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ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Σελίδα 2

Πιθανές Πλημμύρες και Επιπτώσεις στις ΠΔΣΚΠ



Επιφάνεια λεκάνης 120km2. Η μορφολογία της λεκάνης
μπορεί να χωριστεί σε περίπου 3 ίσα τμήματα όπου το
ανάντη τμήμα χαρακτηρίζεται από έντονο ανάγλυφο με
δασώδη κάλυψη. Το μεσαίο τμήμα αποτελείται κυρίως από
καλλιεργήσιμες εκτάσεις με διάσπαρτες κατοικίες. Τέλος το
τελευταίο κατάντη τμήμα βρίσκεται μέσα στο πολεοδομικό
συγκρότημα της Λευκωσίας.
Φράγμα Ταμασσού (2002) με λεκάνη απορροής 45 km2 όπου
κατακρατάται ένα μεγάλο ποσοστό της συνολικής απορροής.
Τμήμα ποταμού που εξετάζεται ίσο με 25km περίπου.
Σημαντικές ιστορικές πλημμύρες κυρίως πριν όμως την 
κατασκευή του φράγματος Ταμασσού.

Σελίδα 3

ΠΔΣΚΠ C01_ΠΕΔΙΑΙΟΣ



Σελίδα 4

ΠΔΣΚΠ C01_ ΠΕΔΙΑΙΟΣ



Γενικό Συμπέρασμα είναι ότι η κατάσταση του π. Πεδιαίου έναντι πλημμυρών είναι 
ικανοποιητική αν και υπάρχουν κατά τόπους υπερχειλίσεις ακόμα και στην πλημμύρα 
20ετίας.
Χαρακτηριστικά Στοιχεία του υπόψη τμήματος του Πεδιαίου

– Φράγμα Ταμασσού στο ανάντη άκρο (όγκος νερού 2.8hm3, κατασκευάστηκε το 2002).  
– Λίμνη Μαγκλή και μικρές λίμνες ανάντη των οικισμών Λακατάμειας και Ανθούπολης (Χ.Θ. 12+170).
– Διέρχεται από τον οικιστικό ιστό των Δήμων Λακατάμειας, Στροβόλου και Λευκωσίας.   
– Θεσμοθετημένη και ευρεία Ζώνη Προστασίας στην οποία έχει κατασκευαστεί το Γραμμικό Πάρκο

Πεδιαίου μήκους 10km περίπου. Η ζώνη αυτή μειώνεται δραστικά στην περιοχή του Δήμου Λευκωσίας
όπου η οικιστική πίεση είναι μεγαλύτερη.

– Μπορεί να διακριθεί σε δύο τμήματα, (α) το ανάντη τμήμα (αγροτικό – ημιαστικό από 11+723 έως
25+330), και (β) το κατάντη τμήμα (αστικό από 0+000 έως 11+723).

Κατακλύζονται κυρίως η Ζώνη Προστασίας του Πεδιαίου, οικιστικές ζώνες αλλά και
περιοχές όπου έχουν εγκατασταθεί δημόσια κτήρια κυρίως στη Λευκωσία, χώροι
γραφείων και εμπορικές ζώνες ακόμα και στην πλημμύρα 20ετίας.
Ο θιγόμενος πληθυσμός στην περίπτωση της πλημμύρας 20ετίας είναι σημαντικός (1220
άτομα), ενώ αυξάνεται στην πλημμύρα 100ετίας (6260 άτομα) και ακόμα περισσότερο
της 500ετίας (12700 άτομα).
Δεν υπάρχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον, ούτε στην πολιτιστική κληρονομιά στις
πλημμύρες Τ20 και Τ100 παρά μόνο στην περίπτωση της πλημμύρας Τ500 όπου θίγονται
ο Ναός της Μονής Αρχαγγέλου Μιχαήλ και οριακά ο Νερόμυλος.
Η δυνατότητα ανάσχεσης της ανάντη πλημμύρας στο φράγμα Ταμασσού είναι σημαντική
εφόσον μειωθεί ο όγκος νερού στο φράγμα κατά την έναρξη της υγρής περιόδου φτάνει
να μην αντιτίθεται στην καταρχήν λειτουργία του έργου ως εμπλουτιστικό. Με το
φράγμα στα ανάντη θα μειωθεί σημαντικά οι πλημμυρικές απορροές κατάντη.

