από 
Κορίνθιους και ήταν η δεύτερη ισχυρότερη πόλη των Ακαρνάνων µετά την Στράτο. Σύµ-
φωνα µε την παράδοση ιδρυτής της πόλης ήταν ο Αργείος µυθικός ήρωας Αλκµαίων, ο 
οποίος πολέµησε τους Ακαρνάνες για λογαριασµό του Αιτωλού βασιλιά Οινέα. Από το 
όνοµα του Οινέα θεωρείται πως πήρε το όνοµά της και η πόλη. 
  
ΤΤοουυρρλλίίδδαα  ((ννηησσίίδδαα))  
H Τουρλίδα είναι ένα από τα νησάκια της λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου που δηµιουργή-
θηκε από τις εκσκαφές που γίνονταν κατά την δηµιουργία και τις συνεχείς εκβαθύνσεις 
του µεγάλου θαλασσινού διαύλου που συνδέει το τεχνητό λιµάνι του Μεσολογγίου µε την 
ανοιχτή θάλασσα. Απέχει 5km. από την πόλη του Μεσολογγίου και εκτείνεται από τα βό-
ρεια προς τα νότια σαν µια στενή λουρίδα εντελώς χαµηλής στεριάς στην οποία φύονται 
αλµυρίκια. Η Τουρλίδα ανατολικά βρέχεται από τον δίαυλο του λιµανιού και δυτικά από 
την αβαθή λιµνοθάλασσα των ιβαριών Αγίου Σώστη και Βασιλαδιού. Στο βόρειο τµήµα 
του υπάρχει ένας ακόµα δίαυλος, ο οποίος συνδέει το λιµάνι του Μεσολογγίου µε το Αι-
τωλικό επιτρέποντας έτσι την διέλευση προς το Αιτωλικό µικρών πλοίων µεγαλύτερων 
από τις συνηθισµένες ψαρόβαρκες της πόλης. Στο νησί βρίσκονται οι εγκαταστάσεις των 
αλυκών του δήµου Μεσολογγίου (της περίφηµης Μαύρης Αλυκής), ενώ ακριβώς δίπλα 
του (προς το εσωτερικό της Λιµνοθάλασσας) βρίσκονται τα αλατοπήγια (τα θαλασσινά 
τηγάνια στα οποία εξατµίζεται το νερό και παράγεται το αλάτι). 
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ΆΆγγιιοοςς  ΝΝιικκόόλλααοοςς    
Ο οικισµός Άγιος Νικόλαος, βρίσκεται νοτιοδυτικά της πόλης του Αιτωλικού και δυτικά 
των νησιών Πόρος και Ντολµάς.   
  
ΝΝηησσάάκκιι    
Ο οικισµός Νησάκι, βρίσκεται βορειοδυτικά της πόλης του Αιτωλικού και δυτικά της λι-
µνοθάλασσας Αιτωλικού.  
  
ΠΠόόρροοςς  ((ΝΝηησσίίδδαα))    
Ο Πόρος είναι ένα µικρό ακατοίκητο νησάκι που βρίσκεται στο βόρειο τµήµα της λιµνο-
θάλασσας Μεσολογγίου πολύ κοντά στην πόλη του Αιτωλικού. ∆υτικά συνορεύει µε τον 
οικισµό Άγιο Νικόλαο και νότια µε το νησί Ντολµάς. Πάνω στο νησάκι του Πόρου λει-
τουργούσε το οµώνυµο ιχθυοτροφείο.  
  
ΒΒαασσιιλλάάδδιι  ((ννηησσίίδδαα))    
Το Βασιλάδι είναι ένα πολύ µικρό νησί που βρίσκεται στην είσοδο της λιµνοθάλασσας 
του Μεσολογγίου. Έχει περιφέρεια 150 βηµάτων και απέχει περίπου 4km. από την πόλη 
του Μεσολογγίου.  
  
ΚΚόόµµµµαα  ((ννηησσίίδδαα))    
Το Κόµµα είναι ένα µικρό ακατοίκητο νησάκι δίπλα στον Σχοινιά. 
  
ΠΠρροοκκοοππάάννιισσττοοςς  ((ννηησσίίδδαα))  
Ο Προκοπάνιστος είναι ένα ακατοίκητο νησάκι που βρίσκεται στην είσοδο της λιµνοθά-
λασσας του Μεσολογγίου µε ξεχωριστό διβάρι.  
  
ΣΣχχοοιιννιιάάςς  ((ννηησσίίδδαα))  
Ο Σχοινιάς είναι µια ακατοίκητη νησίδα που βρίσκεται στην λιµνοθάλασσα Μεσολογγίου. 
Ανατολικά συνορεύει µε το νησί Κόµµα. Είναι παλιό ιβάρι µε δική του περιφραγµένη (µε 
καλαµωτές) θαλασσινή περιοχή.  
 
4.4.2 ∆ηµογραφικές Συνθήκες 
 

4.4.2.1 Γενικά 
 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της απογραφής πληθυσµού 2011, ο ∆ήµος Ι.Π. Μεσολογγίου, 
στον οποίο ανήκει διοικητικά η ευρεία περιοχή µελέτης, έχει Μόνιµο πληθυσµό 34.416 
κατοίκους και Νόµιµο πληθυσµό 40.497 κατοίκους. 
 
Η αξιολόγηση των πληθυσµιακών στοιχείων της πρόσφατης (2011) απογραφής και η 
συγκριτική τους εξέταση µε τα αντίστοιχα στοιχεία των προηγούµενων για τη διαπίστωση 
των τάσεων, γίνεται στη συνέχεια λαµβάνοντας υπόψη ορισµένα στοιχεία διαφοροποίη-
σης που χαρακτηρίζουν τις απογραφές αυτές. Τα στοιχεία αυτά είναι: 
α) Η έναρξη ισχύος την περίοδο µεταξύ των απογραφών 2011 και 2001, του 

Ν.3852/2010 για τη διοικητική διαίρεση της χώρας (Πρόγραµµα Καλλικράτης), βάσει 
του οποίου συνενώθηκαν τρεις πρώην ∆ήµοι σε έναν (βλ. και κεφ. 4.4.1). 

β) Η ισχύς την περίοδο µεταξύ των απογραφών 2001 και 1991, του Ν.2539/1997 για τη 
διοικητική διαίρεση της χώρας (Πρόγραµµα Καποδίστριας), βάσει του οποίου είχαν 
συνενωθεί οι κοινότητες της περιοχής και είχαν δηµιουργηθεί οι τρεις πρώην δήµοι. 

γ) Το γεγονός ότι διαθέσιµα προς σύγκριση είναι προς το παρόν µόνο γενικά στοιχεία της 
τελευταίας (2011) απογραφής. 
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δ) Το γεγονός ότι τα διαθέσιµα στοιχεία της απογραφής του 2011 αναφέρονται στο Μό-
νιµο και στο Νόµιµο πληθυσµό µιας περιοχής, ενώ στις προηγούµενες απογραφές 
έχει χρησιµοποιηθεί και ο όρος του Πραγµατικού πληθυσµού. Η απογραφή του 
2011 εστίασε στο Μόνιµο και το Νόµιµο πληθυσµό. 

 
Για την καλύτερη δυνατή αξιολόγηση των πληθυσµιακών δεδοµένων δίνουµε στη συνέ-
χεια τους εννοιολογικούς προσδιορισµούς για τους παραπάνω αναφερόµενους πληθυ-
σµούς απογραφής, βάσει των οποίων συνεκτιµάται και η οµοιογένεια των υπαρχόντων 
και προς σύγκριση δεδοµένων.  
 
Πραγµατικός πληθυσµός µιας περιφέρειας (δήµου, κοινότητας, δηµοτικού / κοινοτικού 
διαµερίσµατος ή οικισµού), είναι το σύνολο των για οποιαδήποτε αιτία παρόντων σε αυτή 
προσώπων κατά την ηµέρα της απογραφής, είτε αυτά διαµένουν µονίµως στην περιφέ-
ρεια αυτή είτε βρέθηκαν να διαµένουν προσωρινώς ή τυχαίως. 
Μόνιµος πληθυσµός µιας περιφέρειας (δήµου, κοινότητας, δηµοτικού / κοινοτικού δια-
µερίσµατος ή οικισµού), είναι το σύνολο των ατόµων που έχουν τη συνήθη διαµονή τους 
στην περιφέρεια, δήµο, κοινότητα, δηµοτικό / κοινοτικό διαµέρισµα, ή αυτοτελή οικισµό. 
Νόµιµος πληθυσµός (δηµότες) είναι αυτός που προκύπτει από το άθροισµα των δηµο-
τών, δηλαδή από το σύνολο των ατόµων κάθε ηλικίας και φύλου που είναι καταχωρηµέ-
να στα αντίστοιχα δηµοτολόγια και εφόσον κατά την ηµέρα της απογραφής βρίσκονταν 
στη Χώρα και απογράφηκαν ως παρόντες, ή απουσίαζαν προσωρινά στο εξωτερικό. 
 
Ο Μόνιµος πληθυσµός είναι ουσιαστικά αυτός που κάνει σε µόνιµη βάση χρήση µιας πε-
ριοχής και είναι αυτός που κατά τεκµήριο επηρεάζεται καθοριστικά από την οποιαδήποτε 
επέµβαση στην περιοχή. Επηρεασµός βέβαια υπάρχει και για τους συνολικά διακινούµε-
νους στην περιοχή (Πραγµατικός πληθυσµός), αλλά και για τους δηµότες της (Νόµιµος 
πληθυσµός), ακόµα και αν δεν κατοικούν µόνιµα σε αυτή.  
 

4.4.2.2 Πληθυσµός (Εξέλιξη – Κατανοµή) 
 
Ο Μόνιµος πληθυσµός της ευρείας περιοχής µελέτης (∆ήµος Ι.Π. Μεσολογγίου) αποτελεί 
το 16,33% του Μόνιµου πληθυσµού της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, ο 
δε Νόµιµος πληθυσµός αποτελεί το 16,07% του αντίστοιχου Νόµιµου πληθυσµού (απο-
γραφή 2011).  
 
Τα πληθυσµιακά στοιχεία της περιοχής δίδονται στη συνέχεια στους Πίνακες 4.8, 4.9, 
4.10 και 4.11 που συντάχθηκαν µετά από επεξεργασία των δηµοσιευµένων στοιχείων 
της ΕΛ.ΣΤΑΤ, καθώς και πρωτογενών δεδοµένων της απογραφής του 2011 (Πίνακας 
4.11). 
Ο Πίνακας 4.8. περιλαµβάνει τη διαχρονική εξέλιξη του πληθυσµού της περιοχής των έρ-
γων από το 1991 ως το 2011 και το ποσοστό συµµετοχής του στο συνολικό πληθυσµό 
της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας. 
Οι Πίνακες 4.9 και 4.10 δίνουν την ποσοστιαία µεταβολή του Μόνιµου και του Νόµιµου 
αντίστοιχα, πληθυσµού της περιοχής της ίδιας περιόδου. 
Τέλος ο Πίνακας 4.11 δίνει την κατανοµή του Νόµιµου πληθυσµού της περιοχής κατά οι-
κιστικά κέντρα του νέου ∆ήµου, ουσιαστικά µια εικόνα της συγκέντρωσης και της αστικο-
ποίησης του πληθυσµού. 
 
Για την ανάγνωση των Πινάκων επισηµαίνουµε τα εξής: 

- Η αναφορά στους πίνακες σε Μονάδα Τοπικής Αυτοδιοίκησης γίνεται ανάλογα µε 
τα ισχύοντα για τη διοικητική διαίρεση της χώρας κάθε περιόδου αναφοράς (πε-
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ρίοδος προ του 1997, πρόγραµµα Καποδίστριας 1997-2010, πρόγραµµα Καλλι-
κράτης µετά το 2010). 

- Στις γραµµές των αθροισµάτων των Πινάκων δίδονται τα σύνολα του πληθυσµού: 
α) των επιµέρους δήµων και κοινοτήτων για την απογραφή του 1991, 
β) των επιµέρους δήµων για την απογραφή του 2001 και, 
γ) των ∆ηµοτικών Ενοτήτων και του νέου Καλλικρατικού ∆ήµου για την απογρα-

φή του 2011. 
- Τα στοιχεία της στήλης Νόµιµου πληθυσµού της απογραφής 1991 ενδέχεται να 

µην είναι απόλυτα ακριβή λόγω των διαφοροποιήσεων που αναφέρονται παρα-
πάνω µεταξύ των διαφόρων περιόδων απογραφών (ένταξη κοινοτήτων στους 
δήµους που δηµιουργήθηκαν). Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται στους Πίνακες 
µε πλάγια γραφή. 

 
Πίνακας 4.8 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ∆ΕΚΑΕΤΙΕΣ 

ΜΟΝΑ∆Α ΤΟΠΙΚΗΣ  ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ 

Ν.2539/97 Ν.3852/10 

(Καποδίστριας) (Καλλικράτης) 

(∆ήµοι) (∆ηµ. Ενότητες) 

1991 2001 2011 1991 2001 2011 1991 2001 2011 

Ι.Π.Μεσολογγίου Ι.Π.Μεσολογγίου 16.858 17.988 18.233 17.034 18.354 18.482 20.667 21.316 21.407

Αιτωλικού Αιτωλικού 7.744 7.216 6.409 7.801 7.348 6.561 10.199 9.182 8.982

Οινιαδών Οινιαδών 10.686 10.227 9.289 10.509 10.103 9.373 12.196 12.139 10.108

Αθροίσµατα 35.288 35.431 33.931 35.344 35.805 34.416 43.062 42.637 40.497

Νοµός / Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας 228.180 224.429 211.080 223.982 219.092 210.802 289.092 267.374 252.004

Αναλογία πληθ. ευρ. περ. µελέτης 

επί συνόλου Νοµού / Π.Ε. (%) 
15,47 15,79 16,07 15,78 16,34 16,33 14,90 15,95 16,07 

 
Από τα στοιχεία του Πίνακα 4.8 προκύπτουν τα εξής: 

- Ο πληθυσµός της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας παρουσιάζει τάση 
διαρκούς µείωσης τα τελευταία 20 χρόνια (1991 – 2011). Ιδιαίτερα έντονη είναι η 
µείωση του Νόµιµου πληθυσµού και συγκριτικά µικρότερη του Μόνιµου. Μείωση 
παρουσιάζει αντίστοιχα και ο Πραγµατικός πληθυσµός στην Αιτωλοακαρνανία. 

- Στην περιοχή του νέου ∆ήµου Ι.Π. Μεσολογγίου ο πληθυσµός εµφανίζει ανάλογες 
τάσεις µε αυτές στην Περιφερειακή Ενότητα, µε ελαφρές όµως διαφοροποιήσεις. 
Ο Νόµιµος πληθυσµός εµφανίζει συνεχή µείωση στην εξεταζόµενη περίοδο που 
είναι µικρότερη τη δεκαετία 1991 – 2001 και µεγαλύτερη τη δεκαετία 2001 – 2011. 
Ο Μόνιµος πληθυσµός από την οριακή αύξηση – σταθερότητα της περιόδου 
1991 – 2001 µετατράπηκε σε µείωση την περίοδο 2001 – 2011. 
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Πίνακας 4.9 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ∆ΕΚΑΕΤΙΕΣ 

ΜΟΝΑ∆Α ΤΟΠΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1991 2001 2011 1991 - 2001 2001 - 2011 

Ι.Π. Μεσολογγίου 17.034 18.354 18.482 +7,75 +0,70 

Αιτωλικού 7.801 7.348 6.561 -5,81 -10,71 

Οινιαδών 10.509 10.103 9.373 -3,86 -7,23 

Αθροίσµατα 35.344 35.805 34.416 +1,30 -3,88 

Νοµός / Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας 223.982 219.092 210.802 -2,18 -3,78 

 
Από την ποσοστιαία µεταβολή του Μόνιµου πληθυσµού του νέου ∆ήµου Ι.Π. Μεσολογγί-
ου (Πίνακας 4.9) προκύπτουν τα εξής: 

- Η οριακή αύξηση – σταθερότητα του Μόνιµου πληθυσµού του νέου ∆ήµου τη δε-
καετία 1991 – 2001 (+1,30%), οφείλονταν στην αξιοσηµείωτη αύξηση του πληθυ-
σµού της ∆ηµοτικής Ενότητας Μεσολογγίου (+7,75%). Η αύξηση αυτή αντιστάθ-
µισε για το σύνολο του ∆ήµου τις πτωτικές τάσεις που καταγράφηκαν τη δεκαετία 
αυτή τόσο για το Αιτωλικό (-5,81%), όσο και για το Νεοχώρι (∆.Ε. Οινιαδών) που 
εµφάνισε µείωση 3,86%. 

