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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα έκθεση αποτελεί επί µέρους αντικείµενο της ∆ραστηριότητας 4 

“Προπαρασκευαστικές Ενέργειες/∆ράσεις για την ετοιµασία του Σχεδίου ∆ιαχείρισης των 

Κινδύνων Πληµµύρας (Σ∆ΚΠ)”. Ειδικότερα η παρούσα έκθεση αποτελεί το παραδοτέο της 

∆ραστηριότητας 4.2 “Αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης, των υφιστάµενων συνθηκών 

και των επιπτώσεων από πληµµύρες για τις Περιοχές ∆υνητικού Σηµαντικού Κινδύνου 

Πληµµύρας”. Περιλαµβάνει τα ακόλουθα :  

− Συνοπτική αναφορά στα γενικά στοιχεία για την Οδηγία 2007/60 και στον τρόπο 

εφαρµογής της στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία. 

− Παρουσίαση της µεθοδολογίας που χρησιµοποιήθηκε για την αξιολόγηση των δυνητικών 

κινδύνων πληµµύρας στις 19 Περιοχές ∆υνητικού Σηµαντικού Κινδύνου Πληµµύρας που 

καθορίστηκαν στην Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πληµµύρας, µε αξιοποίηση των 

Χαρτών Επικινδυνότητας και Κινδύνου Πληµµύρας που έχουν καταρτιστεί για τις περιοχές 

αυτές, κατ’εφαρµογήν της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ, σε προγενέστερο στάδιο. 

− Αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης, των υφιστάµενων συνθηκών και των 

επιπτώσεων από πληµµύρες στις 19 Π∆ΣΚΠ. Για κάθε περιοχή παρουσιάζονται τα εξής :  

• Περιγραφή και ανάλυση των αίτιων των πληµµυρών : καταγραφή και αξιολόγηση της 

κατάστασης σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταµού, καταγραφή και αξιολόγηση της 

κατάστασης στα ρέµατα που αφορούν οι Π∆ΣΚΠ, παρουσίαση και ανάλυση των 

αποτελεσµάτων των Χαρτών Επικινδυνότητας Πληµµύρας και αξιολόγηση των 

πληµµυρικών φαινοµένων και των αιτίων και των µηχανισµών πληµµύρας. 

• Παρουσίαση και αξιολόγηση των επιπτώσεων από τις πληµµύρες. Παρουσίαση και 

ανάλυση των αποτελεσµάτων των Χαρτών Κινδύνου Πληµµύρας και αξιολόγηση του 

πληµµυρικού κινδύνου. 
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SUMMARY 

This report is part of the Activity 4 "Preparatory Actions / Actions for the preparation of the 

Flood Risk Management Plan (FRMP)”. In particular, the present report is the deliverable of 

the Activity 4.2 “Evaluating the current situation, the existing conditions and the effects of 

floods for areas of potential significant flood risk”. The report consists of the following:  

− A brief presentation of the general provisions of the Directive 2007/60 ant of its 

implementation in the Republic of Cyprus. 

− A description of the methodology used for the evaluation of potential flood risk in the 19 

Areas of Potential Significant Flood Risk, identified in the Preliminary Flood Risk 

Assessment, based on the data and the results of Flood Hazard and Risk Maps, 

elaborated according to the provisions of the Directive 2007/60/EC at an erlier stage. 

− The evaluation of existing situation and conditions and of the consequences of the floods 

in the 19 APSFRs. For each area the following is presented:  

• A description and analysis of the causes of flooding: recording and evaluation of the 

situation at the level of the river basin and the water bodies of the APSFRs, 

presentation and analysis of the results of Flood Hazard Maps and evaluation of the 

sources and the mechanism of flooding. 

• A description and evaluation of the consequences of the floods. Presentation and 

analysis of the results of Flood Risk Maps and evaluation of flood risk. 
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1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

1.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Η σύµβαση που αφορά στο έργο «Παροχή Συµβουλευτικών Υπηρεσιών για την Κατάρτιση 

του 2ου Σχεδίου ∆ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταµού της Κύπρου για την εφαρµογή της 

Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και για την Κατάρτιση του Σχεδίου ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας για 

την εφαρµογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ» ανατέθηκε από το Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων 

(ΤΑΥ) του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος µετά από τον 

ανοικτό διαγωνισµό ΤΑΥ 10/2014 στην Κοινοπραξία Λ∆Κ Σύµβουλοι Τεχνικών και 

Αναπτυξιακών Έργων Α.Ε. και ECOS Μελετητική Α.Ε. και υπεγράφη την 18.5.2015 στην 

Κύπρο.  

Η παραπάνω σύµβαση συνοδεύεται από: 

− τους Γενικούς Όρους, 

− τους Ειδικούς Όρους, και 

− τους Όρους Εντολής (προδιαγραφές). 

Η σύµβαση παρακολουθείται από Καθοδηγητική Επιτροπή που απαρτίζεται από τα εξής 

µέλη: 

− Νίκος Νεοκλέους, Αναπληρωτής Πρώτος Λειτουργός Υδάτων, ΤΑΥ, Πρόεδρος 

− Παναγιώτα Χατζηγεωργίου, Ανώτερη Εκτελεστικός Μηχανικός, ΤΑΥ, Συντονίστρια 

− Gerald Dӧrflinger, Υδρολόγος, Υπηρεσία Υδροµετρίας, ΤΑΥ 

− Κώστας Αριστείδου, Υδρολόγος, Υπηρεσία Υδρολογίας και Υδροµετρίας, ΤΑΥ 

− Μαρία Φιλίππου, Εκτελεστικός Μηχανικός, Υπηρεσία Ε.Ε., ΤΑΥ 

− Ριάνα ∆ανιήλ Μακρίδη, Εκτελεστικός Μηχανικός, Υπηρεσία Προγραµµατισµού, ΤΑΥ 

− Χρίστος Χριστοφή, Γεωλογικός Λειτουργός 1ης Τάξης, Τµήµα Γεωλογικής Επισκόπησης 

− Γιώργος Νικολάου, Λειτουργός Γεωργίας, Τµήµα Γεωργίας 

− Νεοκλής Αντωνίου, Λειτουργός Περιβάλλοντος, Τµήµα Περιβάλλοντος 

− Μαριλένα Απλικιώτη, Λειτουργός Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, Τµήµα Αλιείας και 

Θαλάσσιων Ερευνών 

− Αντρέας Χατζηπάκκος, Βοηθός Έπαρχος Λευκωσίας 

− Σταύρος Γιαβρής, Πολιτικός Μηχανικός, Υπουργείο Εσωτερικών. 
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1.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το αντικείµενο της σύµβασης αφορά: 

1. Στην κατάρτιση του 2ου Σχεδίου ∆ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταµού της Κύπρου, 

λαµβάνοντας κυρίως υπόψη: 

• το θεσµικό πλαίσιο της ΕΚ, 

• τα σχετικά καθοδηγητικά κείµενα (guidance documents) της ΕΚ και την τρέχουσα 

(state-of-the-art) τεχνογνωσία, 

• το 1ο Σχέδιο ∆ιαχείρισης του 2011, 

• τις παρατηρήσεις της ΕΚ επ’ αυτού και το συµφωνηθέν Σχέδιο ∆ράσης (Action Plan), 

• τις επιµέρους σχετικές µελέτες που έχουν ανατεθεί από το ΤΑΥ,   

• τα διαθέσιµα σχετικά στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η Υπηρεσία, 

• το απαιτούµενο Πρόγραµµα Μέτρων καθώς και τη σχετική Στρατηγική Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ). 

2. Στην αναθεώρηση του Σχεδίου ∆ιαχείρισης της Ξηρασίας και Λειψυδρίας της Κύπρου, 

λαµβάνοντας κυρίως υπόψη: 

• τα σχετικά καθοδηγητικά κείµενα (guidance documents) της ΕΚ και την τρέχουσα 

(state-of-the-art) τεχνογνωσία, 

• το Σχέδιο ∆ιαχείρισης Ξηρασίας, που συνοδεύει το 1ο Σχέδιο ∆ιαχείρισης Λεκάνης 

Απορροής Ποταµού του 2011, 

• το Τροποποιηµένο Σχέδιο ∆ιαχείρισης Ξηρασίας του 2013, και 

• τα διαθέσιµα σχετικά στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η Υπηρεσία. 

3. Στην κατάρτιση του 1ου Σχεδίου ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας της Κύπρου, 

λαµβάνοντας κυρίως υπόψη: 

• το θεσµικό πλαίσιο της ΕΚ, 

• τα σχετικά καθοδηγητικά κείµενα (guidance documents) της ΕΚ και την τρέχουσα 

(state-of-the-art) τεχνογνωσία,  

• τις επιµέρους σχετικές µελέτες που έχουν ανατεθεί από το ΤΑΥ,  

• τα διαθέσιµα σχετικά στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η Υπηρεσία, 

• το απαιτούµενο Πρόγραµµα Μέτρων καθώς και τη σχετική ΣΜΠΕ. 

Τα επί µέρους αντικείµενα της σύµβασης περιλαµβάνουν 10 δραστηριότητες :  

• ∆ραστηριότητα 1 : Έλεγχος / συµπλήρωση κενών / επικαιροποίηση δεδοµένων του 

άρθρου 5 της ΟΠΥ 

• ∆ραστηριότητα 2: Ετοιµασία του 2ου Σχεδίου ∆ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής 

Ποταµού 

• ∆ραστηριότητα 3: Αναθεώρηση του Σχεδίου ∆ιαχείρισης της Ξηρασίας  
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• ∆ραστηριότητα 4: Προπαρασκευαστικές Ενέργειες/∆ράσεις για την ετοιµασία του 

Σ∆ΚΠ 

• ∆ραστηριότητα 5: Ετοιµασία Σχεδίου ∆ιαχείρισης των Κινδύνων Πληµµύρας 

• ∆ραστηριότητα 6: Ετοιµασία Προγράµµατος Μέτρων  

• ∆ραστηριότητα 7: Αξιολόγηση των προτεινόµενων µέτρων 

• ∆ραστηριότητα 8: Ετοιµασία Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

(ΣΜΠΕ) 

• ∆ραστηριότητα 9: Εκστρατεία ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης  

• ∆ραστηριότητα 10: Ετοιµασία Ψηφιακών δεδοµένων / αποτελεσµάτων για υποβολή 

στη ΕΕ 

1.3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟΥ 

Η παρούσα έκθεση αποτελεί επί µέρους αντικείµενο της ∆ραστηριότητας 4 

“Προπαρασκευαστικές Ενέργειες/∆ράσεις για την ετοιµασία του Σ∆ΚΠ”. Η ∆ραστηριότητας 4 

περιλαµβάνει αναλυτικότερα 4 επί µέρους δραστηριότητες :   

4.1: Αξιολόγηση του επιπέδου αβεβαιότητας στα αποτελέσµατα των χαρτών Επικινδυνότητας 

και Κινδύνου Πληµµύρας και εισηγήσεις για µείωση της αβεβαιότητας. 

4.2: Αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης, των υφιστάµενων συνθηκών και των 

επιπτώσεων από πληµµύρες για τις περιοχές σηµαντικού δυνητικού κινδύνου 

πληµµύρας.  

4.3: Καθορισµός κατάλληλων στόχων για διαχείριση των κινδύνων πληµµύρας. 

4.4: Καταγραφή των αρχών/φορέων/οργανισµών/ κοινωνικών οµάδων που εµπλέκονται 

στην, ή επηρεάζονται από τη διαχείριση των κινδύνων πληµµύρας. 

Η παρούσα έκθεση αποτελεί το παραδοτέο της δραστηριότητας 4.2, που είναι η έκθεση 

αξιολόγησης της υφιστάµενης κατάστασης, των υφιστάµενων συνθηκών και των επιπτώσεων 

από πληµµύρες για τις 19 Περιοχές ∆υνητικού Σηµαντικού  Κινδύνου Πληµµύρας που έχουν 

καθοριστεί στην Κύπρο.  

1.4 ΟΜΑ∆Α ΜΕΛΕΤΗΣ 

 Για την υλοποίηση της σύµβασης εργάσθηκαν οι ακόλουθοι ειδικοί επιστήµονες: 

− ∆ρ. Πάνος Παναγόπουλος, Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, Ph.D., 

− ∆ρ. Κατερίνα Τριανταφύλλου, Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, Ph.D., 

− Τάσος Βαρβέρης, Χηµικός – D.E.S.S. Περιβάλλοντος, 

− ∆ρ. Αντρέας Ευστρατιάδης, ∆ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Μ∆Ε Υδρολόγος, Ε∆ΙΠ ΕΜΠ, 
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− ∆ρ. Νίκος Μαµάσης, Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, Ph.D., 

− ∆ρ. Ξενοφών Σταυρόπουλος, Υδρογεωλόγος, Ph.D., 

− ∆ρ. Αλκιβιάδης Οικονόµου, Βιολόγος Ph.D., 

− ∆ρ. Παναγιώτης Παναγιωτίδης, Βιολόγος Ph.D., 

− Έφη Φιλάνδρα, Οικονοµολόγος Μ.Α., 

− Brian Cox, MA Natural Sciences, MSc Hydrology, PhD Geography 

− Graydon Jeal, Environmental Engineer, Mastère Spécialisé, MSc, Postgraduate Diploma 

(Finance) 

− ∆ρ. Γιώργος Παπανικολάου, Γεωπόνος, Ph.D., 

− Eveline De Vos, Environmental Chemist, Bsc, MSc, PhD 

− ∆ρ. Νίκος Μαρκάτος, Χηµικός Μηχανικός, Καθηγητής ΕΜΠ 

− Ανδρέας Λουκάτος, Χηµικός – D.E.Α. Περιβάλλοντος, 

− ∆ρ. Γιώργος Χατζηνικολάου, Περιβαλλοντολόγος-Βιολόγος Ph.D., 

− ∆ρ. Νοµική Σύµπουρα, Υδροβιολόγος-Ωκεανογράφος Ph.D., 

− ∆ρ. Καλλιόπη Παπαπαύλου, Βιολόγος-Οικολόγος M.Sc., 

− Βασίλης Γερακάρης, Υδροβιολόγος-Ωκεανογράφος Μ.Sc, 

− ∆ρ. Σπύρος Χριστόπουλος, Πολ. Μηχανικός Ph.D., 

− Κωνσταντίνος Νικολόπουλος, Μηχανικός Περιβάλλοντος M.Sc., 

− ∆ηµήτρης Ζαρρής, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ– M.Sc. Υδρολογίας, 

− Ξενοφών Μπακούρας, Μηχανικός Περιβάλλοντος, M.Sc. σε Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες, 

− Μαρία Κωτσαρέλη, Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός, M.Phil in Engineering 

for Sustainable Development, 

− Ελένη Αβραµίδη, Μηχανικός Περιβάλλοντος, GIS Αναλυτής, 

− Έφη Παναγοπούλου-Φλασκή, Περιβαλλοντολόγος, 

− Παναγιώτης Βλάχος, Οικονοµολόγος µε Μ.Sc. στην Περιφερειακή ανάπτυξη, 

− Στέλλα Μπεχλιβάνου, Τεχνολόγος Μηχανικός Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος, 

− Μαρία Τζίµα, Γεωλόγος M.Sc., 

− Σόλων Χριστοδούλου, Πολιτικός Μηχανικός µε Μ.Eng στις Ενεργειακές Τεχνολογίες και 

Αειφόρο Σχεδιασµό, 

− Ηλίας Μουσούλης, Περιβαλλοντολόγος, M.Sc. Μηχανικής και διαχείρισης υδατικών 

πόρων και M.S.c. Περιβαλλοντικής Βιογεωχηµείας 
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Ευχαριστίες  

Θερµές ευχαριστίες οφείλονται για την εποικοδοµητική συνεργασία κατά τη σύνταξη της 

παρούσας Έκθεσης:  

− στον ∆ιευθυντή του ΤΑΥ κ. Ανδρέα Μανώλη 

− στον Αν. Πρώτο Λειτουργό Υδάτων κ. Νίκο Νεοκλέους 

− στην Υπεύθυνη Συντονίστρια της Σύµβασης κ. Παναγιώτα Χατζηγεωργίου 

− στα µέλη της Καθοδηγητικής Επιτροπής, και  

− στo Eπιστηµονικό Προσωπικό του ΤΑΥ. 
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2. Η Ο∆ΗΓΙΑ 2007/60/ΕΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 

2.1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις Πληµµύρες (2007/60/ΕΚ)1 είναι η νοµοθεσία του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου που προνοεί για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πληµµύρας. Η 

Οδηγία έχει ενσωµατωθεί στο Κυπριακό ∆ίκαιο µε τον (Βασικό) Νόµο Ν. 70(Ι)/2010 περί 

Αξιολόγησης, ∆ιαχείρισης και Αντιµετώπισης των Κινδύνων Πληµµύρας και τον 

(Τροποποιητικό) Νόµο του 2012, Ν. 153(Ι)/2012) περί Αξιολόγησης, ∆ιαχείρισης και 

Αντιµετώπισης των Κινδύνων Πληµµύρας. 