Σελίδα 5

ΠΔΣΚΠ C01_ΠΕΔΙΑΙΟΣ



Επιφάνεια λεκάνης 15.5km2. Οι περιοχές αυτές είναι
αδόμητες με ήπιες κλίσεις και χωρίς κάποια δασοκάλυψη. Η
λεκάνη έχει επίμηκες σχήμα με μήκος 8.5 km περίπου και
μέσο πλάτος 2 km περίπου.
Τμήμα ποταμού που εξετάζεται ίσο με 5.4km. Το ρέμα ξεκινά 
ανάντη από τον Οικισμό Μακεδονίτισσας διέρχεται από τις 
περιοχές της Έγκωμης και του Αγίου Δομετίου και βρίσκεται 
σχεδόν σε όλο το μήκος του μέσα σε πυκνό αστικό ιστό.
Το υδατόρεμα είναι για μεγάλο μήκος διευθετημένο με 
κιβωτιοειδή οχετό. 
Σημαντικές ιστορικές πλημμύρες.

Σελίδα 6

ΠΔΣΚΠ C02_ΚΛΗΜΟΣ



Σελίδα 7

ΠΔΣΚΠ C02_ΚΛΗΜΟΣ



Γενικό Συμπέρασμα είναι ότι η προστασία της περιοχής του π. Κλήμου
έναντι πλημμυρών είναι ανεπαρκής ακόμα και στην πλημμύρα 20ετίας. 
Χαρακτηριστικά Στοιχεία του υπόψη τμήματος του Κλήμου
– Διέρχεται από το Δήμο Έγκωμης και Αγίου Δομετίου και συμβάλλει στον π. 

Πεδιαίο στα κατεχόμενα
– Σημαντικό τμήμα της κοίτης (3470m ή 65%) του π. Κλήμου είναι καλυμμένο . 

Επίσης σημαντικό τμήμα είναι ανοιχτό και διευθετημένο (850m ή 16%) ενώ 
μικρό τμήμα (1045m ή 19%) είναι η φυσική διατομή.  

– Ύπερθεν του κατάντη κλειστού τμήματος έχει διαμορφωθεί πεζόδρομος στην 
εμπορική περιοχή και βιομηχανική περιοχή Έγκωμης και στη βιομηχανική 
περιοχή Αγίου Δομετίου.

Κύρια αιτία πλημμυρών είναι η μειωμένη παροχετευτική ικανότητα της
εισόδου του κατάντη κλειστού τμήματος επί της Λεωφόρου Ηρώων.
Κατακλύζονται κυρίως οικιστικές ζώνες και οι εμπορικές/
βιοτεχνικές/βιομηχανικές περιοχές των Δήμων Έγκωμης και Αγίου
Δομετίου.
Ο θιγόμενος πληθυσμός στην περίπτωση της πλημμύρας 20ετίας είναι
σημαντικός (2980 άτομα), ενώ αυξάνεται στην πλημμύρα 100ετίας (4650
άτομα) και ακόμα περισσότερο της 500ετίας (6240 άτομα).
Δεν υπάρχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον, ούτε στην πολιτιστική
κληρονομιά. Θίγεται κτήριο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και το Δημοτικό
Σχολείο Μακεδονίτισσας κυρίως στις πλημμύρες 100ετίας και 500ετίας.Σελίδα 8