- Η οριακή αυτή αύξηση της δεκαετίας 1991 – 2001 µετατράπηκε σε µείωση την 
αµέσως επόµενη δεκαετία 2001 –2011, που ήταν 3,88% στο σύνολο του ∆ήµου. 
Η µείωση ήταν ιδιαίτερα σηµαντική στη ∆ηµοτική Ενότητα Αιτωλικού (-10,71%) 
και αξιοσηµείωτη στη ∆ηµοτική Ενότητα Οινιαδών (-7,23%). Οι ∆ηµοτικές Ενότη-
τες Αιτωλικού και Οινιαδών έχουν συνεχή µείωση πληθυσµού από το 1991 ως το 
2011. 

- Σε αντίθεση µε αυτές τις συνεχείς πτωτικές τάσεις, η ∆ηµοτική Ενότητα Μεσολογ-
γίου παρουσίασε οριακή αύξηση πληθυσµού και στη δεκαετία 2001 – 2011 
(+0,70%), γεγονός που υποδεικνύει µία τάση αύξησης του αστικού και µείωσης 
του αγροτικού πληθυσµού της περιοχής. 

 
Πίνακας 4.10 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΗΣ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ∆ΕΚΑΕΤΙΕΣ 

ΜΟΝΑ∆Α ΤΟΠΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1991 2001 2011 1991 - 2001 2001 - 2011 

Ι.Π.Μεσολογγίου 20.667 21.316 21.407 +3,14 +0,43 

Αιτωλικού 10.199 9.182 8.982 -9,97 -2,18 

Οινιαδών 12.196 12.139 10.108 -0,47 -16,73 

ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ 43.062 42.637 40.497 -0,99 -5,02 

Αιτωλοακαρνανίας 289.092 267.374 252.004 -7,51 -5,75 
 
Από την ποσοστιαία µεταβολή του Νόµιµου πληθυσµού του νέου ∆ήµου Ι.Π. Μεσολογγί-
ου (Πίνακας 4.10) προκύπτει ότι, στην εξεταζόµενη περίοδο, ο Νόµιµος πληθυσµός πα-
ρουσιάζει ανάλογη διακύµανση µε το Μόνιµο πληθυσµό αλλά µε επιµέρους διαφορο-
ποιήσεις: 

- Αναλογία διαπιστώνεται στη ∆ηµοτική Ενότητα Μεσολογγίου που παρουσιάζει 
συνεχή αύξηση πληθυσµού, αν και µε µικρότερα ποσοστά. 

- Αναλογία διαπιστώνεται στις ∆ηµοτικές Ενότητες Αιτωλικού και Οινιαδών που 
εµφανίζουν και οι δύο συνεχή πτωτική τάση, µε διαφοροποίηση στην τελευταία 
δεκαετία (2001 – 2011), όπου αναστρέφονται τα ποσοστά µείωσης µεταξύ των 
δύο ∆ηµοτικών Ενοτήτων. Σε αντίθεση µε ότι παρατηρείται στη διακύµανση του 
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Μόνιµου πληθυσµού, ο Νόµιµος πληθυσµός του Αιτωλικού παρουσιάζει µικρότε-
ρη, και µάλιστα αισθητά µικρότερη, µείωση από αυτό του Νεοχωρίου (∆.Ε. Οινια-
δών).  

 
Από τα παραπάνω στοιχεία ενισχύεται το συµπέρασµα περί αύξησης του αστικού και 
µείωσης του αγροτικού πληθυσµού της περιοχής δεδοµένου του ότι: 

- Το Μεσολόγγι, που είναι το κύριο αστικό κέντρο της περιοχής, εµφανίζει συνεχή 
αύξηση πληθυσµού, σε αντίθεση µε τις πτωτικές τάσεις τόσο των υπόλοιπων πε-
ριοχών του ∆ήµου (Αιτωλικό, Νεοχώρι), όσο και του συνόλου της Αιτωλοακαρνα-
νίας. 

- Το Αιτωλικό, που τη δεκαετία 1991 – 2001 διατηρούσε τον αγροτικό του χαρα-
κτήρα, εµφάνισε µεγάλη µείωση πληθυσµού την περίοδο αυτή. Τη δεκαετία 2001 
– 2011, που θα µπορούσε κατά κάποιο τρόπο να θεωρηθεί και ως προαστιακός 
οικισµός του Μεσολογγίου, η µείωση παραµένει, αν και επιβραδύνθηκε ο ρυθµός 
της. 

- Το Νεοχώρι, που βρίσκεται στο κέντρο µιας αγροτικής περιοχής, εµφανίζει συνε-
χή µείωση πληθυσµού σε όλη την εξεταζόµενη περίοδο. Η µείωση ήταν σχετικά 
µικρή τη δεκαετία 1991 – 2001, όταν αποτελούσε την έδρα Καποδιστριακού δή-
µου, αλλά επιταχύνθηκε ραγδαία τη δεκαετία 2001 – 2011, όταν ο Καποδιστρια-
κός δήµος καταργήθηκε. 

 
Ο Πίνακας 4.11 της επόµενης σελίδας δίδει την κατανοµή του ΜΟΝΙΜΟΥ πληθυσµού 
του ∆ήµου Ι.Π. Μεσολογγίου, σύµφωνα µε τα διαθέσιµα, πρωτογενή στοιχεία της απο-
γραφής του 2011. Από τη σηµερινή κατανοµή του Νόµιµου πληθυσµού του ∆ήµου Ι.Π. 
Μεσολογγίου (Πίνακας 4.11) προκύπτουν η συγκέντρωση και ο χαρακτήρας του πληθυ-
σµού της περιοχής και πιο συγκεκριµένα: 
 

- Το 41,8% του πληθυσµού του δήµου κατοικεί στο κύριο αστικό κέντρο του που 
είναι το Μεσολόγγι. 

- Αν στα αστικά κέντρα συµπεριληφθούν µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο, το Αιτωλικό, 
το Νεοχώρι και η Κατοχή, τότε το 71,72% του πληθυσµού του ∆ήµου (41,80 + 
11,62 + 8,22 + 10,04) κατοικεί σε αυτά. 

- Περισσότερο από το µισό του πληθυσµού του ∆ήµου (53,70%) κατοικεί στη ∆η-
µοτική Ενότητα Μεσολογγίου, ενώ το υπόλοιπο κατανέµεται περίπου εξ ηµισείας 
σε Νεοχώρι και Αιτωλικό. 
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Πίνακας 4.11 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 2011 

ΜΟΝΑ∆Α ΤΟΠΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ (%) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ  

ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 2011 (κάτοικοι) ΑΝΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ  

Ι.Π. Μεσολογγίου     

Μεσολόγγι 14.386 77,84 41,80  

Άγιος Γεώργιος 878 4,75 2,55  

Άγιος Θωµάς 609 3,30 1,77  

Άνω Κουδουνίου 67 0,36 0,19  

Ελληνικών 443 2,40 1,29  

Ευηνοχωρίου 1.664 9,00 4,83  

Μουσούρων 242 1,31 0,70  

Ρετσίνων 193 1,04 0,56  

ΣΥΝΟΛΟ ∆ηµ .Ενοτ. 18.482 100,00 53,70 53,70 

Αιτωλικού     

Αιτωλικό 4012 61,15 11,66  

Άγιος Νικόλαος 20 0,30 0,06  

Κεφαλόβρυσο 405 6,17 1,18  

Μαγούλες 73 1,11 0,21  

Μέσα Πηγάδι 16 0,24 0,05  

Μπούζα 231 3,52 0,67  

Νησάκι 58 0,88 0,17  

Πόρος (νησίδα) 0 0,00 0,00  

Χαλίκι 120 1,83 0,35  

Άγιος Ηλίας 170 2,59 0,49  

Σταµνάς 909 13,85 2,64  

Φραγκουλέϊκα 61 0,93 0,18  

Χρυσοβέργιο 486 7,41 1,41  

ΣΥΝΟΛΟ ∆ηµ .Ενοτ. 6.561 100,00 19,06 19,06 

Οινιαδών     

Κατοχή 2.829 30,18 8,22  

Νεοχώριο 3.454 36,85 10,04  

Γουριάς 862 9,20 2,50  

Λεσίνι 771 8,23 2,24  

Μάστρου 568 6,06 1,65  

Πεντάλοφος 889 9,48 2,58  

ΣΥΝΟΛΟ ∆ηµ .Ενοτ. 9.373 100,00 27,23 27,23 

ΣΥΝΟΛΟ νέου ∆ήµου 
προγρ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ 

34.416   99,99 
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4.4.2.3 Απασχόληση 

 
Η κατανοµή του απασχολούµενου Μόνιµου πληθυσµού της περιοχής κατά κλάδο οικο-
νοµικής δραστηριότητας, παρουσιάζεται στη συνέχεια στους Πίνακες 4.12 και 4.13, µε 
βάσει τα διαθέσιµα στοιχεία της απογραφής 2001. 
 
Ο Πίνακας 4.12 περιλαµβάνει την απασχόληση του µόνιµου πληθυσµού της περιοχής σε 
απόλυτους αριθµούς ατόµων. 
 
Ο Πίνακας 4.13 περιλαµβάνει την απασχόληση του µόνιµου πληθυσµού της περιοχής 
ποσοστιαία σε τρία επίπεδα: 

α) ανά Μονάδα Τοπικής Αυτοδιοίκησης του νέου ∆ήµου Ι.Π. Μεσολογγίου, 
β) στο σύνολο του νέου ∆ήµου και, 
γ) συνολικά στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας. 
 

Οι Πίνακες έχουν συνταχθεί µε τα στοιχεία απογραφής του 2001, δεδοµένου του ότι δεν 
είναι ακόµα διαθέσιµα τα αντίστοιχα αναλυτικά στοιχεία της απογραφής του 2011. 
 
Για την ανάγνωση των δύο αυτών Πινάκων ισχύουν τα αναφερόµενα στο προηγούµενο 
4.5.2.2 κεφάλαιο και επιπλέον: 
 

- Τα διαθέσιµα δεδοµένα (απογραφή 2001), παρουσιάζονται σύµφωνα µε τις Οικι-
στικές Ενότητες όπως καθορίζονται από το Ν.3852/2010 του προγράµµατος 
Καλλικράτης. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η εξαγωγή συµπερασµάτων για 
τις Μονάδες Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως έχουν σήµερα διαµορφωθεί, αν και τα 
διαθέσιµα στοιχεία είναι παλαιά. 

 
- Οι κλάδοι της απασχόλησης κατηγοριοποιούνται σε τρεις τοµείς ως εξής: 

Α) Πρωτογενής τοµέας (Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία, ∆άση, Θήρα). 
Β) ∆ευτερογενής τοµέας (Βιοµηχανία - Βιοτεχνία, Ηλεκτρισµός, Φωταέριο, Ατµός, 

Ύδρευση, Οικοδοµήσεις και ∆ηµόσια Έργα). 
Γ) Τριτογενής τοµέας (Εµπόριο, Εστιατόρια, Ξενοδοχεία, Μεταφορές, Αποθηκεύ-

σεις, Επικοινωνίες, Τράπεζες, Ασφάλειες, ∆ιεκπεραιώσεις υποθέσεων και Λοι-
πές Υπηρεσίες). 

 
- Στους Πίνακες δεν περιλαµβάνονται οι οκτώ οικισµοί της ∆ηµοτικές Ενότητας Αι-

τωλικού: 
Άγιος Νικόλαος Μπούζα 
Κεφαλόβρυσο Νησάκι 
Μαγούλες Πόρος (νησίδα) 
Μέσα Πηγάδι Χαλίκι 

τα στοιχεία απασχόλησης των οποίων έχουν προφανώς συµπεριληφθεί συνολικά 
στον οικισµό του Αιτωλικού. 
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Πίνακας 4.12 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ) 

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 2001 

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΑΦΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟ- ΟΙΚΟΝ/ΚΑ 
ΜΟΝΑ∆Α ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Α Β Γ -ΛΗΣΗΣ 

ΑΝΕΡΓΟΙ 

ΕΝΕΡΓΩΝ 

ΜΗ 
ΕΝΕΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝ/ΚΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

Ι.Π. Μεσολογγίου 1.198 1.066 3.346 287   956   6.853 11.501   18.354  

Μεσολόγγι 456 868 2.914 263   764   5.265 8.944   14.209  

Άγιος Γεώργιος 148 38 86 3   57   332 520   852  

Άγιος Θωµάς 57 26 89 11   39   222 435   657  

Άνω Κουδουνίου 10 0 1 0   5   16 48   64  

Ελληνικών 113 16 17 3   10   159 275   434  

Ευηνοχωρίου 325 92 205 4   78   704 1.036   1.740  

Μουσούρων 48 16 24 1   1   90 122   212  

Ρετσίνων 41 10 10 2   2   65 121   186  

Αιτωλικού 898 333 791 249   368   2.639 4.709   7.348  

Αιτωλικό 473 289 685 199   292   1.938 3.534   5.472  

Άγιος Ηλίας 54 5 5 1   1   66 145   211  

Σταµνάς 223 32 77 17   71   420 726   1.146  

Φραγκουλέϊκα 16 1 12 1   0   30 53   83  

Χρυσοβέργιο 132 6 12 31   4   185 251   436  

Οινιαδών 2.917 308 780 156   503   4.664 5.439   10.103  

Κατοχή 841 86 229 46   176   1.378 1.513   2.891  

Νεοχώριο 895 128 347 65   232   1.667 2.061   3.728  

Γουριάς 331 19 75 27   33   485 502   987  

Λεσίνι 330 23 47 5   18   423 475   898  

Μάστρου 221 22 40 1   14   298 329   627  

Πεντάλοφος 299 30 42 12   30   413 559   972  

ΣΥΝΟΛΙΚΑ στο νέο ∆ήµο 
προγραµ. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ 

5.013 1.707 4.917 692 1.827 14.156 21.649 35.805 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ στην Περ. Ενοτ. 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
27.033 12.084 31.128 3.264 10.690 84.199 134.893 219.092 

 



«ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ Υ∆ΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
Ν.∆. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» 

1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 
 

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ: 
ΖΩΗ ΛΑ∆Α - Χ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. – ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ – ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ 

93

 
Πίνακας 4.13 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ, ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 2001 
ΠΟΣΟΣΤΑ % ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΑΝΑ ΜΟΝΑ∆Α 

ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΣΤΟ ΝΕΟ ∆ΗΜΟ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΑΦΟΥΣ  ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟ- ΑΝΕΡΓΟΙ ΟΙΚ/ΚΑ 
ΜΟΝΑ∆Α ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Α Β Γ ΛΗΣΗΣ  ΕΝΕΡΓΟΙ 

Ι.Π. Μεσολογγίου 17,18 15,56 48,83 4,19 13,95 100,00 

Μεσολόγγι 8,66 16,49 55,35 5,00 14,51 100,00 

Άγιος Γεώργιος 44,58 11,45 25,90 0,90 17,17 100,00 

Άγιος Θωµάς 25,68 11,71 40,09 4,95 17,57 100,00 

Άνω Κουδουνίου 62,50 0,00 6,25 0,00 31,25 100,00 

Ελληνικών 7107 10,06 10,69 1,89 6,29 100,00 

Ευηνοχωρίου 46,16 13,07 29,12 0,57 11,08 100,00 

Μουσούρων 53,33 17,78 26,67 1,11 1,11 100,00 

Ρετσίνων 63,08 15,38 15,38 3,08 3,08 100,00 

Αιτωλικού 34,03 12,62 29,97 9,44 13,94 100,00 

Αιτωλικό 24,41 14,91 35,35 10,27 15,07 100,00 

Άγιος Ηλίας 81,82 7,58 7,58 1,52 1,52 100,00 

Σταµνάς 53,10 7,62 18,33 4,05 16,90 100,00 

Φραγκουλέϊκα 53,33 3,33 40,00 3,33 0,00 100,00 

Χρυσοβέργιο 71,35 3,24 6,49 16,76 2,16 100,00 

Οινιαδών 62,54 6,6 16,72 3,34 10,78 100,00 

Κατοχή 61,03 6,24 16,62 3,34 12,77 100,00 

Νεοχώριο 53,69 7,68 20,82 3,90 13,92 100,00 

Γουριάς 68,25 3,92 15,46 5,57 6,80 100,00 

Λεσίνι 78,01 5,44 11,11 1,18 4,26 100,00 

Μάστρου 74,16 7,38 13,42 0,34 4,70 100,00 

Πεντάλοφος 72,40 7,26 10,17 2,91 7,26 100,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ στο νέο ∆ήµο 

Προγρ. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ 
35,41 12,06 34,73 4,89 12,91 100,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ στην Περ. Ενοτ. 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
5,95 2,03 5,84 0,82 2,17 16,81 

 
Από τα στοιχεία απασχόλησης του Μόνιµου πληθυσµού της περιοχής (Πίνακες 4.12 και 
4.13) προκύπτουν τα εξής: 
 

- Στο ∆ήµο καταγράφεται µικρό µέρος της συνολικής απασχόλησης, µόλις το 17%, 
της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας. 