Η Γεωγραφική Μονάδα Εφαρµογής της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ είναι ολόκληρη η Κύπρος, η 

οποία µε βάση τις πρόνοιες της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά 2000/60/ΕΚ έχει προσδιοριστεί 

σαν µία Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταµού. Σηµειώνεται ότι, µε βάση τις διατάξεις του 

Άρθρου 1 του πρωτοκόλλου Νο. 10 για την Κύπρο, που επισυνάπτεται στη Συνθήκη 

Προσχώρησης προς την ΕΕ, η εφαρµογή του κοινοτικού κεκτηµένου αναστέλλεται σε εκείνες 

τις περιοχές της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στις οποίες η Κυβέρνηση της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσµατικό έλεγχο. Επιπλέον, το Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ 

της Κυβέρνησης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Ηνωµένου Βασιλείου 

της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας, που αφορά στην ευθύνη για την εφαρµογή του 

Πρωτοκόλλου για τις Περιοχές των Κυρίαρχων Βάσεων του Ακρωτηρίου και της ∆εκέλειας 

στην Κύπρο, προνοεί για την εφαρµογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ για τις Πληµµύρες στις 

Περιοχές των Κυρίαρχων Βάσεων του Ακρωτηρίου και της ∆εκέλειας. 

Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, Αρµόδια Αρχή για την εφαρµογή της Νοµοθεσίας για 

την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πληµµύρας είναι το Τµήµα Αναπτύξεως 

Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας και το Υπουργείο Εσωτερικών είναι η αρµόδια αρχή για την παρακολούθηση της 

εφαρµογής των Σχεδίων ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας. 

2.2 ΣΤΑ∆ΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

Η εφαρµογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ για τις πληµµύρες περιλαµβάνει 3 κύρια στάδια: 

Στάδιο 1: 

 

α)   Προκαταρκτική Αξιολόγηση των Κινδύνων Πληµµύρας (ΠΑΚΠ) 

β)  Καθορισµός των Περιοχών ∆υνητικού Σηµαντικού Κινδύνου Πληµµύρας 

(Π∆ΣΚΠ) µε βάση την ΠΑΚΠ. Βάσει της ΠΑΚΠ προσδιορίζονται οι περιοχές 

                                                      
1 Οδηγία 2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου για την 
Αξιολόγηση και τη ∆ιαχείριση των Κινδύνων Πληµµύρας. 



Κοινοπραξία Λ∆Κ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.  
και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 

Σελίδα 2-7 

 

ΤΑΥ 10/2014 

Σ∆ΚΠ/∆ραστηριότητα 4.2 : Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης  

  

όπου υπάρχουν δυνητικοί σοβαροί κίνδυνοι πληµµύρας ή είναι πιθανόν να 

προκύψουν στο µέλλον. 

Στάδιο 2: 

 

Κατάρτιση Χαρτών Επικινδυνότητας Πληµµύρας και Χαρτών Κινδύνων 

Πληµµύρας για τις Π∆ΣΚΠ. 

Στάδιο 3: Κατάρτιση Σχεδίου ∆ιαχείρισης Κίνδυνων Πληµµύρας (Σ∆ΚΠ) για τις Π∆ΣΚΠ, 

συντονισµένο σε επίπεδο ΠΛΑΠ Κύπρου  

Στάδιο 1 : 

Α. Προκαταρκτική Αξιολόγηση των Κινδύνων Πληµµύρας (ΠΑΚΠ) 

Το ΤΑΥ, µε την από 20/01/2011 Σύµβαση (ΥΥ&Υ 1/2010), έχει εκπονήσει την Προκαταρκτική 

Αξιολόγηση των Κινδύνων Πληµµύρας (ΠΑΚΠ) η οποία περιλαµβάνει :  

− Περιγραφή των σηµαντικών πληµµυρών οι οποίες σηµειώθηκαν στο παρελθόν, από τις 

οποίες θα µπορούσαν, ενδεχοµένως να προβλεφθούν οι σηµαντικές αρνητικές συνέπειες 

παρόµοιων φαινοµένων στο µέλλον και παρουσίαση των λόγων επιλογής των. 

Καταρτίστηκε αρχείο ιστορικών πληµµυρών µε 468 πληµµυρικά γεγονότα που καλύπτουν 

την περίοδο από το 1859 µέχρι το 2011, όπως έχουν καταγραφεί είτε από τοπικές 

εφηµερίδες, ή από το Τµήµα Μετεωρολογίας, το Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων και άλλες 

πηγές.  

Για κάθε γεγονός δόθηκε ένας ξεχωριστός κωδικός αριθµός (έτος και αύξων αριθµός 

γεγονότος), ο κωδικός της περιοχής πληµµύρας, η ηµεροµηνία του συµβάντος, το όνοµα 

περιοχής που επηρεάστηκε, το όνοµα του ποταµού, ζηµιές (τύπος και αριθµός θυµάτων) 

και άλλα σχόλια (όπως περιοχή ή µήκος ποταµού που πληµµύρισε), πηγή 

πληροφόρησης και αξιολόγηση της «σοβαρότητας της πληµµύρας». 

Η σοβαρότητα των πληµµυρών χαρακτηρίστηκε ως «χαµηλή, µέτρια, υψηλή» και 

εκτιµήθηκε µε βάση συντελεστές βαρύτητας ανάλογα µε τις επιπτώσεις στους εξής 

αποδέκτες : ανθρώπινη ζωή (θύµατα), Υγεία (ανθρώπινη-ρύπανση), οικονοµία, 

πολιτιστικά µνηµεία, περιβάλλον.  

Από το αρχείο ιστορικών πληµµυρών προκύπτει ότι για την Κύπρο παράκτιες 

πληµµύρες και πληµµύρες από υπόγεια νερά δεν είναι σηµαντικές. Οι σηµαντικότερες 

πληµµύρες αφορούν είτε αστικές πληµµύρες είτε ποτάµιες αιφνίνδιες πληµµύρες (flash 

floods) λόγω του µικρού µεγέθους των λεκανών απορροής, της απότοµης κλίσης του 

εδάφους, της χαµηλής βλάστησης, της µεγάλης έντασης βροχόπτωσης και του µικρού 

χρόνου συγκέντρωσης. Με βάση τα ιστορικά στοιχεία οι αστικές πληµµύρες αν και 

συχνότερες από τις αιφνίδιες ποτάµιες πληµµύρες έχουν µικρότερες συνέπειες; από το 

1859 µέχρι σήµερα υπήρξαν 39 απώλειες ανθρώπινης ζωής που όλες οφείλονταν σε 

ποτάµιες αιφνίδιες πληµµύρες. Οι αυξηµένες επιπτώσεις από τις πληµµύρες ταχείας 

απόκρισης οφείλονται στις υψηλές ταχύτητες ροής, την απότοµη άνοδο της πληµµυρικής 

στάθµης και τα µικρά χρονικά περιθώρια αντίδρασης τόσο σε ατοµικό όσο και σε 

επίπεδο πολιτικής προστασίας. 
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− Εκτίµηση της επίδρασης των κλιµατικών αλλαγών στην εµφάνιση των πληµµυρών. 

− Αποτίµηση των δυσµενών συνεπειών των πιθανών µελλοντικών σηµαντικών 

πληµµυρών. Για την αποτίµηση ελήφθησαν υπόψη οι παλαιότερες και πρόσφατες 

διαφοροποιήσεις στις κοίτες των ποταµών (φράγµατα, εκτροπές, διευθετήσεις, 

αποχετεύσεις κλπ) καθώς και πρόσφατες διαφοροποιήσεις στις παρόχθιες περιοχές 

(αλλαγή χρήση γης, αστικοποίηση κλπ).  

Στην ελεγχόµενη από τη ∆ηµοκρατία περιοχές µεταξύ του 1945 και του 2010 έχουν 

κατασκευαστεί 84 φράγµατα και εξωποτάµιες δεξαµενές, συνολικής χωρητικότητας 

306 εκατ. m3 για άρδευση, ύδρευση και εµπλουτισµό ΥΥΟ. Τα έργα αυτά, ανάλογα µε τη 

χωρητικότητα αλλά και τη θέση τους επηρεάζουν το µέγεθος των πληµµυρών που 

συµβαίνουν στις κατάντη περιοχές.  

Β. Καθορισµός Περιοχών ∆υνητικού Σηµαντικού Κινδύνου Πληµµύρας µε βάση την 

ΠΑΚΠ. Οι Π∆ΣΚΠ αφορούν σε περιοχές στις οποίες υπάρχουν ή είναι πιθανόν να 

προκύψουν στο µέλλον σηµαντικοί κίνδυνοι πληµµύρας.  

Το Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων, µε την από 20/01/2011 Σύµβαση (ΥΥ&Υ 1/2010), εφάρµοσε 

το Άρθρο 5 της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και το αντίστοιχο Άρθρο 6 του εναρµονιστικού νόµου Ν 

70(Ι)/2010 και καθόρισε 19 Π∆ΣΚΠ. Οι περιοχές ορίστηκαν ως τµήµατα ποταµών.  

Τα κριτήρια που υιοθετήθηκαν για την επιλογή των περιοχών (τµηµάτων ποταµών) είναι τα 

εξής :  

− Να αφορούν τµήµατα ποταµών µε µέγεθος λεκάνης απορροής µεγαλύτερο από 10km2. 

− Να διέρχονται από ή να γειτνιάζουν µε ανεπτυγµένες (ήδη ανεπτυγµένες ή που 

προβλέπεται να αναπτυχθούν) πολεοδοµικές ζώνες και δοµηµένες περιοχές : ζώνες 

κατοικίας, ζώνες δηµόσιων χρήσεων,  βιοµηχανικές, εµπορικές, βιοτεχνικές και 

τουριστικές ζώνες (µε κύριους στόχους την προστασία της οικονοµίας, της ανθρώπινης 

υγείας και του περιβάλλοντος από τη ρύπανση), περιοχές προστασίας στοιχείων 

ιστορικής και πολιτισµικής κληρονοµιάς. Στην αναγνώριση των περιοχών δόθηκε έµφαση 

ώστε να υπάρχουν συνεχείς περιοχές χωρίς κενά (εάν σε µία περιοχή µεσολαβούσε ένα 

τµήµα ποταµού χωρίς ανάπτυξη, αυτό συµπεριλήφθηκε ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια 

του µοντέλου και χάρτη που θα παραχθούν). 

− Να αφορούν τµήµατα ποταµών όπου έχουν σηµειωθεί πληµµύρες στο παρελθόν οι 

οποίες θα µπορούσαν να συµβούν και στο µέλλον ή να εκτιµάται ότι µπορεί να 

σηµειωθούν πληµµύρες στο µέλλον λόγω κλιµατικών αλλαγών ή σηµερινών αναπτύξεων, 

ανεξάρτητα εµφάνισης ή όχι ιστορικής πληµµύρας. 

− Επιπλέον, συµπεριελήφθησαν και επιπρόσθετες περιοχές µε µέγεθος λεκάνης απορροής 

µικρότερο από 10km2, ή άλλους τύπους πληµµύρας, όπου µε βάση τα ιστορικά στοιχεία 

και τις παρούσες συνθήκες κρίθηκε ότι ο κίνδυνος από πληµµύρες είναι σηµαντικός. Στο 

Σχήµα 2-1 δίνεται διάγραµµα µε τη µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε. 

Οι 19 Π∆ΣΚΠ που προέκυψαν αφορούν τµήµατα ποταµών και  παρουσιάζονται στο Χάρτη 

του Σχήµατος στη σελίδα 2-12 (Σχήµα 2-2) και στο Πίνακα στη σελίδα 2-13 (Πίνακας 2-1). 
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Αφορούν περιοχές στις οποίες η Κυπριακή ∆ηµοκρατία ασκεί αποτελεσµατικό έλεγχο. Οι 

περιοχές κατανέµονται σχετικά οµοιόµορφα σε όλα τα αστικά κέντρα της Κύπρου και δεν 

περιλαµβάνουν ορεινές περιοχές.  

Στάδιο 2: Ετοιµασία Χαρτών Επικινδυνότητας Πληµµύρας και Χαρτών Κινδύνων 

Πληµµύρας για τις Π∆ΣΚΠ. 

Το Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων, µε την από 3/09/2012 Σύµβαση (ΤΑΥ 1/2012), εφάρµοσε το 

άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και το αντίστοιχο άρθρο 7 του εναρµονιστικού 

νόµου Ν 70(Ι)/2010 στις 19 Π∆ΣΚΠ, που είχαν προσδιοριστεί και κατάρτισε για κάθε περιοχή:  

− Χάρτες Επικινδυνότητας Πληµµύρας σε κλίµακα 1 :5.000 για τρία υδρολογικά σενάρια : 

πληµµύρες χαµηλής πιθανότητας µε περίοδο επαναφοράς 500 έτη, πληµµύρες µέσης 

πιθανότητας µε περίοδο επαναφοράς 100 έτη και πληµµύρες υψηλής πιθανότητας µε 

περίοδο επαναφοράς 20 έτη. Oι χάρτες που συντάχθηκαν απεικονίζουν:  

(α) την έκταση της πληµµύρας και τα όρια πληµµυρισµού,  

(β) το µέγιστο βάθος νερού,  

(γ) τις διατοµές του υδραυλικού µοντέλου σε χαρακτηριστικές θέσεις µε αναγραφή της 

ανώτατης στάθµης ύδατος σε κάθε διατοµή.  