ΠΔΣΚΠ C02_ΚΛΗΜΟΣ



Επιφάνεια λεκάνης 23km2. Έχει σχήμα αχλαδιού με μήκος 8
km και μέσο πλάτος 2 km. Το μεγαλύτερο μέρος της
αποτελείται από καλλιεργήσιμες εκτάσεις με ήπιες κλίσεις σε
χαμηλό υψόμετρο.
Το υπό εξέταση ρέμα έχει μήκος 3.8 km και διέρχεται βόρεια 
του οικισμού Κοκκινοτριμιθιά ακολουθώντας σχεδόν 
παράλληλη πορεία με τον αυτοκινητόδρομο από Λευκωσία 
(Α9) με διεύθυνση από ανατολή προς δύση. 
Το υδατόρεμα είναι για μεγάλο μήκος διευθετημένο με 
κιβωτιοειδή οχετό. 
Σημαντικές ιστορικές πλημμύρες (09/01/2010, 26/02/2010
και 9/12/2014).

Σελίδα 9

ΠΔΣΚΠ C03_ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ ΜΕΡΙΚΑ



Σελίδα 10

ΠΔΣΚΠ C03_ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ ΜΕΡΙΚΑ



Γενικό Συμπέρασμα είναι ότι η προστασία της περιοχής του Παραπόταμου 
Μέρικα έναντι πλημμυρών είναι ανεπαρκής ακόμα και στην πλημμύρα 
20ετίας. 
Χαρακτηριστικά Στοιχεία του υπόψη τμήματος του Παραπόταμου Μέρικα
– Δέχεται τις απορροές του αποστραγγιστικού δικτύου του Οδικού Άξονα Α9.  
– Μεγάλο τμήμα της κοίτης (1860m ή 48%) είναι καλυμμένο με ορθογωνική διατομή 

από σκυρόδεμα.
– Το έργο εισόδου στο ορθογωνικό καλυμμένο τμήμα είναι ανεπαρκές με αποτέλεσμα 

να κατακλύζεται σημαντική περιοχή για τις πλημμύρες 100ετίας και 500ετίας.   
– Η κοίτη κατάντη του κλειστού τμήματος δεν είναι οριοθετημένη, δεν υπάρχει σαφής

κοίτη και έχει καταληφθεί κυρίως από αγροτικές εκτάσεις.
– Πρόβλημα υπάρχει στο γεγονός ότι έχει διακοπεί η συνέχεια των δευτερευόντων

ρεμάτων που συμβάλλουν στην κύρια κοίτη από τη νότια πλευρά .
Κατακλύζονται κυρίως οικιστικές και αγροτικές ζώνες.
Ο θιγόμενος πληθυσμός στην περίπτωση της πλημμύρας 20ετίας είναι
μικρός (10 άτομα), ενώ αυξάνεται στην πλημμύρα 100ετίας (30 άτομα) και
παραμένει ίδιος στην 500ετία.
Δεν υπάρχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον, ούτε στην πολιτιστική
κληρονομιά.
Θα πρέπει να αποκατασταθεί η συνέχεια του υδρογραφικού δικτύου βάσει
τουmasterplan το οποίο επικαιροποιείται.

Σελίδα 11

ΠΔΣΚΠ C03_ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ ΜΕΡΙΚΑ



Επιφάνεια λεκάνης 30km2. Το μεγαλύτερο μέρος της λεκάνης
έχει ήπιες κλίσεις με καλλιεργήσιμες εκτάσεις στις περιοχές
που δεν είναι δομημένες. Οι δομημένες εκτάσεις καλύπτουν
20% περίπου της συνολικής έκτασης.
Το υπό εξέταση ρέμα έχει μήκος 6 km. Το ανάντη άκρο του 
υπό εξέταση τμήματος βρίσκεται μεταξύ των περιοχών 
Λακατάμιας και Λατσιάς, πλησίον της βιοτεχνικής περιοχής 
νοτίως της Λευκωσίας, κατόπιν διέρχεται μεταξύ της 
βιομηχανικής περιοχής Στροβόλου και του σταδίου ΓΣΠ, 
καταλήγοντας ανάντη της Λίμνης Αθαλάσσας . 
Έχει κατά κανόνα ανοικτή διατομή σε όλο το μήκος, και 
μεταβαλλόμενη κατά τόπους πλάτους και γενικώς, διέρχεται 
από χέρσες και αραιοκατοικημένες εκτάσεις. 
Σημαντικές ιστορικές πλημμύρες.