- Ο Πρωτογενής και ο Τριτογενής Τοµέας απασχόλησης στο σύνολο του ∆ήµου, 
έχουν περίπου ισοµερή κατανοµή των απασχολουµένων (35,41% και 34,73% α-
ντίστοιχα), ενώ συγκριτικά υστερεί η ανάπτυξη του ∆ευτερογενούς Τοµέα 
(12,06%). 

- Στη ∆ηµοτική Ενότητα Μεσολογγίου υπερέχει, όπως αναµένονταν, ο Τριτογενής 
Τοµέας, ενώ έπονται σχεδόν ισοµερώς ο Πρωτογενής και ο ∆ευτερογενής. Στη 
∆ηµοτική Ενότητα βρίσκεται η έδρα του ∆ήµου, της Περιφέρειας, ενώ αποτελεί 
και το ιστορικό και τουριστικό κέντρο της περιοχής. 
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- Στη ∆ηµοτική Ενότητα Οινιάδων υπερέχει αντίθετα ο Πρωτογενής Τοµέας 
(62,54%), αφού είναι µία αγροτική περιοχή, ενώ το ποσοστό του αµέσως επόµε-
νου Τοµέα απασχόλησης που είναι ο Τριτογενής (16,72%), αποδίδεται στο γεγο-
νός ότι η περιοχή αποτελούσε τότε την έδρα Καποδιστριακού ∆ήµου. 

- Στη ∆ηµοτική Ενότητα Αιτωλικού καταγράφεται ισοµερής περίπου ανάπτυξη 
Πρωτογενούς και Τριτογενούς Τοµέα (34,03% και 29,97% αντίστοιχα), που απο-
δίδονται αφενός µεν στην αλιεία και αφετέρου στις δραστηριότητες της Προστα-
τευόµενης περιοχής της Λιµνοθάλασσας. 

 
4.4.3 Πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής 

 
4.4.3.1 Αισθητικά και φυσικού κάλλους τοπία 

 
Όλη η περιοχή της λιµνοθάλασσας εκτός από σπουδαίος υγροβιότοπος που προστατεύ-
εται από τις συνθήκες Ραµσάρ και Natura 2000 αποτελεί αισθητικό τοπίο και τοπίο ιδιαί-
τερου φυσικού κάλλους. Η σηµερινή έκταση της λιµνοθάλασσας ανέρχεται περίπου σε 
165.000 στρέµµατα γεγονός που την κατατάσσει δεύτερη σε µέγεθος στη Μεσόγειο θά-
λασσα. Η ιχθυοπανίδα βρίσκει σε αυτή καταφύγιο και άφθονη τροφή για να αναπτυχθεί, 
όπως και η µεταναστευτική πτηνοπανίδα. Η περιοχή αποτελεί σηµαντικό προορισµό για 
φωτογράφους και παρατηρητές πουλιών, αφού µπορούν να απολαύσουν µια µεγάλη 
ποικιλία ειδών πανίδας.  
 
Πολύ γραφικά είναι και τα νησάκια Κλείσοβα, Βασιλάδι και Ντολµάς. Επίσης, ο οικισµός 
της Τουρλίδας είναι πραγµατικό αξιοθέατο µε τα ξύλινα σπίτια (πελάδες) που βρίσκονται 
µέσα στη λιµνοθάλασσα. Η Τουρλίδα απέχει 5 περίπου χιλιόµετρα από την πόλη του 
Μεσολογγίου. Ο δρόµος προς την Tουρλίδα περνά µέσα στη λιµνοθάλασσα. Πήρε το 
όνοµά της από ένα είδος θαλασσινών πουλιών που υπήρχαν εκεί τις "τουρλίδες’’. Η 
Τουρλίδα µέχρι το 1885 ήταν νησί. Ο δρόµος µε τον οποίο ενώθηκε µε την πόλη δη-
µιουργήθηκε από τις εκσκαφές, που έγιναν για την κατασκευή του Λιµανιού. 
 

4.4.3.2 Ιστορία – Αρχαιολογία – Πολιτιστικά στοιχεία 
 
Η περιοχή της Αιτωλίας και Ακαρνανίας κατοικούνταν ήδη από την Παλαιολιθική εποχή. 
Στην διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέµου οι Ακαρνάνες και οι Αιτωλοί βρίσκονται 
αντιµέτωποι, οι µεν Ακαρνάνες ως σύµµαχοι των Αθηναίων, οι δε Αιτωλοί του Πελοπον-
νησιακού συνασπισµού. 
Η Αιτωλοακαρνανία αποτέλεσε αναπόσπαστο µέρος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας από 
τον 4ο µέχρι τον 12ο µεταχριστιανικό αιώνα. Στην βυζαντινή εποχή ο όρος Αιτωλία περιε-
λάµβανε την ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου και της ∆υτικής Στερεάς. Αντίθετα ο όρος 
Ακαρνανία περιοριζόταν δυτικά του Αχελώου ως την Άρτα. Τον 8ο αιώνα η περιοχή υπα-
γόταν στο Θέµα Ελλάδος µε έδρα τη Θήβα. Τον 13ο αιώνα η περιοχή προσαρτήθηκε στο 
λεγόµενο ∆εσποτάτο της Ηπείρου. 
Περί το 1450 η ∆υτική Στερεά κατακτήθηκε από τους Τούρκους. Το 1460 παραδόθηκε το 
τελευταίο οχυρό της Αιτωλικής ενδοχώρας, το Αγγελόκαστρο. 
Η Επανάσταση του Εικοσιένα άργησε να ξεσπάσει στην Αιτωλοακαρνανία λόγω της πα-
ρουσίας ισχυρού τουρκικού στρατού στα Γιάννενα. Η θέση της Αιτωλοακαρνανίας ήταν 
στρατηγικής σηµασίας για τη διατήρηση της Επανάστασης στη ∆υτική Ελλάδα και την 
ασφάλεια της Πελοποννήσου. Το 1822 έγινε στην περιοχή η εισβολή του Κιουταχή. Τον 
Απρίλιο του 1825 ξεκίνησε από τη στρατιά του Κιουταχή η πολιορκία του Μεσολογγίου, 
τελευταίου οχυρού της Επανάστασης στη Στερεά Ελλάδα. Αργότερα ο Κιουταχής ενι-
σχύθηκε από τον Ιµπραήµ της Αιγύπτου. Η πτώση της πόλης µε την Έξοδο της Φρου-
ράς της, στις 10 Απριλίου του 1826, έσβησε στην ουσία τη φλόγα της Επανάστασης. 
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Το Αιτωλικό χτίστηκε στη νησίδα που χωρίζει τις δύο λιµνοθάλασσες του Αιτωλικού και 
του Μεσολογγίου και συνδέεται µε τη ξηρά µε δύο γέφυρες. Στην Επανάσταση του ΄21 
ήταν βορειοδυτικό πρόφραγµα του Μεσολογγίου. Πολιορκήθηκε σκληρά το 1823. Με ε-
νέργεια της Κυβέρνησης οχυρώθηκε από τον ∆. Κοκκίνη το 1824, για να ενισχύσει την 
άµυνα του Μεσολογγίου. Πολιορκήθηκε πάλι το 1825 από τον Κιουταχή και η παράδοσή 
του άνοιξε το δρόµο της πτώσης του Μεσολογγίου. Στην Τουρκοκρατία είχε παρουσιάσει 
αξιόλογη οικονοµική άνθηση και ήταν κέντρο παιδείας. 
 
Από απόψεως σηµείων πολιτιστικού ενδιαφέροντος, ενδεικτικά αναφέρουµε στην ευρύ-
τερη περιοχή: 

- την Πύλη στην είσοδο της πόλης του Μεσολογγίου, αποµεινάρι του τείχους 
του Μεσολογγίου, 

- τον κήπο των Ηρώων ο οποίος βρίσκεται στην είσοδο της πόλης του 
Μεσολογγίου µετά την Πύλη και ήταν ο χώρος στον οποίο οι Μεσολογγίτες 
έθαβαν τους νεκρούς τους κατά τη διάρκεια της πολιορκίας, 

- το µουσείο του Κωστή Παλαµά, 
- το Μουσείο Ιστορίας και Τέχνης ∆ήµου Ι. Π. Μεσολογγίου, 
- το Λαογραφικό Μουσείο του Αιτωλικού, 
- το Μουσείο Χαρακτικής «Βάσω Κατράκη», 
- το πνευµατικό κέντρο «Ευανθίας Καρβέλη» στο οποίο φιλοξενείται και η ∆η-

µοτική Βιβλιοθήκη του Αιτωλικού και, 
- το Αρχαίο θέατρο των Οινιάδων. 

 
4.4.4 Υφιστάµενη υποδοµή 

 
4.4.4.1 Έργα Υποδοµής 

  
ΟΟδδιικκόό  δδίίκκττυυοο  
Ο Κύριος οδικός άξονας στην περιοχή είναι η Εθνική οδός Αντιρρίου – Ιωαννίνων. Βο-
ρειότερα έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του τµήµατος της Ιόνιας οδού «Παράκαµψη Α-
γρινίου», ενώ έχουν προχωρήσει κατά πολύ και οι εργασίες στο τµήµα της Ιόνιας οδού 
Αντίρριο – Παράκαµψη Αγρινίου. Το τελευταίο διάστηµα τα έργα έχουν ανασταλλεί λόγω 
και των ειδικών οικονοµικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα µας τα τελευταία χρό-
νια. 
Στο πρωτεύον οδικό δίκτυο ανήκει ο δρόµος Μεσολόγγι – Αιτωλικό – Αστακός – Μύτικας. 
Στο δευτερεύον οδικό δίκτυο ανήκουν οι δρόµοι: «Αιτωλικό – Μάστρο – Γουριά – Αγ. Η-
λίας – Σταµνάς – Αγγελόκαστρο» και «Αιτωλικό – Νεοχώρι – Κατοχή – Λεσίνι - Πεντάλο-
φος». 
  
ΛΛιιµµάάννιιαα  
Το λιµάνι του Μεσολογγίου βρίσκεται στα νότια της πόλης και κατασκευάστηκε το 1930. 
Για την κατασκευή διανοίχτηκε στη λιµνοθάλασσα µεταξύ Τουρλίδας και Βασιλαδιού ένας 
δίαυλος µήκους 6 περίπου χιλιοµέτρων, βάθους 5m και πλάτους 70m, µέχρι τη θέση Α-
νεµόµυλος. Εκεί διαµορφώθηκε η λεκάνη του λιµανιού σε σχήµα παραλληλογράµµου µε 
µήκος κάθε πλευράς τα 300 περίπου µέτρα Σήµερα η κίνηση που παρουσιάζει το λιµάνι 
συνίσταται σε διάφορα Μεσολογγίτικα και Αιτωλικιώτικα καΐκια και διάφορα µικρά εµπο-
ρικά πλοία µεταφοράς προϊόντων. 
  
ΑΑεερροοδδρρόόµµιιαα  
Η περιοχή µελέτης δεν εξυπηρετείται από αεροδρόµιο. Τα κοντινότερα αεροδρόµια στην 
είναι του Αράξου και του Ακτίου. 
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ΣΣιιδδηηρροοδδρροοµµιικκόό  ∆∆ίίκκττυυοο  
Η ευρύτερη περιοχή της ∆υτικής Ελλάδας δεν διαθέτει σιδηροδροµικό δίκτυο. 
 

4.4.4.2 ∆ίκτυα ∆ΕΗ - ΟΤΕ 
 
Η περιοχή µελέτης καλύπτεται από δίκτυο ηλεκτρισµού και τηλεπικοινωνιών. 
  

4.4.4.3 ∆ίκτυα ύδρευσης – Αποχέτευσης – Ε.Ε.Λ. 
  
ΎΎδδρρεευυσσηη  
Η ύδρευση εξασφαλίζεται από επιµέρους υδροδοτικές εγκαταστάσεις και διανοµή του νε-
ρού µέσω δικτύου στους οικισµούς της περιοχής. Η αρµοδιότητα ασκείται από τη ∆ηµο-
τική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μεσολογγίου (∆.Ε.Υ.Α.Μ.). 
 
Η ∆ηµοτική Ενότητα Ι.Π.Μεσολογγίου υδροδοτείται µε γεωτρήσεις κυρίως κατά µήκος 
του Εύηνου ποταµού που είναι: τέσσερις γεωτρήσεις για Μεσολόγγι, µέρος του Αγίου 
Θωµά, Ρέτσινα, Μούσουρα και Ελληνικά, δύο γεωτρήσεις για το Ευηνοχώρι, τρείς για τον 
Άγιο Γεώργιο, µία για το Κουτσοχέρι, µία στον Άγιο Θωµά, και µία στην Αγριλιά. Από ε-
πιφανειακές πηγές υδρεύονται οι ορεινοί οικισµοί του Αρακύνθου, Άνω και Κάτω Κου-
δούνι, Μελικοκέικα, και η Καρύτσα. Τα Βεβαιωµένα (καταναλωθέντα) κυβικά νερού για το 
έτος 2011 ήταν 1.860.000. 
 
Η ∆ηµοτική Ενότητα Αιτωλικού υδροδοτείται από τις πηγές Κεφαλόβρυσου (Αιτωλικό, 
Μπούζα, Αστροβίτσα, Κεφαλόβρυσο, Μαγούλες, Χαλίκι) και από γεωτρήσεις (Σταµνά, 
Άγιος Ηλίας, Χρυσοβέργι, Φραγκουλαίικα). Για το έτος 2009 οπότε κι ελήφθησαν οι τε-
λευταίες ενδείξεις υδροµέτρων, χρεώθηκαν στους καταναλωτές 77.000m3 νερού. Από το 
2011 όταν ανέλαβε η ∆.Ε.Υ.Α.Μ. έθεσε σε λειτουργία δύο νέες γεωτρήσεις µε ωριαίες 
παροχές 50m3/h και 80m3/h αντίστοιχα, οι οποίες λειτουργούν αδιάλειπτα στέλνοντας νε-
ρό µέσω της νέας δεξαµενής στο Κεφαλόβρυσο. 
 
Η ∆ηµοτική Ενότητα Οινιαδών υδροδοτείται από τις πηγές του Αγίου ∆ηµητρίου (Κατοχή, 
Λεσίνι, Πεντάλοφος, Γουριά) και από γεωτρήσεις (Νεοχώρι, Μαγούλα). Η ετήσια παρα-
γωγή νερού φτάνει περίπου τα 3.750.000m3. 
 