− Χάρτες Κινδύνου Πληµµύρας σε κλίµακα 1 :5.000. Στους Χάρτες Κινδύνου Πληµµύρας 

απεικονίζονται οι δυνητικές αρνητικές συνέπειες των πληµµυρών χαµηλής, µέσης και 

υψηλής πιθανότητας και συγκεκριµένα :  

(α) ο µέγιστος αριθµός κατοίκων που ενδέχεται να πληγεί κατά την πλήρη ανάπτυξη 

των πολεοδοµικών ζωνών σε κάθε ζώνη. Η εκτίµηση του πληθυσµού που δυνητικά 

πλήττεται από την πληµµύρα γίνεται µε το συνδυασµό της δορυφορικής εικόνας, 

όπου φαίνεται το ποσοστό ανάπτυξης των ζωνών, και τον αναγραφόµενο 

πληθυσµό πλήρους ανάπτυξης της ζώνης,  

(β) οι χρήσεις γης και ο τύπος οικονοµικής δραστηριότητας µε βάση τις πολεοδοµικές 

ζώνες στις περιοχές που ενδέχεται να πληγούν,  

(γ) οι ευαίσθητες υποδοµές (αντλιοστάσια πόσιµου νερού και εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας λυµάτων) που κατακλύζονται,  

(δ) οι περιοχές προστασίας (αρχαιολογικοί χώροι και περιοχές δικτύου Natura 2000) 

που κατακλύζονται  

(ε) οι εγκαταστάσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν τυχαία ρύπανση σε περίπτωση 

πληµµύρας (ηλεκτροπαραγωγοί σταθµοί, εγκαταστάσεις επικίνδυνων αποβλήτων, 

σφαγεία, χώροι υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων, βιοµηχανίες ορυκτών 

προϊόντων, µεγάλες κτηνοτροφικές µονάδες, IPPC, κλπ), οι οποίες κατακλύζονται. 

Τα υπόβαθρα των χαρτών είναι αεροφωτογραφίες του 2008 του Τµήµατος Κτηµατολογίου και 

Χωροµετρίας, όπου υπήρχε κάλυψη, και δορυφορικές εικόνες της υπηρεσίας ArcGIS Online 

στις  υπόλοιπες περιοχές.  
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Στάδιο 3: Σχέδιο ∆ιαχείρισης Κίνδυνων Πληµµύρας (Σ∆ΚΠ) για τις 19 Π∆ΣΚΠ 

Η κατάρτιση του Σ∆ΚΠ σε επίπεδο ΠΛΑΠ για τις 19 Π∆ΣΚΠ αποτελεί αντικείµενο της 

παρούσας σύµβασης. 
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Σχήμα 2-1: Μεθοδολογία προσδιορισμού ΠΔΣΚΠ 
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Σχήμα 2-2 : Περιοχές Δυνητικού Σημαντικου Κινδύνου Πλημμύρας (ΠΔΣΚΠ) στην Κύπρο 
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Πίνακας 2-1: Περιοχές Δυνητικού Σημαντικού Κινδύνου Πλημμύρας (ΠΔΣΚΠ) 

A/A 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ONOMA ΠOTAMOY ONOMA ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑ 

ΜΗΚΟΣ 

(km) 

ΕΚΤΑΣΗ 

ΛΕΚΑΝΗΣ 

(km2) 

1 CY-APSFR01 Πεδιαίος Από το Πολιτικό μέχρι και Δήμο Λευκωσίας Λευκωσίας 25.30 120.00 

2 CY-APSFR02 Κλήμος Έγκωμη, Αγ. Δομέτιος Λευκωσίας 5.37 15.50 

3 CY-APSFR03 Παραπόταμος Μέρικα Κοκκινοτριμιθιά Λευκωσίας 3.80 23.20 

4 CY-APSFR04 Καλόγερος Στρόβολος και Βιομηχανική περιοχή των Λατσιών Λευκωσίας 6.00 30.20 

5 CY-APSFR05 

Μερίκας και Παραπόταμοι Κουτής 

και Κατούρης Παλιομέτοχο και Αγίοι Τριμιθιάς  Λευκωσίας 5.80 54.90 

6 CY-APSFR06 Αλμυρός - Άλυκος Βιομηχανική Περιοχή Δαλιού Λευκωσίας 8.00 75.00 

7 CY-APSFR07 

Ποταμός εισροής και Λίμνη 

Παραλιμνίου Παραλίμνι Αμμοχώστου 2.66* 21.20 

8 CY-APSFR08 Γιαλιάς Νήσου, Πέρα Χωριό και Δάλι Λευκωσίας 6.00 104.00 

9 CY-APSFR09 Ποταμός Ορμήδειας Ορμήδεια Λάρνακα 5.04 26.00 

10 CY-APSFR10 

Αρχάγγελος-Καμίτσης και 

Παραπόταμος Αραδίππου-Λιβάδεια Λάρνακα 11.30 98.00 

11 CY-APSFR11 Ποταμός Καμάρων  Καμάρες Λάρνακας Λάρνακα 6.70 44.70 

12 CY-APSFR12 Κοσιηνάς  Μεσόγη, Πάφος, Χλώρακας Πάφου 9.10 13.05 

13 CY-APSFR13 Λιμνάρκα Πόλη της Πάφου Πάφου 3.38 15.70 

14 CY-APSFR14 Ποταμός της Γερμασόγειας Γερμασόγεια Λεμεσού 6.20 178.35 

15 CY-APSFR15 

Ποταμός Βαθιάς και Παραπόταμος 

Βαθιά 

Μέσα Γειτονιά, Αγ. Αθανάσιος και Ανατολική 

περιοχή Λεμεσού Λεμεσού 7.70 27.60 

16 CY-APSFR16 

Νέα και παλιά κοίτη ποταμού 

Γαρύλλη  Πολεμίδια, Λεμεσός (4 Αγ. Αντώνιος και Καρνάγιο) Λεμεσού 13.60 102.75 

17 CY-APSFR17 Αργάκι του Μαρκέτου-Ύψωνας Ύψωνας Λεμεσού 3.90 7.43 

18 CY-APSFR18 Κομήτης Αστρομερίτης Λευκωσίας 3.70 4.85 

19 CY-APSFR19 Αργάκι του Βασιλικού στην Πάφο Πόλη της Πάφου Πάφου 5.90 5.50 

  ΣΥΝΟΛΟ 136.79 967.93 

*  Αφορά στο  µήκος του π. Βαθύ 
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3. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

3.1 ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης, των υφιστάµενων συνθηκών και των 

επιπτώσεων από πληµµύρες για τις 19 Π∆ΣΚΠ που έχουν προσδιοριστεί στην Κύπρο 

βασίζεται :  

(α) στα υδρολογικά και υδραυλικά µοντέλα, τους χάρτες, τα δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν 

για την ετοιµασία των χαρτών και όλες τις σχετικές εκθέσεις και παραδοτέα που 

συνοδεύουν τους Χάρτες Επικινδυνότητας και Κινδύνου Πληµµύρας, καθώς επίσης και τις 

σχετικές εκθέσεις και άλλα παραδοτέα της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης των Κινδύνων 

Πληµµύρας και ειδικότερα τα εξής :  

• Εκθέσεις και αποτελέσµατα της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πληµµύρας 

• Εκθέσεις και αποτελέσµατα της Μελέτης Προσδιορισµού των Π∆ΣΚ 

• Εκθέσεις, δεδοµένα και αποτελέσµατα των Υδρολογικών µοντέλων που 

καταρτίστηκαν για τις Π∆ΣΚΠ 

• Αρχείο πληροφοριών Υδραυλικών και άλλων κατασκευών που επηρεάζουν τη ροή. 

Τα είδη των κατασκευών αφορούν : Γέφυρα – Bridge  (BR), Οχετό – Culvert  (CU), 

Αναβαθµό – Stepping  (ST), Ανάχωµα – Embankment  (EM), Φράγµα – Dam  (DM) 

• Εκθέσεις, δεδοµένα και αποτελέσµατα των Υδραυλικών µοντέλων που καταρτίστηκαν 

για τις Π∆ΣΚΠ  

• Εκθέσεις, δεδοµένα και αποτελέσµατα των εργασιών που πραγµατοποιήθηκαν για 

την Κατάρτιση των Χαρτών Επικινδυνότητας και Κινδύνου Πληµµύρας για τις Π∆ΣΚΠ.  

(β) τα αποτελέσµατα της δραστηριότητας 4.1 “Αξιολόγηση του επιπέδου αβεβαιότητας στα 

αποτελέσµατα των χαρτών Επικινδυνότητας και Κινδύνου Πληµµύρας και εισηγήσεις για 

µείωση της αβεβαιότητας. ∆ιευκρινίζεται όµως ότι στις αναλύσεις του παρόντος τεύχους 

λαµβάνονται αυτούσια τα αποτελέσµατα των Χαρτών Επικινδυνότητας και Κινδύνου 

Πληµµύρας. 

(γ) δεδοµένα και στοιχεία που συγκεντρώθηκαν σε επιτόπιες επισκέψεις σε όλες τις Π∆ΣΚΠ 

που προσδιορίστηκαν. Πραγµατοποιήθηκαν αυτοψίες στις 27, 28 και 29 /07/2015 στις 

Π∆ΣΚΠ των επαρχιών Αµµοχώστου, Λάρνακας και Λεµεσού, στις 30 και 31/07/2015 και 

την 01/08/2015 στις περιοχές των επαρχιών Λευκωσίας και στις 11/09/2015 στις περιοχές 

των επαρχιών της Πάφου. Τέλος η αυτοψία στο πλαίσιο της ανάπτυξης του διδιάστατου 

µοντέλου έγινε στις 24/06/2015 στην περιοχή του π. Κλήµου. 
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(δ) στοιχεία που αφορούν σε θέµατα περιβάλλοντος (ρυπογόνες δραστηριότητες, 

προστατευόµενες περιοχές) που προέκυψαν από την προετοιµασία του Προσχεδίου 

∆ιαχείρισης της Περιοχής Λεκάνης Απορροής Ποταµού της Κύπρου (2016-2021).  

Αξιοποιώντας όλα τα παραπάνω δεδοµένα για κάθε µία από τις 19 Π∆ΣΚΠ που έχουν 

καθοριστεί στην Κύπρο έλαβαν χώρα οι κάτωθι εργασίες: 

− Αναγνώριση και περιγραφή των αιτιών των πληµµυρών και αξιολόγηση του επιπέδου 

προστασίας έναντι πληµµύρας σε κάθε περιοχή 

− Καταγραφή των επιπτώσεων για τις διάφορες πιθανότητες πληµµύρας που έχουν 

εξεταστεί και αξιολόγηση του κινδύνου πληµµύρας 

3.2 ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Για την Αναγνώριση και περιγραφή των αιτιών των πληµµυρών στην κάθε µία από τις 

υπό µελέτη περιοχές πραγµατοποιήθηκαν οι ακόλουθες εργασίες :  

− Καταγραφή και αξιολόγηση της κατάστασης της ευρύτερης λεκάνης απορροής που 

τροφοδοτεί τα ρέµατα των Π∆ΣΚΠ (µορφολογία, χρήσεις γης, υφιστάµενα έργα 

ανάσχεσης, µέγεθος απορροής). 

− Καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης των ρεµάτων των Π∆ΣΚΠ µε 

ιδιαίτερη αναφορά στα υφιστάµενα τεχνικά έργα, στην ύπαρξη έργων διευθέτησης και 

αντιπληµµυρικής προστασίας, στην υφιστάµενη βλάστηση και την κατάσταση της κοίτης 

και σε όλες τις συνθήκες που επηρεάζουν τη ροή των υδάτων. 

− Μελέτη Χαρτών Επικινδυνότητας Πληµµύρας και αξιολόγηση πληµµυρικών φαινοµένων 

µε αναφορά :  

(α) στην έκταση της γης που πληµµυρίζει, στο µήκος του ποταµού και της ακτής 

(ενδεχοµένως) που επηρεάζεται,  

(β) στα παρατηρούµενα βάθη νερού,  

(γ) στην ταχύτητα ροής των υδάτων  

− Αξιολόγηση της κατάστασης και περιγραφή των αιτιών και των µηχανισµών των 

πληµµυρών. Σύµφωνα µε τα σχετικά καθοδηγητικά έγγραφα της ΕΕ (Document No.1: 

Floods Directive reporting: User guide for electronic reporting v6.0 και Document No.2: 

Floods Directive reporting: User Guide to the reporting schema v3.0) αναγνωρίζονται :  

• Ως πηγή πληµµύρας τα εξής: ροή από φυσικά υδάτινα συστήµατα (Fluvial), 

βροχόπτωση (Pluvial), υπόγεια νερά (Groundwater), ανύψωση στάθµης θάλασσας 

(Sea water), θραύση-αστοχία τεχνικού έργου (Artificial water bearing infrastructure), 

άλλη πρόσθετη αιτία που ενδεχοµένως καθορίζεται από το κράτος µέλος (Other). 
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• Ως µηχανισµοί πληµµύρας τα εξής : φυσική υπερχείλιση (Natural Exceedance), 

υπέρβαση αναχωµάτων (Defence Exceedence), αστοχία αναχωµάτων ή υποδοµών 

προστασίας (Defence or Infrastructure Failure), παρεµπόδιση ροής 

(Βlockage/restriction), άλλος µηχανισµός που κατά περίπτωση ενδεχόµενα 

καθορίζεται από το κράτος µέλος (Other).  

Σύµφωνα µε την Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πληµµύρας στην Κύπρο ως 

σηµαντικές θεωρούνται και εξετάζονται πληµµύρες που συνδέονται µε τη λειτουργία 

ποταµών και ρεµάτων (Fluvial Floods). Οι πληµµύρες αυτές συνήθως, λόγω των 

τοπικών συνθηκών, έχουν χαρακτηριστικά ταχυπληµµύρας (Flash Floods). Στην 

παρούσα µελέτη λαµβάνονται υπόψη όλα τα δεδοµένα και αποτελέσµατα των Χαρτών 

Επικινδυνότητας Πληµµύρας και οι ειδικές τοπικές συνθήκες σε κάθε µία Π∆ΣΚΠ και 

εντοπίζονται και περιγράφονται οι µηχανισµοί πληµµύρας. 

− Αξιολόγηση του επιπέδου προστασίας έναντι πληµµύρας σε κάθε περιοχή, 

λαµβάνοντας υπόψη: 

• την υφιστάµενη κατάσταση των ρεµάτων µε βάση στοιχεία από αυτοψίες, δεδοµένα 

και αποτελέσµατα υφιστάµενων µελετών και λοιπές διαθέσιµες πληροφορίες. 