Σελίδα 12

ΠΔΣΚΠ C04_ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ



Σελίδα 13

ΠΔΣΚΠ C04_ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ



Γενικό Συμπέρασμα είναι ότι η κατάσταση του π. Καλόγερου έναντι πλημμυρών 
είναι ικανοποιητική αν και υπάρχουν κατά τόπους υπερχειλίσεις ακόμα και στην 
πλημμύρα 20ετίας.
Χαρακτηριστικά Στοιχεία του υπόψη τμήματος του Καλόγερου

– Από το ανάντη άκρο έως τη διέλευση με τον οδό Βικέλα. Διέρχεται στα όρια των Δήμων 
Λακατάμιας και Στροβόλου και κατά βάση οι περιοχές αυτές είναι χέρσες και ελεύθερες 
με πολύ μικρή δόμηση.  

– Διέρχεται πλησίον του χώρου του ΓΣΠ και του Οδικού Άξονα Α1.
– Διέρχεται από τον οικιστικό ιστό των Δήμων Λακατάμειας, Στροβόλου και Λευκωσίας.   
Στην πλημμύρα 20ετίας παρουσιάζονται υπερχειλίσεις της κοίτης όπου
υπάρχουν στενώσεις αυτής συνδυασμένες με ανυψώσεις της στάθμης ροής
ανάντη από διαβάσεις (κυρίως οχετοί) περιορισμένης παροχετευτικότητας.
Κατακλύζονται όλοι οι χαμηλοί οχετοί (ιρλανδικές διαβάσεις) αλλά όχι οι οδικές
γέφυρες. Δεν κατακλύζεται ο χώρος στάθμευσης του αθλητικού κέντρου του
ΓΣΠ.
Ο θιγόμενος πληθυσμός στην περίπτωση της πλημμύρας 20ετίας είναι μικρός
(50 άτομα), ενώ αυξάνεται στην πλημμύρα 100ετίας (260 άτομα) και ακόμα
περισσότερο της 500ετίας (400 άτομα).
Δεν υπάρχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον, ούτε στην πολιτιστική κληρονομιά
ενώ οι οικονομικές επιπτώσεις είναι σημαντικές καθώς κατακλύζονται κατοικίες
(όχι όμως στην 20ετία) και βιομηχανικές περιοχές.

Σελίδα 14

ΠΔΣΚΠ C04_ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ



Επιφάνεια λεκάνης 55km2. Το νότιο άκρο της βρίσκεται στις πλαγιές
του όρου Τρόοδος σε μήκος 8 km περίπου. Έχει έντονο ανάγλυφο και
αραιή δασοκάλυψη. Στο υπόλοιπο τμήμα υπάρχει λοφώδες
ανάγλυφο.
Το υπό εξέταση ρέμα έχει μήκος 3.8 km. Ξεκινάει στα ανάντη από τα 
Νότια του οικισμού Άγιοι Τριμιθιάς, έχει κατά κανόνα ανοικτή μη 
διαμορφωμένη διατομή σε όλο του το μήκος και καταλήγει βόρεια 
του οικισμού Παλαιομέτοχο και γενικώς διέρχεται από 
καλλιεργημένες εκτάσεις. 
Παραπόταμος Κουτής μήκους 0.8 km καταλήγει στον κύριο κλάδο του 
ποταμού και έχει ανοικτή μη διαμορφωμένη διατομή σε όλο του το 
μήκος. 
Παραπόταμος Κατούρης μήκους 1.2 km ξεκινά στα ανάντη νοτίως του 
οικισμού Παλαιομέτοχο, διέρχεται σχεδόν στο σύνολο του μέσα από 
τον οικισμό, καταλήγοντας στον κύριο κλάδο του ποταμού. 
Όχι ιδιαίτερα σημαντικές ιστορικές πλημμύρες. Σελίδα 15