Η ∆.Ε.Υ.Α. Μεσολογγίου εκτελεί ήδη και έχει προγραµµατίσει σειρά έργων για τη βελτίω-
ση των συνθηκών ύδρευσης µεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται: έργα συµπλήρωσης 
ή/και βελτίωσης των εξωτερικών υδραγωγείων, έργα αυτοµατισµού του δικτύου και έργα 
αντικατάστασης εσωτερικών υδραγωγείων όπως αυτά του δικτύου της πόλης του Μεσο-
λογγίου που παρουσιάζει σηµαντικά προβλήµατα.  
  
ΑΑπποοχχέέττεευυσσηη  οοµµββρρίίωωνν  
Η ∆ηµοτική Κοινότητα Μεσολογγίου διαθέτει δίκτυο αποχέτευσης οµβρίων υδάτων. 
 
Στο τµήµα της πόλης του Αιτωλικού που βρίσκεται πάνω από τον κεντρικό δρόµο (βό-
ρειο τµήµα), λόγω του ότι υψοµετρικά βρίσκεται υψηλότερα από το νότιο τµήµα, υπάρχει 
η δυνατότητα φυσικής απορροής των νερών της βροχής, πράγµα που δεν συµβαίνει µε 
το άλλο τµήµα, διότι µερικές φορές η στάθµη της θάλασσας ανεβαίνει και δεν επιτρέπει 
την φυσική ροή των βρόχινων νερών. Όταν παρατηρούνται και ακραία φαινόµενα τα νε-
ρά λιµνάζουν την περιοχή µέχρι να πέσει η στάθµη της θάλασσας για να βρουν διέξοδο. 
Ήδη εκτελείται το έργο «Αποχέτευση Οµβρίων Υδάτων Νοτίου τµήµατος Αιτωλικού», 
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που δηµοπρατήθηκε το 2009 και είναι υψίστης σηµασίας για το νησί του Αιτωλικού δεδο-
µένου ότι δεν είχε ποτέ σύστηµα αποχέτευσης µε αντλιοστάσιο.  
 
Ο πρώην ∆ήµος Οινιάδων δεν έχει ολοκληρωµένο δίκτυο αποχέτευσης οµβρίων. Ήδη 
εκτελείται έργο αποχέτευσης όµβριων που αφορά όλες τις κοινότητες της ∆ηµοτικής Ενό-
τητας. 
 
ΑΑπποοχχέέττεευυσσηη  ΑΑκκααθθάάρρττωωνν  ––  ΕΕγγκκαατταασσττάάσσεειιςς  ΕΕππεεξξεερργγαασσίίααςς  ΛΛυυµµάάττωωνν  
Το Μεσολόγγι διαθέτει δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων τα οποία οδηγούνται στις Εγκα-
ταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων (Ε.Ε.Λ. Μεσολογγίου). Οι Ε.Ε.Λ. Μεσολογγίου βρί-
σκονται κοντά στο χείµαρρο «Κούκο», βόρεια της λιµνοθάλασσας Κλείσοβας, σε γήπεδο 
εκτάσεως 10 στρεµµάτων. Το αποχετευτικό δίκτυο, καθώς και οι Ε.Ε.Λ. κατασκευάστη-
καν την περίοδο 1968-1977, ενώ η λειτουργία τους άρχισε την περίοδο 1976-1977. Την 
περίοδο 1994-1995 έγιναν βελτιωτικές παρεµβάσεις και εκσυγχρονισµός του ηλεκτροµη-
χανολογικού εξοπλισµού των εγκαταστάσεων. Το διάστηµα 1999-2002 οι Ε.Ε.Λ. Μεσο-
λογγίου επεκτάθηκαν σε τριτοβάθµια επεξεργασία µε νέα γραµµή προεπεξεργασίας µε 
αυτόµατη εσχάρωση, λιποσυλλογή και εξάµµωση, κατασκευή δεξαµενών νιτροποίησης – 
απονιτροποίησης και αποφωσφόρωσης, κατασκευή δύο νέων δεξαµενών δευτεροβάθ-
µιας καθίζησης µε λειτουργία ξέστρων, κατασκευή κτιρίου ταινιο-φιλτρόπρεσσας και κο-
χλία µεταφοράς της λάσπης, απολύµανση υγρών καθαρών αποβλήτων και µε σειρά άλ-
λων παρεµβάσεων. 
Οι Ε.Ε.Λ. Μεσολογγίου σχεδιάστηκαν για την εξυπηρέτηση 16.000 κατοίκων, µε δυνατό-
τητα επέκτασης 50% και µέση ηµερήσια παροχή 4.630m3 την ηµέρα. Μέχρι σήµερα εξυ-
πηρετούν µόνο την πόλη του Μεσολογγίου - περίπου 14.000 κατοίκους. 
 
Το Αιτωλικό διαθέτει δίκτυο αποχέτευσης, ενώ λειτουργούν και Ε.Ε.Λ. Οι Ε.Ε.Λ. Αιτωλι-
κού βρίσκονται ΝΑ/κά της πόλης, στο ανάχωµα που ξεκινά από τη θέση «Μουσείο Χα-
ρακτικής (Κατράκειο)» και φτάνει µέχρι την πρώτη νησίδα του Πόρου Ντολµά Ανάχωµα 
Νο1). Οι Ε.Ε.Λ. Αιτωλικού κατασκευάστηκαν το 1982 και αναβαθµίστηκαν το 2001. Ο 
σχεδιασµός έχει γίνει για εξυπηρετούµενο πληθυσµό 7.000 κατοίκους και µέση ηµερήσια 
παροχή 1050m3 την ηµέρα. Η διοχέτευση των λυµάτων γινόταν µέχρι πρότινος στις 
Ε.Ε.Λ., µε αγωγό τοποθετηµένο πάνω ατο ανάχωµα. Αργότερα ο αγωγός αντικαταστά-
θηκε µε άλλον που διέρχεται υποθαλάσσια, ανατολικά του αναχώµατος. Η αντικατάστα-
ση του αγωγού περιλαµβάνεται σε µελέτη που έχει εκπονηθεί για λογαριασµό του πρώην 
∆ήµου Αιτωλικού το 2006. 
Οι Ε.Ε.Λ. περιλαµβάνουν µονάδα προκαταρκτικής επεξεργασίας µε εσχάρωση και εξάµ-
µωση, µονάδα βιολογικής επεξεργασίας από δίδυµες δεξαµενές αερισµού, δίδυµες δεξα-
µενές βιολογικής αποµάκρυνσης αζώτου και δεξαµενή καθίζησης, µονάδα τριτοβάθµιας 
επεξεργασίας µε διύλιση, µονάδα απολύµανσης και µονάδα επεξεργασίας της λάσπης µε 
πάχυνση και µηχανική αφυδάτωση. Ήδη µε απόφαση του ∆ήµου ακυρώθηκε η αρχική 
πρόβλεψη κατασκευής αγωγού που θα µετέφερε τα επεξεργασµένα λύµατα από το α-
ντλιοστάσιο των Ε.Ε.Λ. ανατολικά προς την περιοχή της Φοινικιάς και µετά από διάφορες 
λύσεις που εξετάσθηκαν, αποφασίσθηκε η µεταφορά των λυµάτων Αιτωλικού στις εγκα-
ταστάσεις Ε.Ε.Λ. Οινιάδων. 
 
Στη ∆ηµοτική Ενότητα Οινιάδων έχει εδώ και χρόνια ολοκληρωθεί η κατασκευή σύγχρο-
νων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυµάτων (Ε.Ε.Λ.), που όµως δεν έχουν ακόµα τεθεί 
σε λειτουργία λόγω µη ολοκλήρωσης του δικτύου. Τον Ιούνιο του 2012 εντάχθηκε στο 
ΕΣΠΑ προς δηµοπράτηση από το ∆ήµο Μεσολογγίου το έργο «Αποχέτευση λυµάτων οι-
κισµών Κατοχής - Νεοχωρίου ∆ήµου Ι.Π. Μεσολογγίου». Το έργο, που είναι προϋπολο-
γισµού 7,821,067.33€ (ποσό µε ΦΠΑ), έχει χρονική διάρκεια υλοποίησης 66 µήνες και 
περιλαµβάνει την κατασκευή του εσωτερικού δικτύου λυµάτων Κατοχής και του καταθλι-
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πτικού αγωγού µεταφοράς προς τις υπάρχουσες Ε.Ε.Λ. Οινιάδων. Το συνολικό µήκος 
των αγωγών αποχέτευσης λυµάτων ανέρχεται σε 16.390m σωλήνων, συµπεριλαµβανο-
µένου του αγωγού µεταφοράς και καλύπτει το 100% της δοµηµένης και εντός του σχεδί-
ου οικισµού περιοχής. Επίσης περιλαµβάνονται δύο (2) αντλιοστάσια. Σήµερα το Νεο-
χώρι ουσιαστικά δεν διαθέτει αποχετευτικό δίκτυο παρά µόνο τον αγωγό µεταφοράς 
προς τις υφιστάµενες Ε.Ε.Λ. Προβλέπεται η κατασκευή του εσωτερικού δικτύου Νεοχω-
ρίου σε µία έκταση 50 εκταρίων, µήκους περί τα 8km. 
  
ΑΑπποορρρρίίµµµµαατταα  
Στην περιοχή λειτουργεί ο ΧΥΤΑ Μεσολογγίου, ο οποίος δέχεται απορρίµµατα από όλες 
τις ∆ηµοτικές Ενότητες του Καλλικρατικού ∆ήµου. 
 

4.4.4.4 Αντιπληµµυρικά έργα - ∆ίκτυα άρδευσης 
 
Στην ευρύτερη περιοχή µελέτης λειτουργεί πλήθος αρδευτικών δικτύων. Αρδευτικά δί-
κτυα λειτουργούν στο Νεοχώρι, την Κατοχή, το Λεσίνι, το Μάστρο και στις εκτάσεις περι-
µετρικά της λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου και Αιτωλικού. 
 
Η Λίµνη Τριχωνίδα τροφοδοτεί µε το πλεονάζον υδατικό δυναµικό τη λίµνη Λυσιµαχεία 
µέσω της ενωτικής τάφρου του Αλάµπεη. Στην κεφαλή της ενωτικής τάφρου υπάρχει 
ρυθµιστικό έργο για τη ρύθµιση των εκροών προς τη Λυσιµαχεία και διατήρηση της 
στάθµης της λίµνης στα 16,00m περίπου. Η Λυσιµαχεία συνδέεται µε τον ποταµό Αχε-
λώο µέσω της τάφρου του ∆ιµήκου, µε κίνηση των υδάτων από τη Λυσιµαχεία προς τον 
Αχελώο. Επίσης, οι πληµµυρικές παροχές της Λυσιµαχείας οδηγούνται µέσω της σήραγ-
γας της Λυσιµαχείας προς τις αρδευτικές διώρυγες ∆ΧΧ και ∆ΧΧVIII. Τόσο στη είσοδο 
της σήραγγας όσο και στην έξοδο λειτουργούν ρυθµιστικά έργα εισόδου και εξόδου αντί-
στοιχα. Παλαιότερα υπήρχε δυνατότητα απευθείας εκβολής της σήραγγας προς τη λι-
µνοθάλασσα του Αιτωλικού. Η διώρυγα ∆ΧΧVIII εκβάλλει στο χείµαρρο Αιτωλικό και έχει 
παροχετευτικότητα 15m3/s. Η διώρυγα ∆ΧΧ, η οποία έχει σχεδιαστεί για παροχή 30m3/s 
και έχει µήκος 14Km, τροφοδοτεί µε αρδευτικό νερό τις διώρυγες ∆1 και ∆2, οι οποίες 
αρδεύουν τις εκτάσεις δυτικά της λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου, στο Νεοχώρι, την Κατο-
χή και όλες τις εκτάσεις εκατέρωθεν του ποταµού Αχελώου. Οι πληµµυρικές παροχές της 
διώρυγας ∆ΧΧ οδηγούνται προς τον Αχελώο, στο ύψος του Νεοχωρίου. Σήµερα, η διώ-
ρυγα ∆ΧΧ έχει υποστεί βλάβες, έχει γίνει παράκαµψη τµήµατος της µε δίδυµο χαλυβδο-
σωλήνα Φ2000, µε αποτέλεσµα η παροχετευτικότητά της να έχει µειωθεί στα 15m3/s. Ε-
πίσης, λόγω καθιζήσεων και ρωγµών στον πυθµένα της κινδυνεύει να σταµατήσει να λει-
τουργεί. Για το λόγο αυτό καθίσταται αναγκαία η επισκευή της διώρυγας, η µελέτη της 
οποίας αποτελεί αντικείµενο της παρούσας σύµβασης. 
 
Ο ∆ίαυλος του Αιτωλικού διανοίχθηκε µε σκοπό τη διοχέτευση των πληµµυρικών παρο-
χών της σήραγγας της Λυσιµαχείας προς την ανοικτή θάλασσα, αλλά και την προστασία 
των εκτάσεων µεταξύ της παλαιάς Ε.Ο. Μεσολογγίου - Αιτωλικού και της λιµνοθάλασσας 
από τα ύδατα των χειµάρρων και την αποκοπή των εκτάσεων αυτών από τη λιµνοθά-
λασσα για τη δηµιουργία µεγάλης µονάδας θαλάσσιου άλατος. Παλαιότερα, στο ύψος 
του Πόρου και όταν εκεί λειτουργούσε το ιχθυοτροφείο, ο δίαυλος ήταν φραγµένος µε ι-
χθυοφραγµούς και «πύρες» προκειµένου να εξασφαλίζεται ο εγκλωβισµός των ψαριών 
µέσα στα όρια της λιµνοθάλασσας. Το ιχθυοτροφείο του Πόρου καταργήθηκε, προκειµέ-
νου να κυκλοφορήσουν ελεύθερα τα νερά στη λιµνοθάλασσα του Αιτωλικού. Παράλληλα 
έγινε και η άρση του αναχώµατος που χώριζε το δίαυλο από την λιµνοθάλασσα, έµεινε 
όµως ένα κοµµάτι του διαύλου από τη θέση «Μούτσος» και νότια. 
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4.4.5 Οικονοµικές Συνθήκες 
 

4.4.5.1 Αλιεία 
 
Η αλιεία αποτελεί από παλιά µία από τις βασικές παραγωγικές δραστηριότητες στη λι-
µνοθάλασσα και οι περισσότεροι κάτοικοι ήταν αλιείς. Σήµερα το ποσοστό των ψαράδων 
έχει µειωθεί όπως έχει αντίστοιχα µειωθεί και η ιχθυοπαραγωγή. Η αλιεία γίνεται από µε-
µονωµένους αλιείς, που έχουν ιδρύσει το «Σωµατείο Ελεύθερων Αλιέων Αιτωλικού ‘‘Ο 
ΝΤΟΛΜΑΣ’’», αλλά και σε οργανωµένες ιχθοτροφικές µονάδες (ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε., ΣΑΩ Α.Β.Ε.Ε., ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Υ∆ΡΟΒΙΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Α.Ε., ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ).  
Ο τρόπος αλιείας κυρίως γίνεται µε ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις οι οποίες τοποθε-
τούνται στην έξοδο της λιµνοθάλασσας προς τη θάλασσα. Κάθε χρόνο τα αλιεύµατα της 
περιοχής φθάνουν τους 2.000 - 4.000 τόνους (στοιχεία 1999), γεγονός που καθιστά την 
αλιεία σε µια σηµαντική πλουτοπαραγωγική πηγή για τους κατοίκους της περιοχής. 
Tα κυριότερα είδη ψαριών που υπάρχουν στη Λιµνοθάλασσα, όπως αναφέρεται και στο 
κεφάλαιο 4.2.3, είναι ο Kέφαλος από το θηλυκό του οποίου -την «µπάφα»- βγαίνει το 
γνωστό «αυγοτάραχο Μεσολογγίου», η Tσιπούρα, το Λαυράκι και τα Xέλια. 
 