Λαµβάνονται υπόψη και αξιολογούνται στοιχεία όπως η µορφή της κοίτης, 

ενδεχόµενες παρεµβάσεις εντός της κοίτης, η ύπαρξη βλάστησης ή µη, ενδεχόµενα 

εµφανή προβλήµατα ευστάθειας των πρανών της κοίτης, ενδεχόµενη διάβρωση. Από 

την αξιολόγηση προκύπτει εάν υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης ή όχι. 

• τυχόν υφιστάµενες τεχνικές υποδοµές αντιπληµµυρικής προστασίας σε κάθε Π∆ΣΚΠ 

(αντιπληµµυρικά έργα, έργα ανάσχεσης πληµµυρικής αιχµής, έργα διευθέτησης 

ποταµών και ρεµάτων). Λαµβάνονται υπόψη και αξιολογούνται προκαταρκτικά τα 

αντιπληµµυρικά έργα που υπάρχουν εντός της Π∆ΣΚΠ και οι ταµιευτήρες που 

υπάρχουν στη λεκάνη απορροής ανάντη των Π∆ΣΚΠ, ως προς τη δυνατότητα 

ενίσχυσής - αξιοποίησής τους για την αύξηση του επιπέδου προστασίας των Π∆ΣΚΠ 

έναντι πληµµύρας. 

• την υδραυλική συµπεριφορά των περιοχών σε συνθήκες πληµµύρας για τι τρεις 

περιόδους επαναφοράς,  Τ=20 έτη, Τ=100 έτη και Τ=500 έτη, που εξετάζονται, µε 

βάση τα αποτελέσµατα της ανάλυσης/αξιολόγησης των Χαρτών Επικινδυνότητας 

Πληµµύρας και της Υδραυλικής Ανάλυσης που έχει γίνει για κάθε περιοχή, 

συνυπολογίζοντας και την αβεβαιότητα στα αποτελέσµατα. Λαµβάνονται υπόψη και 

αξιολογούνται στοιχεία όπως η επιφάνεια και η θέση των κατακλυζόµενων εκτάσεων, 

τα αναπτυσσόµενα βάθη νερού, η ταχύτητα ροής, η επάρκεια ή µη των εγκάρσιων 

τεχνικών έργων. Από την αξιολόγηση προκύπτει η αποτελεσµατικότητα του 

υφιστάµενου συστήµατος για την αντιµετώπιση επεισοδίων πληµµύρας µέσης, 

υψηλής και χαµηλής πιθανότητας.  

Τα παραπάνω βήµατα για την αξιολόγηση του επιπέδου προστασίας έναντι πληµµύρας 

σε κάθε περιοχή δίνονται στο Σχήµα 3-1. 
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Σχήμα 3-1 : Βήματα αξιολόγησης επιπέδου προστασίας έναντι πλημμύρας σε κάθε ΠΔΣΚΠ 

∆εδοµένα 

απο Καταγραφή  

 
 

 

∆εδοµένα  

από Καταγραφή 

 

 

∆εδοµένα από  

Χάρτες Επικινδυνότητας  

Πληµµύρας  

 

 

3.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

Με βάση την υφιστάµενη κατάσταση, τους Χάρτες Επικινδυνότητας Πληµµύρας και τους 

Χάρτες Κινδύνων Πληµµύρας πραγµατοποιήθηκε αξιολόγηση των επιπτώσεων από 

πληµµύρες στις 19 Π∆ΣΚΠ, για τα τρία υδρολογικά σενάρια εξετάζονται. 

Αναλυτικότερα, µε βάση τα στοιχεία των Χαρτών Επικινδυνότητας και Κινδύνου Πληµµύρας 

και λαµβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις των καθοδηγητικών κείµενων (Guidance Documents) 

της ΕΕ αξιολογούνται για κάθε ένα σενάριο και για κάθε περιοχή οι επιπτώσεις : 

− Στον πληθυσµό: Γίνεται αναφορά στον ενδεικτικό αριθµό κατοίκων που ενδέχεται να 

πληγεί σύµφωνα µε τα στοιχεία των Χαρτών Κινδύνου Πληµµύρας και επιπλέον 

αξιολογούνται οι επιπτώσεις :   

(α) στην υγεία (είτε άµεσα λόγω της κατάκλυσης είτε έµµεσα λόγω ρύπανσης ή διακοπής 

της λειτουργίας των υποδοµών και υπηρεσιών ύδρευσης/αποχέτευσης)  

(β) στην κοινωνία (επιπτώσεις στην εκπαίδευση –σχολεία-, στις υπηρεσίες υγείας –

νοσοκοµεία-, στις υπηρεσίες άµεσης δράσης, στη δηµόσια διοίκηση, στις κοινωνικές 

υποδοµές) 

(γ) άλλες, εφόσον υπάρχουν 

− Στις οικονοµικές δραστηριότητας που δυνητικά πλήττονται. Γίνεται αναφορά στις χρήσεις 

γης, στις ευαίσθητες  υποδοµές και στους τύπους οικονοµικής δραστηριότητας που 

Υφιστάµενη Κατάσταση 

Ρεµάτων 

Τεχνικές Υποδοµές 

Αντιπληµµυρικης Προστασίας 

Έκταση και Ένταση 

πληµµύρας για Τ20, Τ100, 

Τ500 

Αξιολόγηση 

Επιπέδου 

Προστασίας 
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θίγονται µε βάση τα στοιχεία των Χαρτών Κινδύνου Πληµµύρας που έχουν καταρτιστεί και 

ειδικότερα αξιολογούνται οι επιπτώσεις  :  

(α) στην ιδιοκτησία (κατοικίες) 

(β) στις τεχνικές υποδοµές (επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, δίκτυα µεταφοράς, 

τηλεπικοινωνίας, υποδοµές παραγωγής ενέργειας) 

(γ) στις οικονοµικές δραστηριότητες όπως οι βιοµηχανίες/βιοτεχνίες, ο τοµέας της 

κατασκευής, το λιανεµπόριο, η απασχόληση, ο τουρισµός, η δραστηριότητα εξόρυξης 

 (δ) στις αγροτικές δραστηριότητες (γεωργία/κτηνοτροφία αλιεία) 

− Στην πολιτιστική κληρονοµιά (αρχαιολογικοί χώροι, µνηµεία, µουσεία κλπ), τοπία φυσικού 

κάλους, άλλα, εφόσον υπάρχουν 

− Στο περιβάλλον : Όπου υπάρχει αντικείµενο, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην Οδηγία 

2007/60/ΕΚ,  γίνεται αναφορά :  

(α) στις εγκαταστάσεις κατά τα αναφερόµενα στο παράρτηµα Ι της Οδηγίας 96/61/ΕΚ του 

Συµβουλίου, της 24ης Σεπτεµβρίου 1996, σχετικά µε την ολοκληρωµένη πρόληψη και 

έλεγχο της ρύπανσης, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν τυχαία ρύπανση σε 

περίπτωση πληµµύρας (εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων, ΙPPC, Seveso, 

ενεργές και εγκαταλειµµένες εγκαταστάσεις εξορυκτικών αποβλήτων).  

(β) στις προστατευόµενες περιοχές, οι οποίες ορίζονται στο παράρτηµα IV της Οδηγίας 

2000/60/ΕΚ και συγκεκριµένα στα σηµεία: (i) που αφορά στις περιοχές που 

προορίζονται για άντληση ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση, σύµφωνα µε το άρθρο 

7 της Οδηγίας, (iii) που αφορά στα υδατικά συστήµατα που έχουν χαρακτηριστεί ως 

ύδατα αναψυχής, συµπεριλαµβανοµένων περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί ως 

ύδατα κολύµβησης, σύµφωνα µε την Οδηγία 76/160/ΕΟΚ, και (v) που αφορά στις 

περιοχές που προορίζονται για την προστασία οικοτόπων ή ειδών όταν η διατήρηση 

ή η βελτίωση της κατάστασης των υδάτων είναι σηµαντική για την προστασία τους, 

συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών τόπων του προγράµµατος «Φύση 2000», που 

καθορίζονται δυνάµει των Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ (όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 

97/62/ΕΚ) και 79/409/ΕΟΚ (όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 97/49/ΕΚ), και 

ενδέχεται να πληγούν. 

Στη συνέχεια, γίνεται αξιολόγηση του πληµµυρικού κινδύνου, που αποτιµάται 

σταθµίζοντας την πιθανότητα εµφάνισης της πληµµύρας µε τις δυνητικές αρνητικές 

επιπτώσεις στους αποδέκτες που περιγράφονται παραπάνω, µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια.  

• Πληθυσµός:  

� Εξετάζεται ο δυνητικά θιγόµενος πληθυσµός µε βάση τον αριθµό των κατοίκων, 

µε τις σηµερινές συνθήκες ανάπτυξης, που αντιστοιχεί στη ζώνη κατάκλυσης. 

� Εξετάζονται οι έµµεσες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία (είτε άµεσα λόγω της 

κατάκλυσης είτε έµµεσα λόγω ρύπανσης ή διακοπής της λειτουργίας των 

υποδοµών και υπηρεσιών ύδρευσης/αποχέτευσης).  
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Οι άµεσες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία αξιολογούνται ως εξής : 

Θιγόµενος πληθυσµός  > 100 ατόµων � Υψηλή Επίπτωση 

Θιγόµενος πληθυσµός  10 - 100 άτοµα � Μέτρια Επίπτωση 

Θιγόµενος πληθυσµός ≤ 10 ατόµων   � Χαµηλή Επίπτωση 

(εξετάζεται ο σηµερινά θιγόµενος πληθυσµός) 

 

 

Οι έµµεσες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία αξιολογούνται ως εξής : 

Κατακλύζονται εγκαταστάσεις 

ύδρευσης/αποχέτευσης ή/και ικανές να 

προκαλέσουνς ρύπανση  

� Υψηλή Επίπτωση 

∆εν κατακλύζονται εγκαταστάσεις 

ύδρευσης/αποχέτευσης ή/και ικανές να 

προκαλέσουνς ρύπανση 

� Μηδενική Επίπτωση 

� Κοινωνία (επιπτώσεις στην δηµόσια διοίκηση, στην εκπαίδευση –σχολεία-, στις 

υπηρεσίες υγείας –νοσοκοµεία-, στις κοινωνικές υποδοµές). 

 

Οι επιπτώσεις στην κοινωνία αξιολογούνται ως εξής:  

Σχολεία, Νοσοκοµεία  � Υψηλή Επίπτωση 

Υποδοµές διοίκησης   � Μέτρια Επίπτωση 

Αθλητικές Εγκαταστάσεις   � Χαµηλή Επίπτωση 

 

• Οικονοµία και συγκεκριµένα :  

� ιδιοκτησία (κατοικίες) 

� τεχνικές υποδοµές (επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, δίκτυα µεταφοράς, 

τηλεπικοινωνίας, παραγωγής ενέργειας) 

� οικονοµικές δραστηριότητες (βιοµηχανία/βιοτεχνία, τοµέας κατασκευής, 

λιανεµπόριο, απασχόληση, τουρισµός, εξορυκτική δραστηριότητα) 

� αγροτικές δραστηριότητες (γεωργία/κτηνοτροφία, αλιεία) 
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Οι επιπτώσεις στην οικονοµία αξιολογούνται ως εξής :  

Κατοικίες, δρόµοι εθνικής σηµασίας, 

εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και 

τηλεπικοινωνίες, Τουριστικές Μονάδες, 

Βιοµηχανίες/Βιοτεχνίες, εµπορικές 

δραστηριότητες υπερτοπικής σηµασίας, 

µεγάλες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. 

� Υψηλή Επίπτωση 

Επαρχειακοί δρόµοι, Γεωργικές καλλιέργειες 

έκτασης > 100 δεκαρίων, εµπορικές 

δραστηριότητες τοπικής σηµασίας  

� Μέτρια Επίπτωση 

∆ρόµοι τοπικής σηµασίας, Γεωργικές 

καλλιέργειες έκτασης < 100 δεκαρίων  

� Χαµηλή Επίπτωση 

 

• Πολιτιστική Κληρονοµιά : αρχαιολογικοί χώροι, µνηµεία, µουσεία κλπ, τοπία φυσικού 

κάλους, άλλα, εφόσον υπάρχουν 

 

Οι επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονοµιά αξιολογούνται ως σηµαντικές ενώ οι 

επιπτώσεις στο τοπίο, λόγω του χαρακτήρα των πληµµυρών στην Κύπρο 

αξιολογούνται ως Χαµηλής Επίπτωσης. 

 

• Περιβάλλον:  

 

Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον αξιολογούνται ως εξής :  

Εγκαταστάσεις που µπορεί να προκαλέσουν 

ρύπανση και περιοχές που προορίζονται για 

πόσιµο νερό 

� Υψηλή Επίπτωση 

Προσταστευόµενες Περιοχές � Μέτρια Επίπτωση 
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4. Π∆ΣΚΠ C01_ΠΕ∆ΙΑΙΟΣ 

4.1 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΙΩΝ 

ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ 

4.1.1 Καταγραφή και αξιολόγηση κατάστασης λεκάνης 
απορροής 

Γενική περιγραφή λεκάνης  

Η λεκάνη απορροής της Π∆ΣΚΠ C01_Πεδιαίος βρίσκεται στην επαρχία Λευκωσίας ενώ το 

τµήµα του ποταµού που εξετάζεται καταλαµβάνει εκτάσεις των δήµων Λευκωσίας και 

Στροβόλου κυρίως (βλ. Σχήµα 4-1). Είναι επιµήκης λεκάνη µε µήκος πάνω από 32 km και 

πλάτος 4 km περίπου και έκταση 120 km2. Το ανάντη άκρο της λεκάνης βρίσκεται στο 

βορειοανατολικό τµήµα του όρους Τρόοδος. Το υψηλότερο σηµείο της λεκάνης είναι στο 

+1200 m περίπου και το χαµηλότερο στο +160 m. 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 στην 

πυκνή αστική ζώνη της Λευκωσίας. Χαρακτηριστικό σηµείο αποτελεί το φράγµα Ταµασσού. Η 

εκτίµηση των υδρογραφηµάτων για το υδραυλικό µοντέλο γίνεται σε θέση κατάντη του 

φράγµατος και στη συνέχεια σε θέσεις όπου υπάρχουν σηµαντικές συµβολές ρεµάτων. 