ΠΔΣΚΠ C05_ ΜΕΡΙΚΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΙ ΚΟΥΤΗΣ –
ΚΑΤΟΥΡΗΣ 



Σελίδα 16

ΠΔΣΚΠ C05_ΜΕΡΙΚΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΙ ΚΟΥΤΗΣ –
ΚΑΤΟΥΡΗΣ



Γενικό Συμπέρασμα είναι ότι η κατάσταση του π. Μέρικα έναντι πλημμυρών είναι 
ικανοποιητική αν και υπάρχουν κατά τόπους υπερχειλίσεις ακόμα και στην 
πλημμύρα 20ετίας.
Χαρακτηριστικά Στοιχεία του υπόψη τμήματος του Μέρικα
– Ο κύριος κλάδος έχει θεσμοθετημένη Ζώνη προστασίας, όχι όμως οι 

παραπόταμοι.  
– Στον παραπόταμο Κατούρη υπάρχει κλειστό τμήμα το οποίο δεν κατακλύζεται 

στην πλημμύρα 20ετίας.
Στην πλημμύρα 20ετίας παρουσιάζονται υπερχειλίσεις της κοίτης όπου υπάρχουν
στενώσεις της κοίτης, όμως αυτές είναι πολύ περιορισμένες και γενικά η κατάσταση
σε ό,τι αφορά τις πλημμύρες είναι αρκετά ικανοποιητική. Δεν παρουσιάζονται
υπερχειλίσεις στο κλειστό τμήμα του π. Κατούρη. Ελάχιστες υπερχειλίσεις
λαμβάνουν χώρα στο δεξιό πρανές στη θέση του οικισμού Άγιοι Τριμιθιάς ενώ
κατακλύζονται όλοι οι χαμηλοί οχετοί (ιρλανδικές διαβάσεις) αλλά και κάποιες
γέφυρες. Δεν υπερχειλίζουν οι κύριες γέφυρες στον οικισμό Παλαιομέτοχο καθώς
επίσης και οι γέφυρες του π. Κατούρη.
Κατακλύζεται η Ζώνη Προστασίας του π. Μέρικα, οικιστικές ζώνες και αγροτικές
περιοχές
Ο θιγόμενος πληθυσμός στην περίπτωση της πλημμύρας 20ετίας είναι μόλις 10
άτομα, ενώ αυξάνεται στην πλημμύρα 100ετίας (100 άτομα) και ακόμα
περισσότερο της 500ετίας (250 άτομα).
Δεν υπάρχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον, ούτε στην πολιτιστική κληρονομιά ενώ
οι οικονομικές επιπτώσεις είναι ασήμαντες.

Σελίδα 17

ΠΔΣΚΠ C05_ΜΕΡΙΚΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΙ ΚΟΥΤΗΣ –
ΚΑΤΟΥΡΗΣ 