Η λειτουργία των ιχθυοτροφείων δηµιουργεί συνήθως προβλήµατα στο περιβάλλον τόσο 
της στενής περιοχής της εγκατάστασης τους, όσο και της ευρύτερης γειτονικής της πε-
ριοχής. Σε πολλές περιπτώσεις δηµιουργούνται επιπλέον προβλήµατα από ιχθυοκαλ-
λιεργητικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν υπερβαίνοντας τους Περιβαλλοντικούς Ό-
ρους που τους έχουν τεθεί.  
 
Στις εγκαταστάσεις ιχθυοτροφείων της Λιµνοθάλασσας συγκαταλέγονται και οι εγκατα-
στάσεις του Ιχθυοκαλλιεργητικού Κέντρου Αχελώου (ΙΧΘΥΚΑ Α.Ε.). Το Κέντρο ιδρύθηκε 
µε το Π.∆.297 της 31/05/1985, ως πρότυπη ερευνητική µονάδα ιχθυοκαλλιέργειας, µε τη 
µορφή Ανώνυµης Εταιρείας στην οποία συµµετείχαν το ελληνικό δηµόσιο (Υπουργείο 
Έρευνας Τεχνολογίας), και η Αγροτική Τράπεζα. Στο Κέντρο παραχωρήθηκε δηµόσια έ-
κταση 656.500m2 και κτίριο εντός αυτής 75m2 έως το 2014, ενώ βαθµιαία αναπτύχθηκαν 
πρότυπες εγκαταστάσεις, ιχθυογεννητικός Σταθµός 1000m2, µονάδα πάχυνσης ιχθυο-
κλοβών κ.α. 
Το Κέντρο αρχικά λειτουργούσε ικανοποιητικά, αλλά από το 2003 και µετά η εταιρεία ει-
σήλθε σε κρίση και σε ένα καθεστώς απαξίωσης και υπολειτουργίας. Στις 26/09/2007 ζη-
τήθηκε η υπαγωγή της στο άρθρο 44 λόγω συσσωρευµένων χρεών, τα οποία αποπλη-
ρώνονταν µέσω των συνεχών αυξήσεων του µετοχικού της κεφαλαίου. Κατ’ ουσία από 
το 2008 και µετά αναστέλλεται η λειτουργία της και θεωρητικά επιλέγεται η λύση της ιδιω-
τικοποίησης που ούτε και αυτή προχωρά. 
Από τις 26/7/2010 η εταιρεία εισήλθε σε καθεστώς εκκαθάρισης, που όµως µέχρι σήµερα 
δεν έχει ολοκληρωθεί µε αποτέλεσµα σε αυτό το χρονικό διάστηµα τα περιουσιακά της 
στοιχεία να έχουν εγκαταλειφτεί και λεηλατηθεί, ενώ το τελευταίο χρονικό διάστηµα έχει 
αποσυρθεί και η στοιχειώδης φύλαξη των εγκαταστάσεων της. 
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4.4.5.2 Αλυκές 

 
Μια επίσης πολύ µεγάλη πηγή εσόδων για την περιοχή αποτελεί και η Αλυκή του Μεσο-
λογγίου, η παραγωγή της οποίας συνιστά περίπου το 65% της Ελληνικής αλατοπαραγω-
γής και καλύπτει το 50% των αναγκών της χώρας σε αλάτι. Στους τεράστιους λόφους του 
αλατιού βρίσκουν καταφύγιο και πολλά µεταναστευτικά κυρίως είδη πουλιών, λόγω του 
ότι ευνοούνται ως προς τη διατροφή τους από την αφθονία του µικροσκοπικού καρκινο-
ειδούς που ονοµάζεται αρτέµια και βρίσκεται µέσα στα πληµµυρισµένα αλατοπήγια ("τη-
γάνια" των αλυκών).  
 
Στο Μεσολόγγι λειτουργούν αλυκές στην Άσπρη και την Κλείσοβα. 
 

4.4.5.3 Γεωργία 
 
Στους τέως ∆ήµους και νυν ∆ηµοτικές Ενότητες της περιοχής µελέτης, τα σύνολα της 
χρησιµοποιούµενης γεωργικής έκτασης κατά το 2001 ήταν: Ι.Π. Μεσολογγίου 
(51.745,50στρµ.), Αιτωλικού (33.195,80στρµ.) και Οινιάδων (163.388,20στρµ.).  
Από τις εκτάσεις αυτές, στον τέως δήµο Ι. Π. Μεσολογγίου το 67% αντιστοιχεί σε δεν-
δρώδεις καλλιέργειες και το 23,8% σε ετήσιες καλλιέργειες, στον τέως δήµο Αιτωλικού το 
48,61% αντιστοιχεί σε δενδρώδεις καλλιέργειες και το 38,12% σε ετήσιες καλλιέργειες, 
και στον τέως δήµο Οινιάδων το 66,5% αντιστοιχεί σε ετήσιες καλλιέργειες, το 21% σε 
λιβάδια και βοσκότοπους και το 12,5% σε δενδρώδεις καλλιέργειες. 
 
Οι κύριες καλλιέργειες στην περιοχή είναι ελαιόδεντρα, εσπεριδοειδή, βαµβάκι, καλαµπό-
κι, τριφύλλι. Αναλυτικότερα, οι εκτάσεις κατά είδος καλλιέργειας της περιοχής µελέτης δί-
δονται στη συνέχεια στον Πίνακα 4.14, για τις Καλλικρατικές αυτοδιοικητικές µονάδες 
όπως ισχύουν σήµερα. Τα στοιχεία προέρχονται από την ‘‘Κατανοµή της έκτασης της 
Ελλάδος στις βασικές κατηγορίες χρήσης / κάλυψης, κατά ΥΠΑ, νοµό, δήµο ή κοινότητα 
κατά την απογραφή γεωργίας – κτηνοτροφίας 1999 – 2000, της Ε.Σ.Υ.Ε. 
 

Πίνακας 4.14 
ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 1999-2000 Ε.Σ.Υ.Ε. 

ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ (στρέµµατα) 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΜΠΕΛΙΑ ΜΟΝ. ΛΙΒΑ∆ΙΑ ΑΓΡΑΝΑ- ΟΙΚΟΓ. 

ΕΤΗΣΙΕΣ  ∆ΕΝ∆ΡΩ∆ΕΙΣ  ΣΤΑΦ/ΜΠΕΛΑ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ ΑΠΑΥΣΕΙΣ ΛΑΧ/ΚΗΠΟΙ 

ΜΟΝΑ∆Α 
ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΑΥΤΟ∆/ΣΗΣ 

ΕΚΜ. ΕΚΤ. ΕΚΜ. ΕΚΤ. ΕΚΜ. ΕΚΤ. ΕΚΜ. ΕΚΤ. ΕΚΜ. ΕΚΤ. ΕΚΜ. ΕΚΤ. 

∆ηµ. Εν. Ι.Π. 
Μεσολογγίου 

573 25663,9 1732 20394,3 128 171,3 170 4883 34 359,6 602 223,1 

∆ηµ. Εν. 
Αιτωλικού 

424 12655,5 1113 16136,5 39 109,5 60 2850 105 1343 157 101,1 

∆ηµ. Εν. 
Οινιάδων 

1741 108621,8 1654 20424,8 121 316,7 195 33758 3 38,5 457 228,9 

Π.Ε.  Αιτ/νιας 20258 560273 27832 310340,7 3729 4839,9 6826 383420 735 7638,5 15981 7042,4

ΕΚΜ: Εκµεταλλεύσεις, ΕΚΤ: Εκτάσεις 

 
4.4.5.4 Κτηνοτροφία 

 
Στην περιοχή µελέτης εκτρέφονται ως επί το πλείστον, πουλερικά πρόβατα και αιγοειδή. 
Οι εκµεταλλεύσεις και ο αριθµός ζώων ανά κατηγορία, βάσει των στοιχείων της απογρα-
φής 1999 – 2000, της Ε.Σ.Υ.Ε. φαίνονται στον παρακάτω πίνακα 4.15: 
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Πίνακας 4.15 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ & ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 1999-2000 

Ε.Σ.Υ.Ε. 

ΕΚΜ: Εκµεταλλεύσεις, ΚΕΦ: Κεφαλές 

 
4.4.5.5 ∆ασοπονία – Θήρα 

 
Σύµφωνα µε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, κατά το 2005, η συνολική δασοκάλυψη 
για το Νοµό Αιτωλοακαρνανίας ανερχόταν σε 290.515 εκτάρια. Τα δάση καλύπτονται κα-
τά κύριο λόγο από αείφυλλα πλατύφυλλα, δρύες και ελάτη και σε µικρό ποσοστό από 
πλατάνια, οξυές και καστανιές. Οι δασικές εκτάσεις του νοµού δεν υπόκειται σε διαχείρι-
ση για δασοπονικούς σκοπούς. 
 
Επίσης, στην περιοχή µελέτης δεν υπάρχουν καταφύγια άγρια ζωής-θηραµάτων, ούτε 
ελεγχόµενες κυνηγετικές περιοχές. 
 

4.4.5.6 Ορυκτός Πλούτος 
 
Ο ορυκτός πλούτος της περιοχής είναι η γύψος που εξάγεται από τις εµφανίσεις των ε-
βαποριτών και των τριαδικών λατυποπαγών.  
 
Στην περιοχή λειτουργούν δύο λατοµεία γύψου, τα οποία εφοδιάζουν µε πρώτη ύψη τις 
επιχειρήσεις: 

- (British Plasterboard) B.P.B. ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε., µονάδα πολυεθνικών συµφε-
ρόντων, η οποία παράγει γυψοσανίδες τριών τύπων (απλές, άνθυγρες, άφλε-
κτες) και, 

- τη γυψοποιία ΒΙΟΓΥΨ ΚΑΡΒΕΛΗΣ Ο.Ε., η οποία παράγει γύψο καλλιτεχνίας 
και αγγειοπλαστικής. 

Τα λατοµεία βρίσκονται δίπλα από τη λιµνοθάλασσα του Αιτωλικού, σε απόσταση λίγων 
εκατοντάδων µέτρων από την ακτή της, στο χωρίο Άγιος Ηλίας και η λατόµευση του γύ-
ψου γίνεται από εργολάβους µετά από σχετικό διαγωνισµό. Η απόσταση µεταξύ των λα-
τοµείων είναι πολύ µικρή, µε αποτέλεσµα οπτικά να δίνουν την εντύπωση ενός λατοµεί-
ου. Το πρώτο από αυτά βρίσκεται σε λειτουργία από το 1978, δουλεύει όµως µε τη ση-
µερινή του υψηλή παραγωγή τα τελευταία χρόνια. 
 

4.4.5.7 Βιοµηχανίες – Βιοτεχνίες 
 
Στην περιοχή υπάρχουν κάποιες βιοµηχανίες επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων, ανα-
ψυκτικών και η βιοµηχανία αλατιού ΚΑΛΑΣ Α.Ε. Επίσης, στο χώρο των λατοµείων λει-
τουργεί βιοµηχανία παραγωγής γυψοσανίδων (βλ κεφ. 4.4.5.6). 
 
Γενικά πάντως στην περιοχή δεν υπάρχει ανεπτυγµένος µεταποιητικός τοµέας. Η χωρο-
θέτηση των υπαρχουσών µεταποιητικών µονάδων παρουσιάζει γραµµικότητα, κατά κύ-

ΒΟΟΕΙ∆Η ΠΡΟΒΑΤΟΕΙ∆Η ΑΙΓΕΣ ΧΟΙΡΟΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
ΜΟΝΑ∆Α ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΑΥΤΟ∆/ΣΗΣ 
ΕΚΜ. ΕΚΤ. ΕΚΜ. ΕΚΤ. ΕΚΜ. ΕΚΤ. ΕΚΜ. ΕΚΤ. ΕΚΜ. ΕΚΤ. 

∆ηµ. Εν. Ι.Π. Μεσο-
λογγίου 

7 181 432 26974 490 16601 65 1101 912 39814 

∆ηµ. Εν. Αιτωλικού 6 427 174 8246 165 1048 6 182 410 13820 

∆ηµ. Εν. Οινιάδων 116 5222 736 77947 374 11046 393 8447 1050 39415 

Π.Ε.  Αιτ/νιας 739 28754 11358 778074 10426 309600 3159 102193 20854 728749 
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ριο λόγο κατά µήκος των βασικών οδικών αξόνων (Μεσολογγίου – Αιτωλικού – Νεοχω-
ρίου) και της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων. Η επιλογή της χωροθέτησης αυτής κρίνεται για 
τις περισσότερες µονάδες ως η πλέον ορθολογική, αφού εξασφαλίζουν προσπελασιµό-
τητα, φτάνοντας στη βέλτιστη των περιπτώσεων της ΚΑΛΑΣ Α.Ε., η οποία έχει καταφέρει 
να µηδενίσει το κόστος µεταφοράς της πρώτης ύλης από τον τόπο παραγωγής στη µο-
νάδα µεταποίησης. 
 

4.4.5.8 Υπηρεσίες 
 
Η πόλη του Μεσολογγίου είναι έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας και 
του ∆ήµου Ι.Π.Μεσολογγίου και διαθέτει όλες τις σχετικές δηµόσιες υπηρεσίες. Επίσης, 
στο Μεσολόγγι λειτουργεί και Τ.Ε.Ι. 
 
Τοπικές και περιφερειακές υπηρεσίες λειτουργούν και στις έδρες των δύο άλλων ∆ηµοτι-
κών Ενοτήτων του ∆ήµου (Αιτωλικό και Νεοχώρι). 
 

4.4.5.9 Τουρισµός 
 
Ο τουρισµός στην περιοχή µελέτης δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ανεπτυγµένος. Οι επι-
σκέπτες έρχονται στο Μεσολόγγι κυρίως για να θαυµάσουν τα φυσικά οικοσυστήµατα 
των λιµνοθαλασσών και διάφορα σπάνια είδη πουλιών. 
 
 
4.5 ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
 
Τα προτεινόµενα έργα έχουν πλήρη συµβατότητα µε τις χωροταξικές και περιβαλλοντικές 
παραµέτρους της περιοχής, δεδοµένου του ότι έχουν σχεδιασθεί από την ανάγκη απο-
µείωσης των υπαρχουσών πιέσεων και βελτίωσης των υπαρχουσών συνθηκών. 
 
Η άρση των αναχωµάτων θα επαναφέρει το φυσικό τοπίο στην αρχική του κατάσταση, 
βελτιώνοντας ταυτόχρονα την κυκλοφορία των υδάτων και κατ’ επέκταση την ποιότητα 
των υδάτων και τις συνθήκες αλιείας. 
 
Ο υφαλαύλακας ήταν κατασκευασµένος στη Λιµνοθάλασσα από το παρελθόν και χρησι-
µοποιούνταν για τη κίνηση των σκαφών προς το Αιτωλικό και τον ανεφοδιασµό του Με-
σολογγίου. Τα τελευταία χρόνια χρησιµοποιείται στη ναυσιπλοΐα. Κυρίως όµως συµβάλ-
λει στη καλύτερη διακίνηση των υδάτων προς το εσωτερικό της λιµνοθάλασσας. Η επέ-
κταση του υφιστάµενου υφαλαύλακα και η κατασκευή νέου διευκολύνουν τη λειτουργία 
του οικοσυστήµατος. 
 
Η διώρυγα ∆ΧΧ αποτελεί έργο αντιπληµµυρικής προστασίας αλλά και αρδευτικό. Εντάσ-
σεται στο συνολικότερο αντιπληµµυρικό και αρδευτικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής. 
Εποµένως, το έργο της διώρυγας είναι συµβατό µε τις υφιστάµενες παραµέτρους της 
περιοχής. 
 
Οι ιχθυοφραγµοί υπάρχουν στη λιµνοθάλασσα και αποτελούν εργαλείο για την αλιεία. 
Στόχος τους είναι να εµποδίζουν τα ψάρια να διαφύγουν προς την ανοικτή θάλασσα αλ-
λά ταυτόχρονα να επιτρέπουν την κυκλοφορία του θαλασσινού νερού προς τη λιµνοθά-
λασσα. Οι υφιστάµενοι ιχθυοφραγµοί δε λειτουργούν ικανοποιητικά. Τα ανοίγµατα του 
πλέγµατος τους έχουν φράξει από οργανική ύλη ή από άχρηστα αντικείµενα που µετα-
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φέρονται από τους κυµατισµούς. Έτσι, η αντικατάσταση των ιχθυοφραγµών µε νέους τύ-
πους θα αποκαταστήσει το σκοπό για τον οποίο είχαν αρχικά τοποθετηθεί οι φραγµοί. 
 