Το τµήµα του ρέµατος που εξετάζεται είναι περίπου 25.3 km. Το ανάντη άκρο του βρίσκεται 

αµέσως µετά την έξοδο του υπερχειλιστή του φράγµατος Ταµασσού και το κατάντη άκρο του 

είναι στα όρια του κατεχόµενου τοµέα της Λευκωσίας, διασχίζοντας µεγάλο τµήµα της 

πεδιάδας της Μεσαορίας. Μετά το φράγµα Ταµασσού, ο ποταµός διέρχεται αρχικά πλησίον 

των αγροτικών οικισµών Πολιτικό, Πέρα και Επισκοπειό, κατόπιν µεταξύ των οικισµών 

Εργάτες, Ψηµολόφου, Ανάγυια, Πάνω ∆ευτερά και ∆ευτερά ενώ κατά την υπόλοιπη µισή 

διαδροµή του διέρχεται µέσα από το ευρύτερο πολεοδοµικό συγκρότηµα της Λευκωσίας και 

ειδικότερα από τις περιοχές της Ανθούπολης, Αρχάγγελου, του ∆ήµου Λακατάµιας, του 

∆ήµου Στροβόλου, του ∆ήµου Λευκωσίας και του ∆ήµου Αγίου ∆οµέτιου. 

Έχει ανοιχτή, διατοµή σε όλο το µήκος. Στο τµήµα µέσα στον αστικό ιστό έχει πλούσια 

βλάστηση µε δένδρα µεγάλου ύψους και θάµνους και ειδικότερα στα πρώτα 750 m από το 

κατάντη άκρο της περιοχής µελέτης. Σε ένα µεγάλο µήκος αυτού του τµήµατος έχουν γίνει 

έργα ανάπλασης στα πλαίσια της χωροθέτησης του Γραµµικού Πάρκου Πεδιαίου, τα οποία 

δίνουν τη δυνατότητα αναψυχής και περιπάτου παράπλευρα της κοίτης ή ακόµα και µέσα σε 

αυτή µε χρήση υπερυψωµένου σε πασσάλους πεζόδροµου. Αναλυτικότερα, ψηλή βλάστηση 
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υπάρχει έως τη ΧΘ 11+000, κατόπιν έως τη ΧΘ 16+750 η βλάστηση είναι χαµηλή θαµνώδης 

µε µικρά δένδρα και στο υπόλοιπο τµήµα έως το φράγµα Ταµασσού είναι χαµηλή θαµνώδης. 

Στο ανάντη µισό της διαδροµής, ο Πεδιαίος διέρχεται µέσα από καλλιεργήσιµες εκτάσεις και η 

διατοµή είναι κατά κανόνα µεταβλητή, χωρίς ιδιαίτερη βλάστηση, µε µαιανδρισµούς κατά 

τµήµατα και σαφώς διαµορφωµένη κοίτη παντού, µεταβαλλόµενη κατά τόπους ως προς το 

πλάτος. Παρατηρείται δόµηση/οικιστική ανάπτυξη στην αριστερή όχθη του ποταµού στα 

τµήµατα ΧΘ 0-2+200, 2+650-5+150, 6+900-7+600, 20+050-20+150 και στην δεξιά όχθη στα 

τµήµατα ΧΘ 0-2+200, 3+200-5+700, 7+300-11+100, 22+000-22+600. Επίσης υπάρχουν 

λίµνες ανάσχεσης όπως αυτή στη ΧΘ 20+000, 4 µικρές αρδευτικές λίµνες στη ΧΘ 12+500 

(περιοχή Στράκκα) και στη ΧΘ 8+000 η λίµνη Μαγκλή. Οι σηµαντικότεροι παραπόταµοι του 

π. Πεδιαίου στο τµήµα ενδιαφέροντος (από ανάντη σε κατάντη) είναι οι εξής: (α) π. Κουφός 

που συµβάλει στη Χ.Θ. 22+403, και ο (β) π. Αργάκι που συµβάλει στη Χ.Θ. 12+872. 

Έχουν εκπονηθεί έως σήµερα οι εξής µελέτες σχετικά µε τις πληµµύρες του π. Πεδιαίου. Οι 

µελέτες αυτές είναι: 

− Υδρολογική και Υδραυλική Μελέτη για το τµήµα του ποταµού Πεδιαίου από την περιοχή 

του χωρίου Πολιτικό µέχρι και την περιοχή του χωρίου Κάτω ∆ευτεράς (Αρ. Προσφοράς 

75/05): Η µελέτη αυτή εκπονήθηκε το 2005 από το µελετητικό γραφείο IACO 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Υ∆ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΛΤ∆ για λογαριασµό του ΤΑΥ. 

Σκοπός της µελέτης είναι η αποτύπωση των περιοχών που χρειάζονται καθαρισµό και η 

ετοιµασία υδρολογικής και υδραυλικής µελέτης για το τµήµα του ποταµού Πεδιαίου από 

την περιοχή του χωριού Πολιτικό µέχρι και την περιοχή του χωριού Κάτω ∆ευτεράς και η 

διαστασιολόγηση της κοίτης ώστε να διοδεύει πληµµυρικές παροχές µε συχνότητα 

εµφάνισης 2, 5, 10, 25, 50, 100, 200 και 500 ετών, χωρίς να κατακλύζεται η περιοχή. Η 

µελέτη καταλήγει στο συµπέρασµα ότι: «Αν εξαιρεθούν τα σηµεία ορισµένων γεφυριών 

που υπερχειλίζουν σε πληµµύρες µε επαναφορά κάθε 5 ή και 10 χρόνων εκτιµάται ότι ο 

ποταµός µπορεί να διοχετεύει µεγάλο µέρος των πληµµύρων. Κατά πόσο θα ήταν 

επιθυµητό να υπάρχει ικανότητα παροχέτευσης για ακραίες συνθήκες όπως 1: 200 ή και 

1:500 αυτό είναι θέµα τεχνο-οικονοµικής αξιολόγησης τόσο των επιπτώσεων από τέτοια 

γεγονότα όσον και των διορθωτικών µέτρων που θα επέτρεπαν κάτι τέτοιο». 

− Υδρολογική Μελέτη για την Κατασκευή Πεζόδροµου / Ποδηλατοδρόµου κατά µήκος της 

κοίτης Πεδιαίου Ποταµού στα ∆ηµοτικά Όρια Λευκωσίας: Η µελέτη αυτή εκπονήθηκε το 

2006 από το µελετητικό γραφείο IACO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Υ∆ΑΤΙΝΩΝ 

ΠΟΡΩΝ ΛΤ∆ για λογαριασµό του ∆ήµου Λευκωσίας. 

− Feasibility Study for the Upgrade of the Storm Water Drainage System, Preparation of a 

River Basin Management Plan and an Environmental Impact Assessment Study for the 

Greater Nicosia Area – Final Feasibility Study Report: Η µελέτη αυτή εκπονήθηκε το 2007 

από τα µελετητικά γραφεία Louis Berger Group Inc και την M.J. Jordanou & Associates. 

− Flood Plan of Tamasos Dam (Μελέτη του πληµµυρικού πεδίου του φράγµατος Ταµασού): 

Εκπονήθηκε το 2008 από το ΤΑΥ σε συνεργασία µε την Mott MacDonald Ltd. Η µελέτη 



 

ΤΑΥ 10/2014 

Σ∆ΚΠ/∆ραστηριότητα 4.2 : Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης 

 

Κοινοπραξία Λ∆Κ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. 
και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 

Σελίδα 4-23 

περιλαµβάνει τη διερεύνηση του πληµµυρικού κύµατος από ενδεχόµενη θραύση του 

φράγµατος.  

Σχήμα 4-1: Γεωμορφολογικός χάρτης λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρήσεις γης-Κάλυψη Εδάφους 

Oι χρήσεις γης της λεκάνης µπορούν να χωριστούν σε περίπου 3 ίσα τµήµατα όπου το 

ανάντη τµήµα χαρακτηρίζεται από έντονο ανάγλυφο µε δασώδη κάλυψη. Το µεσαίο τµήµα 
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αποτελείται κυρίως από καλλιεργήσιµες εκτάσεις µε διάσπαρτες κατοικίες. Τέλος το τελευταίο 

κατάντη τµήµα βρίσκεται µέσα στην αστική ζώνη της Λευκωσίας. Στον παρακάτω πίνακα 

παρουσιάζεται η κατανοµή των χρήσεων γης στη λεκάνη απορροής του π. Πεδιαίου ενώ 

παριστάνεται γραφικά στο Σχήµα 4-3.  

Σχήμα 4-2: Χρήσεις Γης / Κάλυψη εδάφους λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C01 
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Πίνακας 4-1: Κατανομή κάλυψης εδάφους λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C01 

Χρήσεις Γης Έκταση (km2) Ποσοστό 

Αστική δόμηση 25.10 20.5% 

Βιομηχανικές-εμπορικές ζώνες & Δίκτυα μεταφορών 0.48 0.4% 

Τεχνητές, μη γεωργικές περιοχές με βλάστηση 2.5 2.1% 

Αρόσιμη γη 27.4 22.4% 

Μόνιμες καλλιέργειες 3.2 2.7% 

Ετερογενείς γεωργικές περιοχές 10.5 8.6% 

Δάση 27.7 22.6% 

Συνδυασμοί θαμνώδους ή / και ποώδους βλάστησης 21.9 17.9% 

Χώροι Απόθεσης 0.6 0.5% 

Ελεύθεροι χώροι με ελάχιστη βλάστηση 3.1 2.5% 

ΣΥΝΟΛΟ 122.4 100 

Σχήμα 4-3: Κατανομή κάλυψης εδάφους λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C01 
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Γεωλογικοί σχηµατισµοί – Εδαφικοί τύποι 

Οι γεωλογικοί σχηµατισµοί που δοµούν την Υδρολογική Λεκάνη της Π∆ΣΚΠ C01_Πεδιαίος, 

περιγράφονται συνοπτικά στη συνέχεια, από τους νεότερους προς τους παλαιότερους, µε 

βάση το γεωλογικό χάρτη της Κύπρου κλίµακας 1:250.000 που έχει συνταχθεί και εκδοθεί 

από το Τµήµα Γεωλογικής Επισκόπησης (Κωσταντίνου Γ., 1995). Οι γεωλογικοί σχηµατισµοί 

της λεκάνης είναι: 

− Αλλούβιο – Κολλούβιο (H): Ο σχηµατισµός συνίσταται από άµµους, ιλύες, άργιλους και 

χαλίκια  - Ολόκαινο. 

− Σχηµατισµός Λευκωσία (Pl): Πρόκειται για βιοασβεστιτικούς και άλλους ψαµµίτες, 

αµµούχες µάργες και κροκαλοπαγή - Πλειόκαινο.  

− Σχηµατισµός Λεύκαρα (Ku3-Ou): Αποτελείται από Κρητίδες, µάργες, µαργαϊκές κρητίδες, 

κρητιδικές µάργες µε κατά τόπους κερατόλιθους σε µορφή ταινιών ή κονδύλων – 

Παλαιογενές.  

− Σχηµατισµός Πέραπεδι (Ku): Ούµβρες (φαιοχώµατα), µαγγανιούχοι αργιλικοί σχιστόλιθοι, 

ραδιολαρικοί σχιστόλιθοι και λασπόλιθοι – Ανώτερο Κρητιδικό. 

− Κατώτερος Ορίζοντας Λαβών (LPL): Pillow λάβες και πλακοειδείς ροές λαβών µε 

πληθώρα φλεβών και κοιτών εξαλλοιωµένες στη ζεολιθική φάση και κατά τόπους 

χρωµατισµένες µε πράσινο κελαδονίτη – Ανώτερο Κρητιδικό. 

− Ορίζοντας Βάσης (BG): ∆ιαβασικές φλέβες (>50%) µε λεπτές ζώνες pillow λαβών 

εξαλλοιωµένες στην πρασινοσχιστολιθική φάση– Ανώτερο Κρητιδικό.   



 

ΤΑΥ 10/2014 

Σ∆ΚΠ/∆ραστηριότητα 4.2 : Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης 

 

Κοινοπραξία Λ∆Κ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. 
και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 

Σελίδα 4-27 

Υφιστάµενα τεχνικά έργα ανάσχεσης απορροής 

Το σηµαντικότερο έργο ανάσχεσης της πληµµυρικής απορροής είναι το φράγµα Ταµασσού το 

οποίο βρίσκεται στην αρχή του εξεταζόµενου τµήµατος του π. Πεδιαίου. Επίσης σηµαντικό 

έργο είναι και η κατασκευή της λίµνης Μαγκλή, η οποία είναι τεχνητή λίµνη η οποία 

τροφοδοτείται από τις πληµµυρικές παροχές του π. Πεδιαίου µέσω ενός µικρού φράγµατος 

εκτροπής. 

Φράγµα Ταµασσού: Το φράγµα Ταµασσού δεν είναι στην ουσία αντιπληµµυρικό έργο, 

σχεδιάστηκε ως εµπλουτιστικό αλλά ο ρόλος του στην αντιπληµµυρική προστασία είναι 

δεδοµένος. Το φράγµα Ταµασσού κατασκευάστηκε και ξεκίνησε να λειτουργεί το 2002, είναι 

λιθόρριπτο µε αργιλικό πυρήνα µε συνολικό αποθηκευτικό όγκο 2.80 hm3 νερού. Το φράγµα 

έχει ύψος 33m, µήκος 200m και ο όγκος του φράγµατος είναι 260,000 m3. Ο υπερχειλιστής 

που βρίσκεται στο δεξί αντέρεισµα του φράγµατος έχει µήκος 68m και σχεδιάστηκε για 

παροχή πληµµύρας 800 m3/s. Στη Φωτογραφία 4-1 φαίνεται η λεκάνη κατάκλυσης και το 

φράγµα Ταµασσού από τη δορυφορική εικόνα του GoogleEarth. 

Αν συγκριθεί ο συνολικός όγκος αποθήκευσης του ταµιευτήρα Ταµασσού σε σχέση µε τους 

όγκους πληµµύρας για τις περιόδους επαναφοράς 20, 100 και 500 έτη προκύπτει ότι αν ο 

ταµιευτήρας είναι άδειος τότε αποθηκεύει το σύνολο του πληµµυρικού όγκου της 20ετίας 

(δεδοµένου ότι ο συνολικός χρόνος εκδήλωσης της καταιγίδας σχεδιασµού είναι 48 ώρες για 

Τ=20 και 14.4 ώρες για τις 100 και 500ετίας). Για την πληµµύρα 100ετίας αποθηκεύεται το 

64.1% του όγκου πληµµύρας και 37.3% του όγκου πληµµύρας 500ετίας. Εποµένως είναι 

προς το συµφέρον της αντιπληµµυρικής προστασίας, ο αποθηκευµένος όγκος νερού στην 

αρχή του φθινοπώρου να είναι όσο το δυνατό µικρότερος.  

Η εναλλακτική λύση της αύξησης του αποθηκευµένου όγκου µε τη χρήση ανατρεπόµενων 

θυροφραγµάτων (fuse gates) στη στέψη του µετωπικού, ελεύθερου υπερχιλιστή του 

φράγµατος προσκρούει στην απαίτηση από το Σχέδιο ∆ιαχείρισης Λεκανών Απορροής της 

Κύπρου να παρέχεται προς τα κατάντη περιβαλλοντική παροχή µε πληµµυρικά 

χαρακτηριστικά. Με βάση τα έως τώρα δεδοµένα από τη λειτουργία του φράγµατος 

Ταµασσού προκύπτει η υπερχείλιση µε συχνότητα 1 φορά στα 1.7 έτη. Βάσει του Σ∆ΛΑΠ δεν 

προτείνεται µείωση της συχνότητας υπερχείλισης, τότε η εγκατάσταση των ανατρεπόµενων 

θυροφραγµάτων θα πρέπει να αποκλειστεί τουλάχιστο στον ταµιευτήρα Ταµασσού. 