Επιφάνεια λεκάνης 75km2. Μήκος 17 km περίπου και μέσο πλάτος 5
km περίπου. Έχει κατεύθυνση ΝΔ‐ΒΑ. Το ανάντη τμήμα της βρίσκεται
στις πλαγιές του όρους Τρόοδος και έχει έντονο ανάγλυφο. Το
υπόλοιπο τμήμα χαρακτηρίζεται από λοφώδες έως πεδινό ανάγλυφο.
Το υπό εξέταση ρέμα έχει μήκος 8 km. Ο κύριος κλάδος ο ποταμός 
Αλμυρός μήκους 5.3 km ξεκινά ανάντη από το Νέο Κοιμητήριο 
Λευκωσίας, διασχίζει την βιομηχανική περιοχή Ιδαλιού όπου 
συμβάλει με το δευτερεύον ρέμα του Άλυκου, καταλήγοντας κατάντη 
στην οδό που συνδέει τον οικισμό Ποταμιά με τη Λευκωσία. 
Το δευτερεύον ρέμα του Άλυκου ποταμού έχει μήκος 2.7 km και 
ξεκινά ανάντη από τον αυτοκινητόδρομο, διασχίζει την Βιομηχανική 
Περιοχή του Δαλιού και συμβάλει στον κύριο ποταμό Αλμυρό.
Η κοίτη του π. Άλμυρού – Αλυκου ανήκει σε περιοχή NATURA SCI με 
κωδικό CY2000002 Άλυκος Ποταμός – Άγιος Σωζόμενος.
Λίγες σημαντικές ιστορικές πλημμύρες.

Σελίδα 18

ΠΔΣΚΠ C06_ΑΛΜΥΡΟΣ – ΑΛΥΚΟΣ



Σελίδα 19

ΠΔΣΚΠ C06_ΑΛΜΥΡΟΣ – ΑΛΥΚΟΣ



Γενικό Συμπέρασμα είναι ότι η προστασία της περιοχής του π. Αλμυρού έναντι 
πλημμυρών είναι ανεπαρκής ακόμα και στην πλημμύρα 20ετίας. 
Χαρακτηριστικά Στοιχεία του υπόψη τμήματος του Αλμυρού ‐ Άλυκου
– Αποτελεί προστατευόμενη περιοχή NATURA λόγω της νεροχελώνας.  
– Η μορφή της κοίτης είναι έντονα μαιανδρική που δείχνει έντονες πιέσεις από 

τις εκατέρωθεν βιομηχανίες.
– Διέρχεται από τη Βιομηχανική Περιοχή Ιδαλίου ενώ στο κατάντη τμήμα 

υπάρχουν κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.   
Για την πλημμύρα 20ετίας φαίνεται καταρχάς ότι ο κλάδος του π. Άλυκου βρίσκεται
σε πολύ καλή κατάσταση αφού γενικά δεν παρατηρούνται ιδιαίτερες υπερχειλίσεις
ούτε της κοίτης ούτε και των τεχνικών. Ο ανάντη κλάδος του π. Αλμυρού
παρουσιάζει προβλήματα ιδιαίτερα κατάντη της οδού Λεμεσσού και εντός του
πυρήνα της βιομηχανικής περιοχής Ιδαλίου όπου αφενός η κοίτη παρουσιάζει
μαιανδρική μορφή και αφετέρου αρκετές βιομηχανικές εγκαταστάσεις ασκούν
πίεση στην κοίτη του.
Κατακλύζονται κυρίως η Βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου, η Ζώνη Προστασίας του π.
Αλμυρού, και αγροτικές/κτηνοτροφικές ζώνες ακόμα και στην πλημμύρα 20ετίας.
Ο θιγόμενος πληθυσμός στην περίπτωση της πλημμύρας 20ετίας είναι σημαντικός
(270 άτομα), ενώ αυξάνεται στην πλημμύρα 100ετίας (680 άτομα) και ακόμα
περισσότερο της 500ετίας (890 άτομα).
Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες επιπτώσεις στο περιβάλλον, ούτε στην πολιτιστική
κληρονομιά στις πλημμύρες 20ετίας αλλά στις 100ετίας και 500ετίας κατακλύζονται
δύο βιομηχανίες του IPPC (παραγωγή κεραμικών).