 
4.6 ΠΙΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
Πιέσεις και σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον της περιοχής ασκεί η σηµερινή του 
κατάσταση που είναι το αποτέλεσµα δεκαετιών αλόγιστης και κακής χρήσης, η οποία 
διαιωνίζεται. Τα προτεινόµενα έργα αποτελούν αναγκαίες και ικανές παρεµβάσεις απο-
µείωσης των πιέσεων αυτών και βελτίωσης των συνθηκών λειτουργίας του οικοσυστήµα-
τος. 
 
Οι ακούµενες σήµερα πιέσεις είναι σε όλο το βιοτικό και αβιοτικό περιβάλλον, στα νερά 
(πρώτιστα), στα εδάφη, στην ατµόσφαιρα, στο φυτικό και το ζωϊκό κόσµο του οικοσυ-
στήµατος και γενικά στην όλη δοµή και λειτουργία του. Τα νερά στη λιµνοθάλασσα ου-
σιαστικά δεν κυκλοφορούν, υπάρχει έλλειψη οξυγόνου µε καταλυτικές επιδράσεις στα 
ψάρια, δηµιουργούνται συνθήκες ευτροφισµού, οργανικής ιζηµατοποίησης και υποβάθ-
µισης. Ακόµα και οι βλάβες της ∆ιώρυγας ∆ΧΧ, που από πρώτη άποψη φαίνεται να µην 
συνδέονται άµεσα µε το οικοσύστηµα, επιβαρύνουν το περιβάλλον του, αφού διαρρέουν 
στη Λιµνοθάλασσα Αιτωλικού νερά των Λιµνών Λυσιµαχείας και Τριχωνίδας που έχουν 
αυξηµένες συγκεντρώσεις θρεπτικών συστατικών. 
 
Οι κυριότερες ανθρώπινες επεµβάσεις που οδήγησαν σε επιβάρυνση του υδάτινου κυ-
ρίως περιβάλλοντος είναι οι εξής: 

• Η κατασκευή εγγειοβελτιωτικών έργων στη δεκαετία του ’60 – ’70. Έγινε αποξή-
ρανση εκτάσεων βόρεια της Κλείσοβας. 

• Το κλείσιµο και η πρόσχωση των γεφυρών του Αιτωλικού. 
• Οι προσχώσεις του υφαλαύλακα. 
• Η κατασκευή αναχωµάτων είτε για επικοινωνία είτε για τη δηµιουργία αλυκών. 
• Η κατασκευή του αναχώµατος µεταξύ Αιτωλικού – Τουρλίδας για την κατασκευή 

του διαύλου που συνδέει τη λιµνοθάλασσα του Αιτωλικού µε το λιµάνι του Μεσο-
λογγίου. 

• Η κατασκευή των συγκεκριµένων ιχθυοφραγµών στο νότιο τµήµα της λιµνοθά-
λασσας Μεσολογγίου. Οι ιχθυοφραγµοί αυτοί, µε το πέρασµα των χρόνων, δε λει-
τουργούν ικανοποιητικά, λόγω του ότι τα ανοίγµατα του πλέγµατος τους φράζουν 
από οργανική ύλη και άχρηστα αντικείµενα που παρασύρονται από τους κυµατι-
σµούς, ενώ πολλές φορές καταστρέφονται και οι κατακόρυφοι πάσσαλοι των 
φραγµών από κορµούς δέντρων κ.α ογκώδη αντικείµενα που παρασύρονται από 
τα νερά. 

 
Όλα τα παραπάνω έργα είχαν ως αποτέλεσµα την παρεµπόδιση του αλµυρού και οξυγο-
νοµένου νερού της θάλασσας να εισέλθει στη λιµνοθάλασσα του Μεσολογγίου και από 
εκεί στη λιµνοθάλασσα του Αιτωλικού, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία φαινοµένων έλλει-
ψης οξυγόνου σε βάθη µεγαλύτερα των 5-7m στο Αιτωλικό. Το γεγονός αυτό οδήγησε 
περαιτέρω σε µείωση της ιχθυοπαραγωγής. 
 
Επίσης, η αποστράγγιση της βαλτώδους περιοχής του αντλιοστασίου D6 µέσα στη λι-
µνοθάλασσα, καθώς και η ρύπανση των αποστραγγιστικών τάφρων από ανθρωπογενείς 
δραστηριότητες, οδηγούν σε υποβάθµιση της ποιότητας των υδάτων της λιµνοθάλασ-
σας. 
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Παράλληλα, η λατόµευση της γύψου και η µετέπειτα επεξεργασία της στις βιοµηχανικές 
µονάδες για παραγωγή των τελικών προϊόντων δηµιουργεί µεγάλες ποσότητες ρύπων, οι 
οποίοι επιβαρύνουν το περιβάλλον. Οι ρύποι αυτοί αφορούν σε υλικά λατόµευσης και 
σκόνη από την παραγωγή αλλά και µεταφορά του προϊόντος. 
 
Επίσης, παρατηρείται ρύπανση από αστικά λύµατα αλλά και από υπόλοιπα αγροχηµι-
κών. Τα ρυπασµένα µε υπολείµµατα φυτοφαρµάκων και λιπασµάτων νερά αποστραγγί-
ζονται προς τους υγρότοπους. Συµβάλλουν στο φαινόµενο του ευτροφισµού και αποτε-
λούν κίνδυνο για την άγρια ζωή. Ρύπανση από στερεά απορρίµµατα παρατηρείται κυρί-
ως στη λιµνοθάλασσα της Κλείσοβας. Επίσης, υπάρχει παρενόχληση και κυνήγι των ά-
γριων πτηνών. 
 
Οι προτεινόµενες τελικά µε την παρούσα µελέτη παρεµβάσεις είναι καθ’ ολοκληρία περι-
βαλλοντικά φιλικές και συµβατές µε την αποκατάσταση της ορθής και αειφόρου λειτουρ-
γίας του περιβάλλοντος της περιοχής. Μικρές επιπτώσεις που θα προέλθουν από τα 
προτεινόµενα έργα είναι ουσιαστικά µόνο στη φάση κατασκευής τους και αναστρέψιµες, 
ενώ διατυπώνονται στην παρούσα και οι αναγκαίες προϋποθέσεις κατά το δυνατόν απο-
µείωσης τους. Οι επιπτώσεις αυτές προσδιορίζονται στα επόµενα κεφάλαια. 
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5 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
 
 

5.1 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ Ε∆ΑΦΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 
 
Τα προτεινόµενα έργα δεν αναµένεται να προκαλέσουν αξιοσηµείωτες επιπτώσεις στο 
έδαφος και τη µορφολογία της περιοχής. ∆εν θα προκληθούν ασταθείς καταστάσεις εδά-
φους, ή αλλαγές στη διάταξη των πετρωµάτων αφού οι παρεµβάσεις θα γίνουν µόνο 
στην επιφάνεια του εδάφους. Θα υπάρξει µόνο µετατόπιση και επικάλυψη του εδάφους 
αλλά σε ότι αφορά την άρση των αναχωµάτων, πρόκειται για επαναφορά του στην 
προηγούµενη φυσική κατάσταση. Σε ότι αφορά τη διάνοιξη του υφαλαύλακα και στην 
απόθεση των υλικών, οι επικαλύψεις στην µεν λιµνοθάλασσα (απόθεση σε χώρους εν-
διάµεσα των δύο υφαλαυλάκων) θα διευκολύνουν την κυκλοφορία των νερών της, ενώ η 
απόθεση των πλεοναζόντων υλικών θα γίνει σε κατάλληλους χώρους οργανωµένα και 
βάσει προδιαγραφών. 
 
Στα τοπογραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής θα υπάρξουν µόνιµες αλλαγές (αποµά-
κρυνση αναχωµάτων), αλλά θα είναι θετικές διότι η περιοχή θα επιστρέψει στην πρω-
ταρχική φυσική της κατάσταση. 
 
∆εν υπάρχει κίνδυνος καταστροφής γεωλογικών ή φυσικών χαρακτηριστικών αφού στις 
θέσεις των έργων δεν υπάρχουν µοναδικά γεωλογικά ή φυσικά χαρακτηριστικά. 
 
Οι προτεινόµενες παρεµβάσεις δεν θα προκαλέσουν εµπόδια ή δοµικές παρεµβολές στο 
έδαφος και τη µορφολογία και δεν αναµένεται να προκαλέσουν αύξηση της διάβρωσης 
του εδάφους από τον άνεµο ή το νερό, επιτόπου ή µακρυά των θέσεων των έργων. Πα-
ράλληλα δεν θα προκληθούν αλλαγές στην απόθεση ή διάβρωση της άµµου των ακτών, 
ή αλλαγές στη δηµιουργία λάσπης, ή αλλαγές στην κοίτη ποταµών, ή ρυακιών, ή του 
πυθµένα της θάλασσας. 
 
Το µέγεθος και η φύση των παρεµβάσεων δεν αναµένεται να προκαλέσουν κίνδυνο έκ-
θεσης ανθρώπων ή περιουσιών σε γεωλογικές καταστροφές όπως σεισµοί, κατολισθή-
σεις εδαφών ή λάσπης, καθιζήσεις ή άλλες παρόµοιες καταστροφές. 
 
 

5.2 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 
 
Οι αναµενόµενες επιπτώσεις στο ατµοσφαιρικό περιβάλλον από τα έργα που προτείνο-
νται αφορούν κυρίως τη φάση της κατασκευής τους και περιλαµβάνουν τα εξής: 

• Σκόνη από τις εργασίες εκσκαφών, την κίνηση των οχηµάτων και τη διαχείριση 
των υλικών και χωµατουργικών προϊόντων (φορτοεκφορτώσεις χωµάτων και α-
δρανών κλπ) 

• Καυσαέρια από τις µετακινήσεις των φορτηγών και των µηχανηµάτων κατασκευ-
ής στο χώρο του έργου. Εκτιµάται ότι οι συνολικές αναµενόµενες εκποµπές είναι 
µικρές, όπως και οι αναµενόµενες συγκεντρώσεις των ρύπων. 

• Καυσαέρια από τα µεταφορικά µέσα που θα µεταφέρουν τα υλικά κατασκευής 
από και προς τα εργοτάξια. Η ρύπανση από τη δραστηριότητα αυτή αφορά τις 
µεταφορές υλικών και εκτιµάται επίσης ότι είναι ασήµαντη. 

 
Οι επιπτώσεις αυτές κρίνονται ως, βραχυπρόθεσµες, µικρής έντασης και αναστρέψιµες. 
Κατά τη φάση λειτουργίας, δεν αναµένονται επιπτώσεις στην ατµόσφαιρα. 
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5.3 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
Το ακουστικό περιβάλλον της περιοχής δεν παρουσιάζει σήµερα επιβάρυνση. Στην πε-
ριοχή δεν υπάρχουν οχλούσες εγκαταστάσεις ή δραστηριότητες, εκτός των λατοµεύσεων 
γύψου σε ένα σηµείο δίπλα στη λιµνοθάλασσα. Οχλούσα δραστηριότητα είναι και η οδική 
κυκλοφορία που σε τοπικό επίπεδο δεν είναι αυξηµένη, αλλά παρουσιάζει αύξηση σε ε-
πίπεδο διερχόµενης κυκλοφορίας προς Αγρίνιο και Αστακό.  
 
Οι επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον αφορούν στη λειτουργία των µηχανηµάτων κα-
τά τη φάση κατασκευής και εκτιµάται ότι θα είναι µικρές, καθώς οι περισσότερες εργασίες 
θα γίνουν σε περιοχές εκτός οικισµών. 
 
 

5.4 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΝΕΡΑ 
 
5.4.1 Επιφανειακά Νερά 
 
Επιπτώσεις στα επιφανειακά νερά αναµένονται κατά την κατασκευή, λόγω ρύπανσης 
που µπορεί να προκληθεί από υλικά συντήρησης και λειτουργίας των οχηµάτων και µη-
χανηµάτων του εργοταξίου (καύσιµα, λιπαντικά), υλικά για την κατασκευή των ασφαλτι-
κών καθώς και απορρίµµατα από την καθηµερινή διαβίωση ανθρώπων στο εργοτάξιο. 
Οι απορροές αυτές διοχετεύονται συνήθως στο σύστηµα φυσικών µισγαγγειών ή απευ-
θείας στη θάλασσα. Η δυνητική αυτή ρύπανση δεν επιτρέπεται από τις κείµενες διατά-
ξεις. 
 
Επιπτώσεις στα επιφανειακά νερά αναµένονται επίσης κατά την κατασκευή λόγω των 
εκσκαφών των αναχωµάτων που θα προκαλέσουν αύξηση της θολερότητας των νερών 
της λιµνοθάλασσας. Η µεταβολή αυτή είναι αναστρέψιµη καθώς µε το πέρας των εκσκα-
φών τα νερά θα επανέλθουν σύντοµα στα φυσιολογικά επίπεδα θολερότητας. 
 
Μετά την ολοκλήρωση των έργων, η άρση των αναχωµάτων θα επιφέρει αλλαγές στην 
πορεία των επιφανειακών υδάτων µε κύριο στοιχείο την κίνηση νερών από την ανοικτή 
θάλασσα προς τη λιµνοθάλασσα του Μεσολογγίου και στη συνέχεια τη λιµνοθάλασσα 
του Αιτωλικού. Οι επιπτώσεις αυτές είναι θετικές αφού θα διευκολύνουν την κυκλοφορία 
οξυγονοµένου νερού προς τις Λιµνοθάλασσες, βελτιώνοντας την ποιότητα των υδάτων 
τους. Στο γεγονός αυτό θα συµβάλλει και η άρση των ιχθυοφραγµών. 
 
5.4.2 Υπόγεια Νερά 
 
Από την κατασκευή των έργων δεν πρόκειται να επηρεαστεί τόσο η ποσότητα όσο και η 
ποιότητα των υπόγειων νερών της περιοχής. Τα υπόγεια νερά λόγω της άµεσης ή έµµε-
σης επικοινωνίας που έχουν µε τη θάλασσα, παρουσιάζουν µια σταθερότητα όσον αφο-
ρά την ποσότητά τους. Η ποιοτική τους υποβάθµιση (υφάλµυρα) λόγω της θαλάσσιας 
διείσδυσης δεν αναµένεται να επηρεαστεί εξαιτίας της κατασκευής των έργων. 
 
Επιπλέον οι εκσκαφές για την θεµελίωση των έργων είναι σε βάθη τέτοια (µικρά) που δεν 
θα επηρεάσουν τις γραµµές ροής και τις κατευθύνσεις κίνησης των υπόγειων υδροφό-
ρων οριζόντων. 
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5.5 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΟΠΙΟ 

 
Επηρεασµός του τοπίου θα υπάρξει κατά τη φάση κατασκευής των έργων αφού η πα-
ρουσία και η κίνηση του µηχανολογικού εξοπλισµού αποτελεί στοιχείο επιδείνωσης της 
εικόνας του. Όµως ο επηρεασµός θα είναι προσωρινός και θα παύσει µε την ολοκλήρω-
ση των έργων. Το τοπίο που θα προκύψει από τα έργα θα έχει αισθητά βελτιωµένη εικό-
να και θα προσεγγίζει µε αυτή του αρχικού τοπίου που είχε η Λιµνοθάλασσα πριν τις πα-
ρεµβάσεις που την υποβάθµισαν. 
 
 

5.6 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
 
Ολόκληρη η περιοχή της λιµνοθάλασσας διέπεται από καθεστώς προστασίας βάσει εθνι-
κών και διεθνών συµβάσεων. Οι προτεινόµενες εργασίες, αν και προσωρινά θα προκα-
λέσουν δραστηριότητα µη συµβατή µε την προστατευόµενη περιοχή, θα επιδράσουν θε-
τικά σε αυτή, αφού θα βελτιώσουν τις συνθήκες λειτουργίας συνολικά του οικοσυστήµα-
τος. 
 