Θα πρέπει να εξεταστεί η εµπλουτιστική λειτουργία του φράγµατος Ταµασσού µε τέτοιο τρόπο 

ώστε στο τέλος της θερινής περιόδου να έχουν αποδεσµευτεί σηµαντικές ποσότητες νερού. Η 

λειτουργία αυτή όµως θα πρέπει να είναι σε άµεση συνέργεια µε το Σχέδιο ∆ιαχείρισης της 

Ξηρασίας. Σε περίπτωση που η Υδρολογική Περιοχή 6 έχει εισέλθει σε περίοδο 

παρατεταµένης ξηρασίας τότε θα πρέπει οι εµπλουτιστικές ποσότητες να αποδεσµεύονται 

βάσει των σχετικών µέτρων ανάλογα µε το επίπεδο επιφυλακής σε σχέση µε την Ξηρασία. Αν 

και δεν αποκλείεται µια σπάνια πληµµύρα να συµβεί σε περιόδους ξηρασίας, εντούτοις 

αναµένεται ότι ο αποθηκευµένος όγκος σε περιόδους ξηρασίας θα έχει µειωθεί σηµαντικά 

ώστε να αποθηκευτεί ολόκληρη ή τµήµα της εισερχόµενης στον ταµιευτήρα πληµµυρική 

παροχή. 
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Σελίδα 4-28 

Φωτογραφία 4-1: Δορυφορική Εικόνα (από το Google Earth) της λεκάνης κατάκλυσης του 

ταμιευτήρα Ταμασσού 

 

H λεκάνη απορροής του φράγµατος Ταµασού είναι 45 km2 το οποίο είναι περίπου το 1/3 της 

συνολικής λεκάνης και µάλιστα το τµήµα εκείνο που έχει τις µεγαλύτερες κλίσεις και εποµένως 

το δυναµικό για σηµαντικούς συντελεστές απορροής./ Εποµένως η χρησιµότητά του στη 

µείωση των πληµµυρικών αιχµών της ανάντη λεκάνη απορροής είναι αδιαµφισβήτητη. 

Λίµνη Μαγκλή: Η λίµνη Μαγκλή είναι µια µικρή τεχνητή λίµνη (επιφάνειας 37 δεκαρίων 

περίπου και περιµέτρου 760 m, στην οποία διοχετεύεται τµήµα της πληµµυρικής απορροής 

του π. Πεδιαίου στην περιοχή του ∆ήµου Λακατάµειας µέσω ενός χαµηλού εκτροπικού 

φράγµατος µήκους 30m και µέγιστους ύψους 1.0m περίπου επί της κοίτης του π. Πεδιαίου επί 

της Χ.Θ. 8+950m περίπου (όπου 0+000 είναι η Χ.Θ. στο πλέον κατάντη άκρο του 

εξεταζόµενου τµήµατος). Από τα στοιχεία της αποτύπωσης Lidar φαίνεται ότι ο όγκος νερού 

της λίµνης εκτιµάται χονδρικά στα 200 000 m3. Στη Φωτογραφία 4-2 παρουσιάζεται η θέση 

της λίµνης Μαγκλή καθώς και η τάφρος προσαγωγής της παροχής από το εκτροπικό φράγµα 

επί του π. Πεδιαίου. 
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Σελίδα 4-29 

Φωτογραφία 4-2: Δορυφορική Εικόνα (από το Google Earth) της της λίμνης Μαγκλή 

 

Στη Φωτογραφία 4-3 παρουσιάζεται άποψη του εκτροπικού φράγµατος επί της κοίτης του 

π. Πεδιαίου απόπου στο αριστερό αντέρεισµα εκτρέπεται τµήµα της πληµµυρικής παροχής 

του π. Πεδιαίου προς τη λίµνη Μαγκλή. Οι εκτρεπόµενες παροχές διοχετεύονται µέσω του 

δίδυµου σωληνωτού οχετού και µιας ανεπένδυτης τάφρου τραπεζοειδούς διατοµής µήκους 

300 m περίπου στη λίµνη Μαγκλή. Η λίµνη Μαγκλή αποτελεί ένα πρότυπο διαχείρισης των 

πληµµυρικών απορροών σε αστικές παροχές, όπου δηµιουργείται ένα πολύ όµορφο 

αισθητικά για λόγους αναψυχής εντός ενός αστικού περιβάλλοντος αλλά και της ανάσχεσης 

πληµµυρικών απορροών κατάντη σε σχετικά συχνές πληµµύρες. Είναι αυτονόητο ότι η λίµνη 

θα εξυπηρετεί ταυτόχρονα και τον εµπλουτισµό του υπόγειου υδροφόρου αλλά και τοπικές 

αρδευτικές χρήσεις για την εξυπηρέτηση των οποίων κατασκευάστηκε. Στην αρχή της υγρής 

περιόδου λόγω και της εξάτµισης κατά την ξηρή καλοκαιρινή περίοδο, θεωρείται ότι η στάθµη 

της λίµνης θα είναι η ελάχιστη δυνατή, εποµένως το πλήρες δυναµικό της θα είναι διαθέσιµο 

για ταµίευση και των πληµµυρικών απορροών. Η λίµνη Μαγκλή ως έργο αποθήκευσης 

τµήµατος των πληµµυρικών παροχών δεν έχει προσοµοιωθεί στο υδραυλικό µοντέλο ΗEC-

RAS της προηγούµενης σύµβασης, αφού έγινε η παραδοχή ότι στην αρχή της προσοµοίωσης 

σε όλους τους ταµιευτήρες η στάθµη βρίσκεται στη στάθµη υπερχείλισης. 
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Σελίδα 4-30 

Φωτογραφία 4-3: Φωτογραφία του εκτροπικού φράγματος επί του π. Πεδιαίου και ο δίδυμος 

σωληνωτός οχετός απόπου εκτρέπονται ύδατα προς τη λίμνη Μαγκλή. 

 

Στοιχεία Υδρολογικής Ανάλυσης 

Σύµφωνα µε το υδρολογικό µοντέλο που αναπτύχθηκε για τη λεκάνη απορροής της Π∆ΣΚΠ 

C01_Πεδιαίος και για τα τρία υδρολογικά σενάρια που εξετάστηκαν (πληµµύρες χαµηλής 

πιθανότητας µε περίοδο επαναφοράς 500 έτη, πληµµύρες µέσης πιθανότητας µε περίοδο 

επαναφοράς 100 έτη και πληµµύρες υψηλής πιθανότητας µε περίοδο επαναφοράς 20 έτη) 

στο τµήµα που βρίσκεται εντός της ορισθείσας Π∆ΣΚΠ αναπτύσσονται οι µέγιστες παροχές 

που δίνονται στον παρακάτω Πίνακα  

Πίνακας 4-2 : Παροχές αιχμής ΠΔΣΚΠ C01 για τα τρία υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται 

Παροχή αιχµής (m3/s) T=20 T=100 T=500 

Κατάντη φράγµατος Ταµασσού (ανάντη όριο) 48.5 207.0 356.5 

Συµβολή π. Κουφός (Χ.Θ.22+403) 72.6 268.3 491.6 

Συµβολή π. Αργάκι (Χ.Θ.12+872) 174.3 404.1 736.9 

Κατάντη διατοµή 223.2 420.2 554.2 

Σηµειώνεται ότι η µοντελοποίηση των φραγµάτων έγινε θεωρώντας ως αρχική συνθήκη ότι το 

φράγµα Ταµασσού είναι πλήρες (Initial Elevation = υψόµετρο στέψης). 
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Σελίδα 4-31 

4.1.2 Καταγραφή και αξιολόγηση υφιστάµενης κατάστασης 
ρεµάτων Π∆ΣΚΠ 

Το εξεταζόµενο τµήµα του π. Πεδιαίου έχει συνολικό µήκος 25 300m και ξεκινά αµέσως 

κατάντη του υπερχειλιστή του φράγµατος Ταµασσού όπου η διατοµή είναι χωµάτινη και 

ανεπένδυτη. Γενικά σε όλο το µήκος του π. Πεδιαίου η διατοµή είναι χωµάτινη. Όλο το 

εξεταζόµενο τµήµα αναπτύσσεται µόνο σε ένα κλάδο. Ο π. Πεδιαίος στο εξεταζόµενο τµήµα 

του µπορεί να διακριθεί σε τρία µέρη: 

1. Από την έξοδο του υπερχειλιστή του φράγµατος Ταµασσού έως τη Χ.Θ. 11+723,  

2. Από τη Χ.Θ. 11+723 έως τη Χ.Θ. 5+631 που είναι γενικά αστική περιοχή όµως υπάρχει 

µεγάλος ελεύθερος χώρος από το φρύδι του π. Πεδιαίου έως την οικιστική ζώνη. 

3. Από τη Χ.Θ 5+631 έως το τέλος που περιλαµβάνει την περιοχή του ∆ήµου της Λευκωσίας 

και όπου η οικιστική ανάπτυξη είναι πλέον εφαπτοµενικά στην κοίτη του π. Πεδιαίου. 

Τµήµα Α: Από την έξοδο του υπερχειλιστή του φράγµατος Ταµασσού έως τη Χ.Θ. 

11+723: Χαρακτηριστικό στοιχείο της περιοχής αυτής είναι η αραιή οικιστική ανάπτυξη της 

περιοχής και η παρουσία εκτεταµένων καλλιεργήσιµων εκτάσεων. Η κοίτη είναι µεν ευρεία 

αλλά δεν είναι σαφώς διαµορφωµένη ενώ σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν στενώσεις της 

κοίτης (εκτός των εγκάρσιων τεχνικών έργων) και εποµένως ακόµα και στην πληµµύρα των 

20 ετών, υπάρχουν υπερχειλίσεις οι οποίες διευρύνονται για τα πιο σπάνια γεγονότα αλλά 

γενικά δεν θίγονται οι πυρήνες των οργανωµένων οικισµών ακόµα και στην πληµµύρα των 

500 ετών. Από ανάντη προς κατάντη υπάρχουν οι οικισµοί Πέρα Ορεινής, Επισκοπειό, 

Εργάτες, Ψιµολόφου, Ανάγια, και ∆ευτεράς. Τα τεχνικά έργα που απαντώνται στο διάστηµα 

αυτό είναι τα εξής: 

Στη Χ.Θ. 25+050m βρίσκεται χαµηλός αναβαθµός ύψους 2 m και µήκους 50 m για την 

κατακράτηση υδάτων για αρδευτική χρήση. Στη Χ.Θ. 23+937 βρίσκεται άλλος χαµηλός 

αναβαθµός ύψους 2.5 m και µήκους 30 m για την κατακράτηση υδάτων επίσης για αρδευτική 

χρήση. Στη Χ.Θ. 23+740m βρίσκεται ο πρώτος οχετός (πλησίον του οικισµού Πέρα Ορεινής) 

ο οποίος αποτελείται από 8 σωληνωτούς αγωγούς διαµέτρου 0.5 m ο καθένας. Το διαθέσιµο 

ύψος του οχετού είναι µόλις 1.0m. Στη Χ.Θ. 22+578m βρίσκεται γέφυρα τεσσάρων 

ανοιγµάτων και ελεύθερου ύψους 3m ενώ λίγο κατάντη στη Χ.Θ. 22+236m βρίσκεται γέφυρα 

6 ανοιγµάτων ύψους 3m περίπου και οι δύο πλησίον του οικισµού Επισκοπειό. ∆ίπλα στην 

κατάντη γέφυρα βρίσκεται και ο καθεδρικός Ναός της Επισκοπής Ταµασού ο οποίος 

κατακλύζεται από τις πληµµύρες µε περίοδο επαναφοράς 100 & 500 έτη. 

Στη Χ.Θ. 20+250 βρίσκεται γέφυρα τριών ανοιγµάτων 3.0 m το καθένα (Οικισµός Εργάτες) και 

ελεύθερου ύψους 2.5m ενώ στη µεταξύ απόσταση µε την ανάντη γέφυρα βρίσκονται τρεις 

µικροί εγκάρσιοι αναβαθµοί για αρδευτική χρήση. Αµέσως κατάντη της γέφυρας υπάρχει 

εγκάρσιος οχετός που εκτρέπει τµήµα της απορροής προς µια γειτονική µικρή λίµνη 

αποθήκευσης νερού για άρδευση.  
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Σελίδα 4-32 

Στη Χ.Θ. 18+920 βρίσκεται οχετός µε 15 σωληνωτούς αγωγούς διαµέτρου 1.1m ο καθένας µε 

ελεύθερο ύψος από την κοίτη του ποταµού περίπου 2.5m στη θέση του δρόµου που ενώνει 

τους οικισµούς Ανάγια και Ψιµολόφου. Στη Χ.Θ. 17+542 υπάρχει γέφυρα τριών ανοιγµάτων 

και µήκους 41m στο δρόµο που ενώνει τους οικισµούς Ανάγια και ∆ευτεράς. Ανάµεσα στις 

δύο γέφυρες υπάρχουν δύο µικροί εγκάρσιοι αναβαθµοί για παροδική αποθήκευση νερού για 

άρδευση. Στη Χ.Θ. 16+322 υπάρχει τετράδυµος σωληνωτός οχετός διαµέτρου 0.8m ενώ στη 

Χ.Θ. 15+059 πολλαπλός σωληνωτός οχετός (7*1.0 m & 3*1.2 m) ενώ εν τω µεταξύ ο 

π. Πεδιαίος εµφανίζει µια µαιανδρική µορφή µε σηµαντική ακτίνα. Στη Χ.Θ. 13+995 υπάρχει 

γέφυρα τεσσάρων ανοιγµάτων µήκους 15m ενώ στη Χ.Θ. 13+364 (στη θέση του Πανάγιας 

Χρυσοσπηλιώτισσας) όπου η διευρυµένη κοίτη του ποταµού µειώνεται αισθητά στη θέση 

εκείνη λόγω των έργων διαµόρφωσης της περιοχής (Φωτογραφία 4-4 (α)), όπου όλη η 

διαµορφωµένη περιοχή πληµµυρίζει στην πληµµύρα 20ετίας. Αποτέλεσµα της στένωσης είναι 

και η υπερχείλιση της κοίτης ανάντη. 

Κατάντη της Παναγίας Χρυσοσπηλιώτισσας η κοίτη προσεγγίζει σχεδόν εφαπτοµενικά την 

οδό Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ όπου στη θέση Στράκκα (Χ.Θ. 12+200 - πλησίον της 

Λακατάµιας) έχουν διαµορφωθεί 4 µικρές λίµνες για άρδευση οι οποίες όµως, έστω και σε 

µικρό βαθµό, ευνοούν την αντιπληµµυρική προστασία στις κατάντη περιοχές. Στη 

Φωτογραφία 4-4 (β) παρουσιάζεται µια από τις υπόψη λίµνες. 