Σελίδα 20

ΠΔΣΚΠ C06_ΑΛΜΥΡΟΣ – ΑΛΥΚΟΣ



Επιφάνεια λεκάνης 104km2. Μήκος 25 km περίπου και μέσο πλάτος 4
km περίπου. Έχει κατεύθυνση ΝΑ‐ΒΔ. Στο κατάντη άκρο της
περιλαμβάνονται οι οικισμοί Δάλι, Πέρα Χωριό, Νήσου, Κοτσιάτης
ενώ πιο ανάντη βρίσκονται οι οικισμοί, Αγία Βαρβάρα, Μαθιάτης. Το
ανάντη μισό τμήμα της βρίσκεται στις πλαγιές του Τρόοδος και έχει
έντονο ανάγλυφο και κατά τμήματα πυκνή δασοκάλυψη. Το υπόλοιπο
μισό έχει ήπιο ανάγλυφο και καλύπτεται με καλλιέργειες, ενώ στο
κατάντη άκρο υπάρχει σημαντική οικιστική ανάπτυξη.
Το υπό εξέταση ρέμα έχει μήκος 6 km. Το ανάντη άκρο του βρίσκεται 
βορειοδυτικά του οικισμού Πέρα Χωριό, διέρχεται νοτίως του 
οικισμού Νήσου και καταλήγει κατάντη βόρεια του οικισμού Δαλιού. 
Στο μεγαλύτερο μήκος ο ποταμός έχει ανοικτή ευρεία κοίτη χωρίς 
σημαντικές μεταβολές και οι παρόχθιες ζώνες δεν περιλαμβάνουν 
κατοικημένες περιοχές, πλην της περιοχής στα βόρεια του Δαλιού. 
Αρκετές σημαντικές ιστορικές πλημμύρες.

Σελίδα 21

ΠΔΣΚΠ C08_ΓΙΑΛΙΑΣ



Σελίδα 22

ΠΔΣΚΠ C08_ΓΙΑΛΙΑΣ



Γενικό Συμπέρασμα είναι ότι η κατάσταση του π. Γιαλιά έναντι πλημμυρών 
είναι ικανοποιητική αν και υπάρχουν κατά τόπους υπερχειλίσεις ακόμα και 
στην πλημμύρα 20ετίας.
Σε όλο το μήκος του π. Γιαλιά δεν παρουσιάζονται ιδιαίτερα προβλήματα
για την πλημμύρα 20ετίας. Σε όλο σχεδόν το μήκος του υπό εξέταση
τμήματος η παροχή 20ετίας περιλαμβάνεται εντός της κοίτης του ρέματος
με σποραδικές υπερχειλίσεις κυρίως περί της Χ.Θ. 3+000 και Χ.Θ. 2+500.
Οι υπερχειλίσεις για την πλημμύρα 20ετίας είναι ελάχιστες. Θίγονται μόνο
περιοχές με επικρατούσα χρήση την κατοικία και μικτή χρήση κατοικίας
(κατασκευές 2‐3 ορόφων) αλλά δεν κατακλύζεται καμία υφιστάμενη
κατοικία. Δεν κατακλύζονται γέφυρες και δρόμοι εκτός από τον οχετό στη
Χ.Θ. 1+428m (οδός Θεόδωρου Κολοκοτρώνη) αλλά μόνο το κατάστρωμα
του οδοστρώματος και τον κατάντη οχετό στη Χ.Θ. 0+176 (οδός Λεοντίου
Μαχαίρα) αλλά μόνο το κατάστρωμα του οδοστρώματος.
Κατακλύζονται κυρίως η Ζώνη Προστασίας του π. Γιαλιά καθώς και
οικιστικές ζώνες ακόμα και στην πλημμύρα 20ετίας.
Ο θιγόμενος πληθυσμός στην περίπτωση της πλημμύρας 20ετίας είναι
ασήμαντος (10 άτομα), παραμένει ασήμαντος στην πλημμύρα 100ετίας (30
άτομα) και γίνεται σημαντικός στην πλημμύρα της 500ετίας (140 άτομα).
Δεν υπάρχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον, ούτε στην πολιτιστική
κληρονομιά.