 

5.7 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΛΩΡΙ∆Α ΚΑΙ ΠΑΝΙ∆Α 
 
Κατά τη φάση κατασκευής των έργων στη Λιµνοθάλασσα θα υπάρξουν επιπτώσεις στη 
χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής, αφού οι τεχνικές εργασίες αποτελούν δραστηριό-
τητες µη συµβατές µε τον κύκλο ζωής τους. Θα υπάρξουν εκχερσώσεις περιορισµένων 
εκτάσεων, καθώς και αποµάκρυνση του ζωϊκού κόσµου από τους χώρους των εργασιών. 
Οι επιπτώσεις προκύπτουν κυρίως από : 

• το χώρο κατάληψης των έργων, 
• την κίνηση του εξοπλισµού, 
• τη δηµιουργία και λειτουργία λατοµείων, δανειοθαλάµων και χώρων απόθεσης, 
• τη θέση όλων αυτών των χώρων ως προς ευαίσθητα φυσικά οικοσυστήµατα. 

Η ορνιθοπανίδα θα εµποδίζεται να προσεγγίσει τους τόπους των εργασιών και θα ανα-
ζητήσει άλλους χώρους για φώλιασµα. Η ιχθοπανίδα και γενικά τα υδρόβια είδη θα επη-
ρεαστούν επίσης από τις εργασίες αφού θα υπάρξει αναταραχή του περιβάλλοντος δια-
βίωσης τους.  
 
Όλες οι παραπάνω επιπτώσεις θα είναι προσωρινές και αναστρέψιµες βαθµιαία µετά την 
ολοκλήρωση των εργασιών. Τότε θα εκλείψουν οι οχλήσεις στο ζωϊκό κόσµο, ενώ θα έχει 
διαµορφωθεί και ένα αναβαθµισµένο περιβάλλον που θα διευκολύνει κατά πολύ τη δια-
µονή, ενδιαίτηση και αναπαραγωγή του στην περιοχή. 
 
Ειδικά για τα έργα στη ∆ιώρυγα ∆ΧΧ εκεί οι επιπτώσεις θα είναι ηπιότερες. Τα έργα θα 
γίνουν σε χέρσο έδαφος και δεν προβλέπονται εκχερσώσεις, αφού οι παρεµβάσεις αφο-
ρούν σε τµήµατα που είναι ήδη κατασκευασµένα. Συνεπώς στην προκειµένη περίπτωση 
δεν αναµένεται διατάραξη των ειδών της χλωρίδας τόσο κατά τη φάση κατασκευή όσο 
και κατά τη φάση λειτουργίας των έργων. 
Αντίθετα θα υπάρξουν θετικές επιπτώσεις για το οικοσύστηµα επειδή µε την επισκευή 
της ∆ιώρυγας και τη διακοπή των υπερχειλίσεων της, θα µηδενιστεί η πιθανότητα µετα-
φοράς στη Λιµνοθάλασσα οργανισµών ξένων προς το οικοσύστηµα της, προερχόµενων 
από τις Λίµνες Λυσιµαχεία και Τριχωνίδα. 
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5.8 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 

 
∆εν αναµένονται επιπτώσεις στις χρήσεις γης. Τα έργα δεν θα µεταβάλλουν τις υπάρ-
χουσες χρήσεις, ενώ η λειτουργία των εργοταξίων θα είναι προσωρινή και ο χώρος θα 
αποκατασταθεί µετά τη λήξη των εργασιών.  
 
 

5.9 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
Από τα έργα θα υπάρξουν θετικές επιπτώσεις στο οικονοµικό περιβάλλον της περιοχής, 
αφού θα προκύψει τόνωση του πρωτογενή τοµέα, µε ενίσχυση της αλιείας (βελτίωση των 
συνθηκών διαβίωσης της ιχθυοπανίδας) και της γεωργίας (διασφάλιση της οµαλής διοχέ-
τευσης αρδευτικού νερού). 
Ο δευτερογενής και τριτογενής τοµέας απασχόλησης δεν θα επηρεαστούν. 
 
Στον πληθυσµό δεν αναµένονται άµεσες επιπτώσεις, καθώς τα προτεινόµενα έργα δεν 
αναµένεται να επιφέρουν αλλαγές στην πυκνότητα ή το ρυθµό αύξησης του πληθυσµού. 
Το ιστορικό – αρχαιολογικό περιβάλλον δεν επηρεάζεται καθώς στην περιοχή των έργων 
δε βρίσκεται κάποιος αρχαιολογικός χώρος ή µνηµείο. 
 
 

5.10 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 
 
Κατά τη φάση κατασκευής των έργων θα υπάρχει όχληση από τη διέλευση των οχηµά-
των του εργοταξίου µέσα στους δρόµους των οικισµών. Η επίπτωση αυτή θα είναι προ-
σωρινή. 
 
Επιπτώσεις – µεταβολές θα υπάρξουν στις υποδοµές και συγκεκριµένα θα διακοπεί η 
επικοινωνία που µέχρι και σήµερα γίνεται µέσω του αναχώµατος που ξεκινάει από το 
Κατράκειο στο Αιτωλικό και φτάνει µέχρι τη νησίδα του Πόρου – Ντολµά. Αυτή πλέον θα 
είναι εφικτή µόνο µε πλωτά µέσα. Η µεταβολή αυτή είναι αναπόφευκτη αφού η άρση των 
αναχωµάτων που εµποδίζουν την κυκλοφορία των νερών αποτελεί συστατικό στοιχείο 
των αναγκαίων παρεµβάσεων βελτίωσης των συνθηκών λειτουργίας του οικοσυστήµα-
τος. 
 
Ευνοϊκή επίπτωση θα υπάρξει και από την οργάνωση του χώρου «Κτήµα Πετούνη» σε 
χώρο προσωρινής απόθεσης προς επαναχρησιµοποίηση, των προϊόντων εκσκαφής των 
αναχωµάτων. Στο χώρο αυτό που βρίσκεται δίπλα στη Λιµνοθάλασσα, γίνεται σήµερα 
ανεξέλεγκτη απόρριψη µπαζών και απορριµµάτων. Η χρήση του για την οργανωµένη 
προσωρινή απόθεση των προϊόντων άρσης των αναχωµάτων στα πλαίσια των έργων, 
θα συµβάλλει παράλληλα στην αναβάθµιση του και στη διακοπή της µη αποδεκτής ση-
µερινής του κατάστασης. 
 
Ευνοϊκές θα είναι οι επιπτώσεις και από την αποκατάσταση των βλαβών της διώρυγας 
∆ΧΧ, που θα αυξήσει την παροχετευτικότητα της από 15m3/s που είναι σήµερα σε 
30m3/s που είχε αρχικά σχεδιαστεί. Το έργο αυτό είναι πολύ σηµαντικό, καθώς η διώρυ-
γα ∆ΧΧ χρησιµοποιείται κατά βάση ως αντιπληµµυρική, αφού δέχεται τις πληµµυρικές 
παροχές της λίµνης Λυσιµαχείας αλλά και ως αρδευτική, αφού τροφοδοτεί µε αρδευτικό 
νερό τις διώρυγες ∆1 και ∆2, οι οποίες µε τη σειρά τους αρδεύουν τις εκτάσεις δυτικά της 
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λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου, στο Νεοχώρι, την Κατοχή και όλες τις εκτάσεις εκατέρω-
θεν του ποταµού Αχελώου. 
 
Θετικές τέλος, θα είναι οι επιπτώσεις από την κατασκευή των δύο γεφυρών στο δρόµο 
της Τουρλίδας. Η αναβάθµιση της επικοινωνίας µέσα στο Εθνικό Πάρκο είναι παρέµβα-
ση συµβατή µε τις προβλέψεις της Κ.Υ.Α. 22306/2006, µε την οποία έγινε η ανακήρυξη 
της περιοχής. 
 
Τα δίκτυα κοινής ωφέλειας και το δίκτυο µεταφορών δεν θα επηρεαστούν. 
 
 

5.11 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 
 
Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενα κεφάλαια, επικίνδυνες εκποµπές αερίων στην α-
τµόσφαιρα, αξιόλογη αύξηση των επιπέδων θορύβου και ρύπανση των υδάτων δεν θα 
υπάρξουν. Έτσι, δε αναµένονται επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία. 
 
 

5.12 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Όλα τα έργα αφορούν σε παρεµβάσεις βελτίωσης υπαρχουσών υποδοµών, αλλά και των 
συνθηκών λειτουργίας του οικοσυστήµατος της Λιµνοθάλασσας. Η άρση αναχωµάτων 
και ιχθυοφραγµών θα έχει θετικές επιπτώσεις στην ποιότητα των νερών και στην ιχθυο-
παραγωγή. Αναµένεται η βελτίωση της ποιότητας των νερών και στις περιοχές κολύµβη-
σης. Από την επισκευή και την αποκατάσταση της λειτουργίας της διώρυγας ∆ΧΧ θα 
ωφεληθεί η γεωργία, αλλά και το οικοσύστηµα της Λιµνοθάλασσας. 
 
Επισηµαίνονται τέλος: 
α) ότι το έργο αποκατάστασης των βλαβών της ∆ιώρυγας ∆ΧΧ είναι κατεπείγον, δεδοµέ-

νης και της διακοπής της λειτουργίας της την τελευταία χειµερινή περίοδο και, 
β) η χρηµατοδότηση των έργων είναι εξασφαλισµένη από το ΕΠΠΕΡΑΑ. 
 
Από την επιµέρους και συνολική αξιολόγηση των προτεινόµενων έργων προκύπτει ότι οι 
θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον πλεονεκτούν κατά πολύ των αρνητικών που στο σύ-
νολο τους είναι παράλληλα και αναστρέψιµες. 
Από µέρος των έργων αναµένονται άµεσες θετικές επιπτώσεις και στον πρωτογενή το-
µέα.  
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6 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  
 
 
Τα προτεινόµενα στη συνέχεια µέτρα αντιµετώπισης – αποµείωσης των επιπτώσεων 
των εργασιών, αφορούν γενικούς κανόνες που πρέπει να τηρούνται σε όλα τα εργοτάξια 
κατασκευής έργων υποδοµής. Στα προβλεπόµενα στην παρούσα έργα υπάρχουν όµως 
και ιδιαιτερότητες που σχετίζονται µε τη διαφορετικότητα που παρουσιάζουν (έργα σε 
χερσαίες και άλλα σε υδάτινες επιφάνειες) και στο σύνολο τους έργα εντός περιοχής Ε-
θνικού Πάρκου. Λόγω των ιδιατεροτήτων αυτών έγινε προσπάθεια προσαρµογής των 
γενικών αυτών κανόνων στις ειδικές συνθήκες κάθε περίπτωσης. 
 
 

6.1 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ Ε∆ΑΦΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 
 
Οι επιπτώσεις στο έδαφος και τη µορφολογία είναι συνολικά θετικές. Οι µόνιµες αλλαγές 
που θα προκληθούν στη µορφολογία είναι επιθυµητές και αποτελούν µέρος των επιδιω-
κόµενων σκοπών των παρεµβάσεων που θα αναβαθµίσουν το οικοσύστηµα. 
 
Παράλληλα όµως, για την αποφυγή πρόκλησης ανεπιθύµητων καταστάσεων κατά τη 
φάση κατασκευής, απαιτείται ο περιορισµός της ζώνης κατάληψης των έργων στον απο-
λύτως αναγκαίο χώρο που έχει προσδιορισθεί από το σχεδιασµό και η αποφυγή άσκο-
πης κατάληψης παράπλευρων εκτάσεων, που τις περισσότερες φορές οδηγεί σε υπο-
βάθµιση και εγκατάλειψη τους µετά το πέρας των εργασιών. Στα πλαίσια αυτά ειδικότερα 
προτείνεται: 
- Η χωροθέτηση των εργοταξίων σε θέσεις κατά το δυνατόν εντός της ζώνης κατά-

ληψης του έργου. 
- Η εκτέλεση όλων των προσωρινών εργασιών (προσωρινή απόθεση υλικών, απόρ-

ριψη µπαζών κ.α.) µέσα στην περιορισµένη ζώνη κατάληψης των έργων. 
 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην έκταση των παρεµβάσεων που θα γίνουν στη 
φάση της κατασκευής στην περιοχή της ∆ιώρυγας ∆ΧΧ, λόγω της φύσης των γεωλογι-
κών σχηµατισµών. Οι σχηµατισµοί αυτοί που περιέχουν γύψο ή ανυδρίτη, παρουσιάζουν 
µεγάλες διακυµάνσεις από πλευράς µηχανικής αντοχής και συµπεριφοράς και είναι επι-
δεκτικοί στην εκδήλωση πάσης φύσης αστοχιών. Απαιτείται εποµένως ήπια και στοχευ-
µένη παρέµβαση στο γεωλογικό περιβάλλον της περιοχής, χωρίς επεκτάσεις που µπορεί 
να προκαλέσουν ασταθείς καταστάσεις. 
 
 

6.2 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 
 
Οι επιπτώσεις που θα προκληθούν στην ατµόσφαιρα θα είναι µόνο κατά τη φάση κατα-
σκευής και εποµένως αναστρέψιµες µετά την ολοκλήρωση των εργασιών.  
 
Για την αποµείωση όµως των επιπτώσεων αυτών απαιτείται η λήψη µέτρων σύµφωνα µε 
τις Κείµενες ∆ιατάξεις, που αφορούν τόσο αυτές καθ΄ εαυτές τις εργασίες κατασκευής 
όσο και τις µεταφορές αδρανών υλικών. Τα µέτρα που προτείνεται να εφαρµοστούν επι-
γραµµατικά είναι: 
- Να γίνεται διαβροχή των χώρων εργασίας και των υλικών ώστε να περιοριστεί η 

έκλυση σκόνης κατά την εκτέλεση των χωµατουργικών εργασιών µε µεγαλύτερη 
έµφαση το καλοκαίρι. Το συγκεκριµένο µέτρο αφορά τα έργα στις χερσαίες επιφά-
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νειες αφού στην άρση των αναχωµάτων και στη διάνοιξη των υφαλαυλάκων η συ-
νεχής διαβροχή είναι δεδοµένη. 

- Η λειτουργία των µηχανηµάτων που εργάζονται στο χώρο να γίνεται µε προσεκτι-
κούς και όχι άσκοπους ή/και βεβιασµένους χειρισµούς, ώστε να περιορίζεται η έ-
κλυση σκόνης και καυσαερίων. 

- Τα φορτηγά οχήµατα µεταφοράς αδρανών υλικών να φέρουν ειδικό κάλυµµα σύµ-
φωνα µε τις υφιστάµενες διατάξεις. Τα δε φορτηγά µεταφοράς των προϊόντων εκ-
σκαφής, µε την έξοδό τους από τον εργοταξιακό χώρο, να καλύπτουν µε ειδικό κά-
λυµµα (ύφασµα κλπ.) το µεταφερόµενο προϊόν. 

- Να αποφεύγεται η υπερπλήρωση των φορτηγών µεταφοράς χύδην υλικών, ενώ να 
γίνεται έκπλυση των τροχών τους όταν εξέρχονται από τους χώρους των εργασιών. 

- Να γίνεται τακτική συντήρηση των οχηµάτων και µηχανηµάτων του εργοταξίου και 
να τηρείται η ισχύουσα νοµοθεσία σχετικά µε τις εκποµπές αέριων ρύπων από µη-
χανήµατα και οχήµατα εργοταξίου. 

- Να γίνεται προσωρινή περίφραξη ή/και κάλυψη των σωρών των προσωρινών α-
ποθέσεων προϊόντων εκσκαφής και υλικών κατασκευής. 