Φωτογραφία 4-4: Άποψη της στένωσης του π. Πεδιαίου παρά την Παναγία Χρυσοσπηλιώτισσα 

(α) και άποψη μιας από τις μικρές αρδευτικές λίμνες στη θέση Στράκκα 

(α) (β) 

Στο τµήµα αυτό δεν κατακλύζεται σε κανένα από τα τρία σενάρια κανένας αρχαιολογικός 

χώρος εκτός από τον αρχαιολογικό χώρο «ΝΕΡΟΜΥΛΟ» περί της Χ.Θ. 23+700, ο οποίος 

οριακά κατακλύζεται στο περιθώριό του για την πληµµύρα 100ετίας και 500ετίας. Πολύ κοντά 

αλλά εκτός της περιοχής κατάκλυσης της 500ετίας βρίσκονται οι εξής αρχαιολογικοί χώροι: 

• Ερείπια Εκκλησίας Αγίου Γεωργίου στη Χ.Θ. 24+250. 

• Οικίες Λαϊκής Αρχιτεκτονικής στον οικισµό της Πέρα Ορεινής. 

Επίσης δεν κατακλύζονται ούτε βιοµηχανικές εγκαταστάσεις ούτε προστατευόµενες περιοχές 

ούτε κάποιες άλλες νευραλγικές υποδοµές ενδιαφέροντος. 
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Σε ό,τι αφορά την πληµµυρική κατάκλυση για Τ=20 έτη παρατηρούµε ότι γενικά δεν υπάρχει 

ιδιαίτερο πρόβληµα εκδήλωσης πληµµυρικών φαινοµένων εκτός από κάποιες µεµονωµένες 

περιπτώσεις οι οποίες είναι οι εξής: 

• Από το ανάντη άκρο έως τη Χ.Θ. 24+500 υπάρχουν κατακλύσεις λόγω ανεπαρκούς 

διατοµής της κοίτης. 

• Από τη Χ.Θ. 21+700 έως 19+300 υπάρχουν γενικές υπερχειλίσεις  

• Επί της Χ.Θ. 20+249 υπάρχουν κατακλύσεις λόγω της γέφυρας τριών ανοιγµάτων 

στην κοίτη του π. Πεδιαίου σε περιοχές µε µόνιµες φυτείες εσπεριδοειδών κυρίως στα 

ανάντη της γέφυρας. Κατάντη της γέφυρας στο δεξί πρανές έχει κατασκευαστεί 

µικρός ταµιευτήρας ο οποίος υδροδοτείται µέσω σωληνωτού οχετού από την κοίτη 

του π. Πεδιαίου και φαίνεται ότι κατακλύζεται και από την Τ=20 ετών πληµµύρα. 

• Επί της Χ.Θ. 19+150m ο µικρός αναβαθµός δηµιουργεί πληµµυρικά φαινόµενα σε 

περιοχές µε µόνιµες φυτείες εσπεριδοειδών κυρίως στο δεξί πληµµυρικό πεδίο. 

• Στη θέση της Μονής Χρυσοσπηλιώτισσας (Χ.Θ. 13+364) φαίνεται ότι κατακλύζεται το 

τεχνικό έργο διέλευσης επί του π. Πεδιαίου καθώς και το σύνολο της επιφάνειας που 

έχει διαµορφωθεί ως ελεύθeρος χώρος πριν την είσοδο στη Μονή. Η κατάκλυση 

όµως αφορά µόνο τον προαύλιο χώρο της Μονής. 

• Ανάντη της Χ.Θ. 12+000 παρατηρούνται σηµαντικές κατακλύσεις κυρίως στο 

αριστερό πληµµυρικό πεδίο (καθώς σε τµήµα του δεξιού βρίσκεται το ανάχωµα της 

οδού Αρχιεπισκόπου Μακαρίου) σε περιοχές µε καλλιέργειες. Εκεί στη θέση Στράκκα 

έχουν κατασκευαστεί τρεις µικρές αρδευτικές λίµνες. 

Για τις πληµµύρες των 100 και 500 ετών το σηµαντικότερο ζήτηµα πλέον των ανωτέρω τα 

οποία προφανώς επιδεινώνονται είναι η γεφύρωση στο 22+236 m στον οικισµό Επισκοπειό 

όπου πληµµυρίζει ο καθεδρικός ναός της Επισκοπής Ταµασού. Ειδικά για την περίπτωση 

αυτή, από την ανάλυση προκύπτει ότι η επίπτωση του ενδιάµεσου αναβαθµού στη 

Χ.Θ. 22+380 µεταξύ της υπόψη γέφυρας και της ανάντη γέφυρας στη Χ.Θ. 22+578m, ο 

οποίος ανυψώνει τη στάθµη της ροής ανάντη και δηµιουργεί τη ροή (ακόµα και στην 

πληµµύρα 500ετίας) υποκρίσιµη. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την ανύψωση της στάθµης 

µπροστά στη γέφυρα µε αποτέλεσµα την υπερχείλιση και κατάκλυση. 
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Σελίδα 4-34 

Σχήμα 4-4: Απόσπασμα από την επίλυση του HEC-RAS της περιοχής της γέφυρας στη θέση 

Επισκοπειό (Χ.Θ. 22+236) 

 

 

Τµήµα Β: Από τη Χ.Θ. 11+723 έως τη Χ.Θ. 5+620: Χαρακτηριστικό στοιχείο του τµήµατος 

αυτού είναι ότι πλέον η οικιστική ανάπτυξη είναι εντονότερη, οι καλλιεργήσιµες εκτάσεις 

ελαχιστοποιούνται, όµως η ελεύθερη ζώνη εκατέρωθεν του φρυδιού του π. Πεδιαίου που έχει 

διαµορφωθεί σε κοινόχρηστη είναι σηµαντική. Η κοίτη του π. Πεδιαίου είναι πολύ καλά 

διαµορφωµένη όµως η βλάστηση εντός της κοίτης είναι έντονη όχι µόνο από χαµηλή 

βλάστηση αλλά και µε µεγάλα δέντρα.  

Το πρώτο ανάντη τεχνικό έργο είναι η Γέφυρα στην οδό Αγίου Γεωργίου (Χ.Θ. 10+415) 

µήκους 43 m και έξι ανοιγµάτων στα όρια του ∆ήµου Λακατάµειας. Κατάντη στη θέση Χ.Θ. 

9+432 βρίσκεται η πρώτη από µια σειρά καλαίσθητες, υψηλές γέφυρες πεζόδροµων ενώ στη 

Χ.Θ. 8+961 βρίσκεται τεχνικό έργο διάβασης της οδού Ιωάννη Καποδίστρια 8 σωληνωτών 

οχετών διαµέτρου 1.20m. Περίπου στο σηµείο αυτό καταλήγει και το γραµµικό πάρκο του 

Πεδιαίου. Λίγο κατάντη στη Χ.Θ. 8+535 βρίσκεται το τεχνικό έργο εκτροπής προς τη 

λ. Μαγκλή ενώ στη Χ.Θ. 7+747 βρίσκεται δεύτερη υψηλή πεζογέφυρα. Στη Χ.Θ. 7+275 επί 

της οδού Σπύρου Κυπριανού υπάρχει γέφυρα 2 ανοιγµάτων µήκους 42m περίπου. Σε όλο το 

µήκος στην κοίτη βρίσκονται υψηλά δέντρα παράλληλα µε σηµαντική χαµηλή βλάστηση. Το 

τµήµα αυτό καταλήγει στη γέφυρα στη Χ.Θ. 5+620 πέντε ανοιγµάτων και µήκους 35m επί της 

οδού Ελαιώνων στο ∆ήµο Στροβόλου.  
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Σελίδα 4-35 

Για την πληµµύρα 20ετίας η γενική εικόνα είναι καλή χωρίς υπερχειλίσεις λόγω της επαρκούς 

διατοµής του π. Πεδιαίου εκτός από τη θέση του τεχνικού έργου υπερχείλισης/εκτροπής προς 

τη λίµνη Μαγκλή (Χ.Θ. 8+535), όπου ανάντη παρατηρούνται υπερχειλίσεις από τη κοίτη 

συνήθους ροής προς τη ζώνη προστασίας (χωρίς να κατακλύζονται αστικές περιοχές) και έως 

τη χαµηλή ιρλανδική διάβαση επί της οδού Ι. Καποδίστρια, η υπερχείλιση της οποίας εν µέρει 

οφείλεται και από την κατάντη ανύψωση της ροής. Το τεχνικό έργο υπερχείλισης φαίνεται ότι 

ανυψώνει σηµαντικά τη ροή προς τα ανάντη. Επίσης υπερχειλίσεις παρατηρούνται αµέσως 

κατάντη της γέφυρας στη Χ.Θ. 7+257 (επί της οδού Σπ. Κυπριανού) λόγω της µειωµένης 

παροχετευτικότητας της κοίτης αλλά κατακλύζονται το παρόχθιο πάρκο και το γήπεδο της 

ΠΑΕΕΚ. 

Για τις πληµµύρες 100 και 500 ετών έχουµε συχνές υπερχειλίσεις της κοίτης και κατάκλυση 

της ζώνης προστασίας αλλά και πέραν αυτής σε ορισµένες περιπτώσεις. Σε αρκετές από 

αυτές τις περιπτώσεις διατοµές στο µοντέλο HEC-RAS είναι ετεροβαρείς, δηλαδή το εγκάρσιο 

µήκος από τη δεξιά κοίτη είναι πολύ µεγαλύτερο σε σχέση µε την αριστερή και αντίστροφα. 

Εποµένως για να λυθεί το ενδεχόµενο πρόβληµα αν προκύψει υπερχείλιση τέθηκε στο HEC – 

RAS η επιλογή του πλευρικού υπερχειλιστή, όπου εφόσον η στάθµη της ροής είναι 

µεγαλύτερη από τη στέψη του υποθετικού υπερχειλιστή (που συµπίπτει µε το ακρότατο 

υψόµετρο της διατοµής) τότε υπερχειλίζει και οδηγείται εκτός µοντέλου η υπερχειλίζουσα 

παροχή. Αυτό συµβαίνει από τη Χ.Θ. 6+273 έως τη Χ.Θ. 5+572. Ο όγκος του νερού που 

οδηγείται εκτός µοντέλου υπολογίζεται µέσω προγραµµατισµού σε περιβάλλον GIS όπου η 

επιφανειακή ροή προσοµοιώνεται µε βάση εµπειρικές µεθόδους. Το µειονέκτηµα είναι ότι ο 

όγκος αυτός του νερού υπολογίζεται εκτός του HEC-RAS βάσει µιας εµπειρικής µεθοδολογίας 

που βασίζεται σε απλουστευµένες παραδοχές της τοπογραφίας των περιοχών εκτός Lidar 

αλλά τουλάχιστο διατηρεί τους όγκους απορροής. 

Στο τµήµα αυτό δεν κατακλύζεται κανένα από τα τρία σενάρια κανένας αρχαιολογικός χώρος 

εκτός από το ναό «Μονής Αρχάγγελου Μιχαήλ» περί της Χ.Θ. 7+500, ο οποίος κατακλύζεται 

µόνο από την πληµµύρα 500ετίας. Επίσης δεν κατακλύζονται ούτε βιοµηχανικές 

εγκαταστάσεις ούτε προστατευόµενες περιοχές ούτε κάποιες άλλες νευραλγικές υποδοµές 

ενδιαφέροντος. 
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Σελίδα 4-36 

Φωτογραφία 4-5: (α) Άποψη της γέφυρας στη Χ.Θ. 10+415 (οδός Αγίου Γεωργίου) και (β) της 

πεζογέφυρας στη Χ.Θ. 7+747 

  

(α) (β) 

Τµήµα Γ: Από τη Χ.Θ. 5+620 έως τη Χ.Θ. 0+000: Χαρακτηριστικό στοιχείο του τµήµατος 

αυτού είναι ότι πλέον η οικιστική ανάπτυξη είναι πολύ έντονη και η οικιστική πίεση στην κοίτη 

του π. Πειδαίου είναι ιδιαίτερα σηµαντική. Από τη γέφυρα της οδού Ελαιώνων στη Χ.Θ. 5+620 

(Φωτογραφία 4-6 (α)) υπάρχει ένα τµήµα µήκους 1200m περίπου όπου στην κοίτη δεν 

υπάρχει κάποιο τεχνικό έργο. Στη Χ.Θ. 4+460 υπάρχει η γέφυρα µήκους 34m επί της οδού 

Αλεξανδρουπόλεως όπου διαµορφώνεται πολλαπλός οχετός τριών κιβωτοειδών ανοιγµάτων 

διάστασης 1.5*0.7m (µ:υ) και τριών σωληνωτών οχετών διαµέτρου 0.8m. Επί της Χ.Θ. 4+109 

επί της οδού Χρυσελεούσης υπάρχει γέφυρα µήκους 63m και 7 ανοιγµάτων (Φωτογραφία 4-6 

(β)). Στη Χ.Θ. 3+818 επί της οδού Αγίας Μαρίνας υπάρχει γέφυρα µήκους 26m και τριών 

ανοιγµάτων. Επί της Χ.Θ. 3+226 υπάρχει γέφυρα επί της οδού Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 

µήκους 48m και 5 ανοιγµάτων. Στη Χ.Θ. 2+170 επί της οδού Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού 

υπάρχει τεχνικό έργο γεφύρωσης µε πολλαπλό σωληνωτό οχετό εννέα (9) αγωγών διαµέτρου 

0.9 m ο καθένας. Στη Χ.Θ. 1+641 επί της οδού Σπύρου Κυπριανού υπάρχει γέφυρα µήκους 

33 m και τριών ανοιγµάτων. Επί της Χ.Θ. 0+787 επί της οδού Χύλωνος υπάρχει γέφυρα 

µήκους 50 m και 5 ανοιγµάτων. Τέλος στη Χ.Θ. 0+423 επί της οδού Λουκή Ακρίτα υπάρχει 

γέφυρα τριών ανοιγµάτων και µήκους 31m και προς τα κατάντη ο π. Πεδιαίος εισέρχεται στις 

κατεχόµενες περιοχές. Επίσης σε σηµαντικό µήκος του κατάντη τµήµατος του Πεδιαίου η 

κοίτη έχει αντικατασταθεί από ένα τσιµεντένιο αυλάκι στο οποίο παροχετεύεται η συνήθης ροή 

(Dry Weather Flow) του ποταµού έτσι ώστε να µην υπάρχουν λιµνάζοντα ύδατα. Επίσης στο 

κατάντη τµήµα κατά τα διάρκεια της αυτοψίας παρατηρήθηκε σηµαντική απορροή στην κοίτη 

του ποταµού γεγονός τουλάχιστο περίεργο για την εποχή της αυτοψίας (01/08). Αυτές 

πιθανολογούνται ότι προκύπτουν από αντλήσεις ταπείνωσης του υπόγειου υδροφορέα ώστε 

να αποφευχθούν οι πληµµυρισµοί των υπογείων των κατοικιών και άλλων κατασκευών. 