Σελίδα 23

ΠΔΣΚΠ C08_ΓΙΑΛΙΑΣ



Επιφάνεια λεκάνης 5km2. Έχει ήπιο ανάγλυφο και σχεδόν όλη η
έκταση καλύπτεται από καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Η λεκάνη απορροής
έχει επιμήκες σχήμα με μήκος 8.5 km περίπου και μέσο πλάτος 600 m
περίπου.
Το υπό εξέταση ρέμα έχει μήκος 3.7 km. Στο κατάντη άκρο της λεκάνης 
βρίσκεται ο οικισμός του Αστρομερίτη. Το τμήμα του ρέματος που 
διέρχεται μέσα από τον οικισμό έχει διευθετηθεί με κλειστή 
ορθογωνική διατομή στο μεγαλύτερο μήκος του. 
Στο υπόλοιπο τμήμα του ρέματος όπου το ρέμα διασχίζει 
καλλιεργημένες εκτάσεις η διατομή είναι ανοικτή και μεταβάλλεται 
κατά τόπους το πλάτος αυτής, ενώ η βλάστηση είναι χαμηλή 
αποτελούμενη από χαμηλούς θάμνους στο πλήρες μήκος του 
ρέματος. Παρατηρείται δόμηση/οικιστική ανάπτυξη στη αριστερή 
όχθη του ποταμού στο τμήμα ΧΘ 0+450‐1+200 και στην δεξιά όχθη 
στα τμήματα ΧΘ 0+450‐1+300, 1+900‐2+150. 
Αρκετές σημαντικές ιστορικές πλημμύρες.

Σελίδα 24

ΠΔΣΚΠ C18_ΚΟΜΗΤΗΣ‐ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ



Σελίδα 25

ΠΔΣΚΠ C18_ΚΟΜΗΤΗΣ‐ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ



Γενικό Συμπέρασμα είναι ότι η κατάσταση του π. Κομήτη έναντι πλημμυρών 
είναι ικανοποιητική αν και υπάρχουν κατά τόπους υπερχειλίσεις ακόμα και 
στην πλημμύρα 20ετίας.
Σε όλο το μήκος από το ανάντη όριο μέχρι το κατάντη όριο δεν
παρουσιάζονται προβλήματα πλημμυρών άξια λόγου για την πλημμύρα
20ετίας. Τα κλειστά τμήματα παραλαμβάνουν την παροχή χωρίς
υπερχειλίσεις στις εισόδους τους. Οι υπόλοιποι οχετοί κατακλύζονται.
Για τις πλημμύρες 100ετίας και 500ετίας η εικόνα είναι σαφώς
δυσμενέστερη από αυτή της πλημμύρας Τ20 με το σημαντικό
χαρακτηριστικό ότι πλέον υπάρχουν υπερχειλίσεις στην είσοδο των
κλειστών τμημάτων και η υπερχειλίζουσα παροχή διοδεύεται επιφανειακά
κατά μήκος του κλειστού τμήματος. Η έκταση όμως της πλημμύρας δεν
περιλαμβάνει σημαντικές επιφάνειες και οι επιδράσεις είναι σχετικά
μικρές..
Κατακλύζονται κυρίως οικιστικές περιοχές κυρίως (ακόμα και αν φαίνεται
ότι καλλιεργούνται) και κάποιες αγροτικές εκτάσεις.
Ο θιγόμενος πληθυσμός στην περίπτωση της πλημμύρας 20ετίας είναι
ασήμαντος (10 άτομα), παραμένει ασήμαντος στην πλημμύρα 100ετίας (30
άτομα) και στην πλημμύρα της 500ετίας (50 άτομα).
Δεν υπάρχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον, ούτε στην πολιτιστική
κληρονομιά.

Σελίδα 26

ΠΔΣΚΠ C18_ΚΟΜΗΤΗΣ‐ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ



Σας ευχαριστούμε