 
 

6.3 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
Οι επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον αφορούν µόνο τη φάση κατασκευής και θα εί-
ναι αναστρέψιµες µετά την ολοκλήρωση των εργασιών. Η αποµείωση τους σχετίζεται µε 
τη διάταξη και οργάνωση των εργοταξίων, αλλά και µε τον τρόπο εκτέλεσης των εργα-
σιών, σε τρόπο ώστε να προκληθεί η µικρότερη δυνατή όχληση στους ανθρώπους αλλά 
και στην πανίδα της περιοχής. Γενικά ισχύουν τα µέτρα που αναφέρθηκαν παραπάνω 
στα κεφάλαια 6.1 και 6.2, µε την επιπρόσθετη παρατήρηση της αποφυγής κίνησης οχή-
µατων και εξοπλισµού σε χώρους εντός των οικιστικών περιοχών και σε ώρες κοινής 
ησυχίας. Επιπλέον τονίζεται η αποφυγή πρόκλησης άσκοπου θορύβου (κακός και βε-
βιασµένος χειρισµός εξοπλισµού), ιδιαίτερα κοντά σε θέσεις µε εµφανή παρουσία ειδών 
της άγριας πανίδας που ενδιατεί στο Εθνικό Πάρκο. Ο θόρυβος αυτός αποτελεί µεγάλη 
όχληση για την πανίδα που διαταράσσει τον κύκλο της και την αποµακρύνει από την πε-
ριοχή. 
 
Το ενδεχόµενο προσωρινής χρήσης κινητών αντιθορυβικών πετασµάτων στα σηµεία εκ-
ποµπής υψηλής στάθµης θορύβου δεν κρίνεται πρόσφορο στην παρούσα περίπτωση 
λόγω της αλλοίωσης (έστω και προσωρινής) που θα προκαλέσουν στο τοπίο, αλλά και 
των δυσµενών επιπτώσεων που µπορεί να έχουν στην κίνηση της άγριας πανίδας. 
 
 

6.4 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΝΕΡΑ 
 
 
6.4.1 Επιφανειακά Νερά 
 
Οι µόνιµες επιπτώσεις που θα προκληθούν στα επιφανειακά νερά από τις εργασίες (αλ-
λαγή της κίνησης τους), είναι επιθυµητές και αποτελούν µέρος των επιδιωκόµενων σκο-
πών των παρεµβάσεων που θα αναβαθµίσουν το οικοσύστηµα. 
 
Για την αποφυγή πρόκλησης ανεπιθύµητων µόνιµων επιπτώσεων στα επιφανειακά νερά 
από τις εργασίες θα πρέπει να ληφθούν µέτρα προστασίας ως εξής: 
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- Να γίνεται προσωρινή περίφραξη ή/και κάλυψη σωρών υλικών ή/και προσωρινών 
αποθέσεων προϊόντων εκσκαφής και υλικών κατασκευής, που βρίσκονται κοντά 
στη Λιµνοθάλασσα, ή σε άλλους φυσικούς αποδέκτες, για να αποφευχθεί η διαρ-
ροή – µεταφορά τους σε αυτούς, σε περίπτωση εµφάνισης απρόβλεπτων καιρικών 
φαινοµένων κατά τη διάρκεια της κατασκευής. 

- Να γίνεται συλλογή και διαχείριση κάθε είδους άχρηστων υλικών (άχρηστα ανταλ-
λακτικά κ.α), στερεών αποβλήτων (υπολείµµατα έκλυσης εξοπλισµού σκυροδετή-
σεων κ.α) και σκουπιδιών και η διάθεση τους σε οργανωµένους χώρους διάθεσης 
και ανακύκλωσης, προκειµένου να αποφευχθεί η διαρροή τους και η ρύπανση των 
νερών και της περιοχής. 

- Σε περίπτωση διαρροής καυσίµων ή ορυκτελαίων στο έδαφος θα πρέπει να γίνεται 
χρήση προσροφητικών υλικών, όπως π.χ. άµµος, ροκανίδι αµέσως µετά τη διαφυ-
γή τους, για να αποφευχθεί η κατάληξη τους στους φυσικούς αποδέκτες της περιο-
χής (ρέµατα, Λιµνοθάλασσα). 

- Ειδικότερα, τα υπολείµµατα ορυκτελαίων και καυσίµων των µηχανηµάτων κατα-
σκευής θα πρέπει να συλλέγονται σε κατάλληλη θέση του εργοταξίου και ύστερα να 
παραδίδονται σε αναγνωρισµένες επιχειρήσεις διαχείρισης ελαιωδών αποβλήτων ή 
επιχειρήσεις αναγέννησης. 

 
6.4.2 Υπόγεια Νερά 
 
Στα υπόγεια νερά δεν θα υπάρξουν επιπτώσεις από τα προτεινόµενα έργα. Προσωρινές 
επιπτώσεις (ρύπανση) είναι δυνατόν να προκληθούν κατά τη φάση των εργασιών κατα-
σκευής, κατά τον ίδιο τρόπο επιβάρυνσης των επιφανειακών νερών (κεφ. 6.4.1.). Οι 
διαρροές ρυπαντών στο έδαφος εκτός από τους επιφανειακούς αποδέκτες θα καταλή-
ξουν και στο υπέδαφος και τα υπόγεια νερά.  
Εποµένως, για την αντιµετώπιση τους ισχύουν τα µέτρα που αναφέρθηκαν αµέσως 
προηγούµενα για τα επιφανειακά νερά. 
 
 

6.5 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΟΠΙΟ 
 
Τα έργα θα επιφέρουν θετικές επιπτώσεις στο τοπίο της περιοχής που θα προέλθουν 
από την επαναφορά του τοπίου στην πρωταρχική εικόνα που είχε το οικοσύστηµα. 
 
 

6.6 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

 
Τα έργα θα επιφέρουν θετικές επιπτώσεις στην προστατευόµενη περιοχή της λιµνοθά-
λασσας. Αυτός είναι άλλωστε και ο αντικειµενικός σκοπός τους. Έχουν προταθεί από το 
Φορέα ∆ιαχείρισης Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου και άλλους τοπικούς φορείς αξιοποιώ-
ντας την εµπειρία τους και τα πορίσµτα των µελετών που έχουν εκπονηθεί κατά καιρούς 
για τη Λιµνοθάλασσα από πανεπιστηµιακά ιδρύµατα και άλλους φορείς. 
 
Κάποιες µη µόνιµες και αντιστρεπτές επιπτώσεις που επισηµάνθηκαν οφείλονται στη λει-
τουργία των εργοταξίων. Εκτός από την εφαρµογή των κειµένων διατάξεων δεν προέκυ-
ψε η ανάγκη εφαρµογής πρόσθετων µέτρων για την προστασία της περιοχής. 
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6.7 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΧΛΩΡΙ∆Α ΚΑΙ ΠΑΝΙ∆Α 
 
Αναφέρθηκε ήδη προηγούµενα ότι σκοπός των προτεινόµενων έργων είναι η βελτίωση 
των συνθηκών λειτουργίας του οικοσυστήµατος, πρακτικά η δηµιουργία ευνοϊκότερων 
προϋποθέσεων ανάπτυξης του φυτικού περιβάλλοντος και ενδιαίτησης της άγριας πανί-
δας. Οι παρεµβάσεις αποσκοπούν και θα επιφέρουν θετικές επιπτώσεις στη χλωρίδα και 
την πανίδα της περιοχής. Οι προσωρινές όµως αρνητικές επιπτώσεις που θα προκλη-
θούν κατά τη φάση των εργασιών κατασκευής (κεφ. 5.7) θα πρέπει να γίνει προσπάθεια 
να αποµειωθούν µέσω εφαρµογής των παρακάτω προτεινόµενων µέτρων: 
- Να γίνει περιορισµός στο ελάχιστο της αποψίλωσης, ή της κατάληψης περιοχών µε 

φυσική βλάστηση. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να προηγηθεί των κατασκευαστικών 
έργων οριοθέτηση των εκτάσεων κατάληψης των εργοταξίων. Οι θέσεις απόθεσης 
των προϊόντων εκσκαφής προτείνονται στην παρούσα και θα πρέπει να έχουν ορι-
στικοποιηθεί µέχρι την έναρξη των εργασιών, µε τη σύνταξη Φακέλου Συµµόρφω-
σης Τελικού Σχεδιασµού, σύµφωνα µε το άρθρο 11, παρ. 7, Ν4014/2011 και τα 
άρθρα 8 & 9 ΥΑ. 167563/ΕΥΠΕ/2013 (κεφ. 3.6). Οι επεµβάσεις δηλαδή στη χλωρί-
δα πρέπει να περιοριστούν στις απόλυτα αναγκαίες. Αν αυτό επιτευχθεί πιστεύουµε 
ότι θα έχουν περιορισθεί και οι επιπτώσεις στην πανίδα. 

- Επιπρόσθετα για την πανίδα, έχει προβλεφθεί στο σχεδιασµό η παραµονή µετά την 
άρση αναχωµάτων 3 νησίδων ξηράς στο ανάχωµα Νο5, σε συµµόρφωση µε αίτηµα 
της Ορνιθολογικής Εταιρείας για το φώλιασµα των πουλιών. Ανάλογος σχεδιασµός 
προβλέπεται και για το ανάχωµα της Κλείσοβας, επειδή τα τελευταία χρόνια έχουν 
δηµιουργηθεί φωλιές αργυροπελεκάνων. Ο σχεδιασµός έχει παροδοθεί στην Ορνι-
θολογική Εταιρεία για τη συναίνεση της και τυχόν αλλαγές θα περιληφθούν στα 
πλαίσια του παραπάνω αναφερόµενου Φακέλου Συµµόρφωσης Τελικού Σχεδια-
σµού. 

- Παράλληλα ισχύουν τα αναφερόµενα παραπάνω στο κεφ. 6.3. περί αποφυγής 
πρόκλησης άσκοπου θορύβου (κακός και βεβιασµένος χειρισµός εξοπλισµού), ι-
διαίτερα κοντά σε θέσεις µε εµφανή παρουσία ειδών της άγριας πανίδας που ενδια-
τεί στο Εθνικό Πάρκο. Ο θόρυβος αυτός αποτελεί µεγάλη όχληση για την πανίδα 
που διαταράσσει τον κύκλο της και την αποµακρύνει από την περιοχή. 

- Η υλοποίηση του έργου να γίνει µε κατά το δυνατόν ήπια λειτουργία του εξοπλι-
σµού, εντός του χώρου που έχει προσδιορισθεί για το σκοπό αυτό και χωρίς άσκο-
πες καταλήψεις παράπλευρων χώρων, όπως αναφέρεται και παραπάνω στο κεφά-
λαιο 6.1. 

 
Γενική κατεύθυνση θα πρέπει να είναι η υλοποίηση των εργασιών µε τη µικρότερη δυνα-
τή όχληση στο περιβάλλον. 
 
 

6.8 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 
 
Οι επιπτώσεις που θα υπάρξουν στις χρήσεις γης κατά τη φάση κατασκευής των έργων 
θα πρέπει να είναι προσωρινές και να µην µονιµοποιηθούν. Για το σκοπό αυτό θα πρέ-
πει να τηρηθούν όσα αναφέρονται προηγούµενα (κεφ. 6.1, 6.4 και 6.7) για τους χώρους 
που θα καταληφθούν, ενώ θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα αποκατάστασης των χώρων 
που θα χρησιµοποιηθούν κατά την κατασκευή και επαναφορά τους στην προηγούµενη 
κατάσταση µετά τη λήξη των εργασιών. 
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6.9 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
Οι επιπτώσεις στο κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον θα είναι θετικές. Άλλωστε τα έργα 
έχουν προταθεί µετά από διαβουλεύσεις των τοπικών φορέων. 
 
 

6.10 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 
 
Οι επιπτώσεις από τα έργα στις υποδοµές θα οδηγήσουν στην αναβάθµιση τους και θα 
είναι θετικές. 
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7 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
 
Τα προτεινόµενα έργα αποσκοπούν στην προστασία και την αποκατάσταση της οµαλής 
λειτουργίας του υδάτινου οικοσυστήµατος του συµπλέγµατος των λιµνοθαλασσών Με-
σολογγίου και Αιτωλικού. Είναι έργα που εξ΄ αρχής χαρακτηρίζονται ως περιβαλλοντικά 
αποδεκτά, αφού δε στοχεύουν στην εκµετάλλευση κάποιου φυσικού πόρου, αλλά στη 
βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας ενός ιδιαίτερα σηµαντικού, αλλά συγχρόνως και ι-
διαίτερα βεβαρηµένου οικοσυστήµατος. 
 
Η εκτέλεση τους αποτελεί αναγκαία και ικανή προϋπόθεση για την εξασφάλιση λειτουρ-
γίας του οικοσυστήµατος. Για το λόγο αυτό δεν είχε έννοια η εξέταση Μηδενικού Σεναρί-
ου κατά τη Μ.Π.Ε. Μηδενικό Σενάριο πρακτικά σηµαίνει ότι δεν γίνεται τίποτα, η υπο-
βάθµιση επιδεινώνεται και το οικοσύστηµα αργοπεθαίνει. 
 
Η ωρίµανση των προτεινόµενων έργων, ακολούθησε τη νόµιµη διαδικασία εκπόνησης 
περιβαλλοντικών µελετών και έκδοσης των ΑΕΠΟ. Σε µερικές περιπτώσεις η ισχύς των 
Αποφάσεων Π.Ο. έχει λήξει και σε άλλες προβλέπονται τροποποιήσεις – βελτιώσεις των 
έργων για τις οποίες απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση. 
 
Είναι ανάγκη οι προτεινόµενες παρεµβάσεις να υλοποιηθούν. Έχουν προκύψει από την 
αξιολόγηση των πορισµάτων µελετών που εκπονήθηκαν κατά καιρούς για τη Λιµνοθά-
λασσα από πανεπιστηµιακά ιδρύµατα και άλλους φορείς. Προτείνονται από το Φορέα 
∆ιαχείρισης Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου µε την ειδική εµπειρία και ενασχόληση που 
έχει για τη λειτουργία της Λιµνοθάλασσας και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των ανθρώπων του 
για την αρµονική λειτουργία συνολικά του οικοσυστήµατος, Αποτελούν αναγκαιότητα για 
όλη την ευρύτερη περιοχή και συνολικά για την πατρίδα µας που επιβάλλεται να εξα-
σφαλίσει τη λειτουργία του υγροβιότοπου και να τον παραδώσει µε τις καλύτερες δυνατές 
προϋποθέσεις στις επόµενες γενιές. 
 
Είναι τέλος αναγκαία η ταχύτατη προώθηση των σχετικών διαδικασιών επειδή: 
α) οι πιέσεις που ασκούνται στο οικοσύστηµα από την υφιστάµενη κατάσταση το οδη-

γούν βαθµιαία στην καταστροφή, 
β) η λειτουργία της ∆ιώρυγας ∆ΧΧ διακόπηκε την τελευταία χειµερινή περίοδο και, 
γ) υπάρχει δέσµευση από το ΕΠΠΕΡΑΑ ότι, για να πληρωθούν από Ευρωπαϊκού Πό-

ρους οι µελέτες των τεχνικών έργων, θα πρέπει να έργα να έχουν τουλάχιστον ανα-
τεθεί έως το 2015. 

 
 

Αθήνα, Ιούλιος 2013 
 

Ο συντάξας Μελετητής 
 
 
 

Γεράσιµος Γιαννάτος 
∆ρ. Γεωλόγος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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25) ΕΛ.ΣΤΑΤ. (2012): ‘‘Αποτελέσµατα της Απογραφής Πληθυσµού – Κατοικιών 2011 
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- το υπ. αρ. Α.Π.: 129241/ 5-Οκτ-2010 έγγραφο της Ε.Υ.ΠΕ. 
- το υπ αρ. 23213/18-6-2012 έγγραφο του ∆ήµου Ι.Π. Μεσολογγίου. 
- το υπ αρ. 21/12-5-2010 έγγραφο του Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

4ης Γ.Ε.Ν. Αιτωλοακαρνανίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ 

 
- Κ.Υ.Α. Ε.Π.Ο. µε αρ. οικ 143926/1273/29-03-2006, (ΕΡΓΑ: Α’ και Β’). 
- Κ.Υ.Α. Ε.Π.Ο. µε αρ. 65496/22-06-1999, (ΕΡΓΑ: Γ’, ∆’ και Ε’). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ 
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ 
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