Στο τµήµα αυτό δεν κατακλύζονται σε κανένα από τα τρία σενάρια κανένας αρχαιολογικός 

χώρος. Επίσης δεν κατακλύζονται ούτε βιοµηχανικές εγκαταστάσεις ούτε προστατευόµενες 

περιοχές ούτε κάποιες άλλες νευραλγικές υποδοµές ενδιαφέροντος. Φαίνεται όµως ότι 

κατακλύζεται µια στενή έκταση ανατολικά του π. Πεδιαίου κατά µήκος των οδών 

Πάφου/Ερµού και τµήµα της τάφρου της Λευκωσίας έως την περιοχή της Πύλης 

Αµµοχώστου.  
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Σελίδα 4-37 

Φωτογραφία 4-6: (α) Άποψη της γέφυρας στη Χ.Θ. 5+620 (επί της οδού Ελαιώνων), και (β) 

άποψη της γέφυρας στη Χ.Θ. 4+108 επί της οδού Χρυσελεούσης. 

  

(α) (β) 

Σηµαντικό χαρακτηριστικό του π. Πεδιαίου εντός της αστικής περιοχής είναι το γραµµικό 

πάρκο του Πεδιαίου µήκους 10 km που αποτελείται από πεζόδροµο και ποδηλατόδροµο στο 

δεξί πρανές (κατά τη φορά της ροής) του ποταµού και βρίσκεται εντός των ∆ήµων 

Λακατάµειας, Στρόβολου και Λευκωσίας. Η διαµόρφωση ενός πάρκου στην κοίτη ενός 

ποταµού είναι προς την κατεύθυνση του βέλτιστου σχεδιασµού αντιπληµµυρικής προστασίας 

καθώς αντικαθιστά άλλες πιθανές πιέσεις (π.χ. οικιστικές) και κατά µια έννοια δρα 

ανακουφιστικά σε περίπτωση πληµµύρας. Όµως πάντα υπάρχει η πιθανότητα να 

χρησιµοποιεί κάποιος το πάρκο κατά τη διάρκεια ενός σπάνιου γεγονότος βροχόπτωσης 

καθώς επειδή η λεκάνη του π. Πεδιαίου έχει πολύ µεγάλο µήκος, πιθανότατα η πληµµυρική 

παροχή να παράγεται στα ανάντη της λεκάνης ενώ ταυτόχρονα να µην υπάρχει καθόλου 

βροχόπτωση στις κατάντη περιοχές τις οποίες διαπερνά το γραµµικό πάρκο. Επίσης αρκετές 

κατασκευές (π.χ. Φωτογραφία 4-7) που αποτελούν τµήµα του πάρκου όπως πεζογέφυρες 

καθώς και πλατφόρµες ποδηλατόδροµων είναι κατασκευασµένα εντός της κοίτης γεγονός 

που ενδεχοµένως δηµιουργεί προβλήµατα στην οµαλή παροχέτευση στην πληµµυρική ροή. 
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Σελίδα 4-38 

Φωτογραφία 4-7: Άποψη των έργων διαμόρφωσης του γραμμικού πάρκου Πεδιαίου εντός της 

κοίτης του ποταμού. 

 

Χαρακτηριστικό στοιχείο της κατάντη περιοχής είναι ότι υπερχειλίζουν όλα τα τεχνικά έργα 

στην κοίτη του π. Πεδιαίου για την πληµµύρα 100ετίας, αρκετά από αυτά ακόµα και για την 

πληµµύρα 20ετίας. Αποτέλεσµα αυτού είναι ότι κατακλύζονται περιοχές εκατέρωθεν από τους 

όγκους νερού που υπερχειλίζουν στο κατάστρωµα των τεχνικών έργων και διαχέονται µετά 

στις εκατέρωθεν περιοχές. Περισσότερο σηµαντική και λόγω των αβεβαιοτήτων είναι η 

περιοχή που δείχνει πως κατακλύζεται στην πληµµύρα της 100ετίας και 500ετίας στο πλέον 

κατάντη τεχνικό έργο επί της οδού Λουκή Ακρίτα. Ενώ για την πληµµύρα 20ετίας δεν υπάρχει 

κανενός είδους υπερχείλισης, εντούτοις για την πληµµύρα 100ετίας (και φυσικά 500ετίας) 

παρατηρείται υπερχείλιση η οποία εκτείνεται στο δεξιό τµήµα της κοίτης κατά µήκος της οδού 

Πάφου στα βόρεια και τάφρου της Λευκωσίας νοτιότερα έως την περιοχή της Πύλης 

Αµµοχώστου. Η περιοχή αυτή εκτείνεται εξωτερικά των διατοµών του HEC-RAS εποµένως η 

προσοµοίωση των ροών γίνεται βάσει του εµπειρικού µοντέλου σε περιβάλλον GIS, 

εποµένως οι αβεβαιότητες σε αυτόν τον τοµέα είναι σηµαντικές. 

Η γέφυρα στην οδό Χείλωνος κατακλύζεται και µε την πληµµύρα 20ετίας επί της Χ.Θ. 0+787m 

ενώ η περιοχή της Λευκωσίας ανατολικά του Πεδιαίου κατακλύζεται σε εκτεταµένες περιοχές 

αλλά από τη Χ.Θ. 2+023m έως το πλέον κατάντη σηµείο υπάρχουν οι αβεβαιότητες λόγω του 

πεπερασµένου µήκους των διατοµών στο HEC-RAS. Η περιοχή αυτή είναι η πιο επιβαρυµένη 

από τις δύο προηγούµενες κυρίως του γεγονότος ότι ο π. Πεδιαίος διέρχεται µέσα από τον 

πυρήνα της πόλης της Λευκωσίας όπου η κοίτη του Πεδιαίου µειώνεται σηµαντικά σε σχέση 

µε τα ανάντη τµήµατα. Οι υπερχειλίσεις και τα κατακλυζόµενα τµήµατα για την 100ετία και 

500ετία είναι ιδιαίτερα σηµαντικές και εκτείνονται σε µεγάλα τµήµατα της αστικής ζώνης κατά 

µήκος της κοίτης του π. Πεδιαίου.  

Στο τµήµα αυτό δεν κατακλύζεται σε κανένα από τα τρία σενάρια κανένας αρχαιολογικός 

χώρος. Επίσης δεν κατακλύζονται βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, προστατευόµενες περιοχές ή 
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κάποιες άλλες νευραλγικές υποδοµές ενδιαφέροντος εκτός προφανώς από κυβερνητικές ή/και 

διοικητικές υπηρεσίες.  

4.1.3 Χάρτες επικινδυνότητας πληµµύρας - αξιολόγηση 
πληµµυρικών φαινοµένων 

Στην ιστοσελίδα του Τµήµατος Ανάπτυξης Υδάτων έχουν αναρτηθεί, οι ακόλουθοι Χάρτες 

Επικινδυνότητας Πληµµύρας (δίνονται µε hyperlink), για τα τρία υδρολογικά σενάρια : 

Κωδ. 

Π∆ΣΚΠ 
Όνοµα περιοχής 

ΧΑΡΤΕΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

Για πληµµύρα πιθανότητας περιόδου επαναφοράς 

20 χρόνια 100 χρόνια 500 χρόνια 

C01 Ποταµός Πεδιαίος 
(1), (2), (3), (4), 

(5), (6), (7) & (8) 

(1), (2), (3), (4), 

(5), (6), (7) & (8) 

(1), (2), (3), (4), 

(5), (6), (7) & (8) 

 

Συνοπτικός   

(1), (2), (3), (4), 

(5), (6), (7) & (8) 
  

Από τη Μελέτη των Χαρτών Επικινδυνότητας Πληµµύρας για τα τρία υδρολογικά σενάρια που 

έχουν εξεταστεί προκύπτει ότι : 

− Πληµµύρα υψηλής πιθανότητας (T20 έτη)  

Στην πληµµύρα 20ετίας παρουσιάζονται υπερχειλίσεις της κοίτης όπου υπάρχουν στενώσεις 

αυτής συνδυασµένες µε ανυψώσεις της στάθµης ροής ανάντη από διαβάσεις (κυρίως οχετοί) 

περιορισµένης παροχετευτικότητας. Τα τεχνικά έργα επί των οδικών διαβάσεων 

ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στις συνθήκες αυτού του σεναρίου. Όλοι οι χαµηλοί οχετοί 

(κάτω από τις ιρλανδικές διαβάσεις) υπερχειλίζουν όλοι. Θεωρείται ότι η κατάσταση είναι 

σχετικά ικανοποιητική και τα προβλήµατα είναι τοπικής σηµασίας και οι όποιες κατακλύσεις 

δεν είναι εκτεταµένες και κυρίως καταλαµβάνουν µόνο τµήµα της ζώνης προστασίας του 

π. Πεδιαίου. 

Το γραµµικό πάρκο του π. Πεδιαίου κατακλύζεται στα τµήµατα από τη Χ.Θ. 9+300 έως τη 

Χ.Θ. 8+500 και από τη Χ.Θ. 4+500 έως πρακτικά έως τη Χ.Θ. 0+000. Σποραδικές 

κατακλύσεις εµφανίζονται και στα ενδιάµεσα τµήµατα κυρίως στις θέσεις χαµηλών οχετών 

όπου οι υπερχειλίσεις κατακλύζουν εκτάσεις µε γήπεδα ποδοσφαίρου ή εν γένει ανοιχτών 

αδόµητων χώρων που βοηθούν στην αποτόνωση της αιχµής. 

Τα σηµαντικότερα προβλήµατα παρουσιάζονται στα παρακάτω τµήµατα: (α) Από τη Χ.Θ. 

0+500 έως τη Χ.Θ. 1+000, (β) από τη Χ.Θ. 3+500 έως τη Χ.Θ. 4+500, (γ) από τη Χ.Θ. 8+000 

έως τη Χ.Θ. 9+000, (δ) από τη Χ.Θ. 12+000 έως τη Χ.Θ. 13+000, και (ε) από τη Χ.Θ. 20+000 

έως τη Χ.Θ. 21+000. Οι ταχύτητες ροής που αναπτύσσονται είναι γενικά µικρές µεγαλύτερες 

του 1.0 m/s (αν και εµφανίζεται και ταχύτητα γύρω στο 0.5 m/s) και µόνο τοπικά 

αναπτύσσονται ταχύτητες πάνω από τα 4 m/s µε µέγιστη τη 5.6 m/s. Τα βάθη πληµµύρας στο 
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πληµµυρικό πεδίο είναι γενικά µικρότερα του 1.0 m, όµως τοπικά εµφανίζονται και βάθη που 

φτάνουν έως τα 3.0m όπου υπάρχουν ταπεινώσεις του αναγλύφου του εδάφους. Στη Χ.Θ. 

1+000 έως την αρχή τα βάθη πληµµύρας ξεπερνούν τοπικά και τα 2.0 m και τοπικά φτάνουν 

έως και τα 7m (στο δεξί πρανές στη Χ.Θ. 0+973). 

− Πληµµύρες µέσης πιθανότητας (Τ100 έτη)  

Στην πληµµύρα 100ετίας οι υπερχειλίσεις της κοίτης είναι γενικός κανόνας όµως οι 

υπερχειλίσεις και οι κατακλύσεις αφορούν σχεδόν αποκλειστικά στη ζώνη προστασίας του 

π. Πεδιαίου. Προβλήµατα κατακλύσεων εκτός της ζώνης προστασίας εµφανίζονται στα εξής 

τµήµατα: (α) Από τη Χ.Θ. 22+000 έως τη Χ.Θ. 22+500, (β) από τη Χ.Θ. 17+500 έως τη 

Χ.Θ. 20+000, (γ) από τη Χ.Θ. 11+000 έως τη Χ.Θ. 13+000, (δ) από τη Χ.Θ. 8+500 έως τη 

Χ.Θ. 10+000, (ε) από τη Χ.Θ. 3+000 έως τη Χ.Θ. 5+000, και (στ) από τη Χ.Θ. 2+000 έως την 

αρχή του εξεταζόµενου τµήµατος. Στην πληµµύρα 100ετίας κατακλύζονται πρακτικά όλες οι 

γέφυρες και οχετοί εκτός από τις υψηλές πεζογέφυρες. Η µέγιστη ταχύτητα ροής που 

εµφανίζεται είναι ίση µε 6.3 m/s ενώ η ελάχιστη στο 0.8 m/s. Γενικά εµφανίζονται όλες οι τιµές 

ταχυτήτων ανάµεσα στις δύο ακρότατες τιµές. 

Τα βάθη πληµµύρας στο πληµµυρικό πεδίο είναι γενικά µικρότερα του 1.0 m, όµως τοπικα 

εµφανίζονται και βάθη που φτάνουν έως τα 3.5 m όπου υπάρχουν ταπεινώσεις του 

αναγλύφου του εδάφους. Στη Χ.Θ. 1+000 έως την αρχή τα βάθη πληµµύρας ξεπερνούν 

τοπικά και τα 2.0 m. Στη Χ.Θ. 1+000 έως την αρχή τα βάθη πληµµύρας ξεπερνούν τοπικά και 

τα 3.0 m και τοπικά φτάνουν έως και τα 7m (στο δεξί πρανές στη Χ.Θ. 0+973). 

− Πληµµύρες χαµηλής πιθανότητας (Τ500 έτη)  

Για την πληµµύρα 500ετίας η εικόνα είναι προφανώς δυσµενέστερη της 100ετίας ιδίως στη 

τµήµα κατάντη της Χ.Θ. 8+000 όπου οι υπερχειλίσεις σε περιοχές εκτός της ζώνης 

προστασίας είναι σηµαντικές. Υπερχειλίζουν πρακτικά όλα τα τεχνικά έργα διαβάσεων οδών. 

Η µέγιστη ταχύτητα ροής που εµφανίζεται είναι ίση µε 6.9 m/s ενώ η ελάχιστη στο 0.9 m/s. 

Γενικά εµφανίζονται όλες οι τιµές ταχυτήτων ανάµεσα στις δύο ακρότατες τιµές. 

Τα βάθη πληµµύρας στο πληµµυρικό πεδίο είναι γενικά µικρότερα του 1.0 m, όµως τοπικά 

εµφανίζονται και βάθη που φτάνουν έως τα 4.5 m όπου υπάρχουν ταπεινώσεις του 

αναγλύφου του εδάφους. Στη Χ.Θ. 1+000 έως την αρχή τα βάθη πληµµύρας ξεπερνούν 

τοπικά και τα 2.0 m. Στη Χ.Θ. 1+000 έως την αρχή τα βάθη πληµµύρας ξεπερνούν τοπικά και 

τα 3.5 m και τοπικά φτάνουν έως και τα 7m (στο δεξί πρανές στη Χ.Θ. 0+973). 

Στον παρακάτω Πίνακα (Πίνακας 4-3) δίνεται η συµπεριφορά των τεχνικών έργων της Π∆ΣΚΠ 

C01_Πεδιαίος σε συνθήκες πληµµύρας, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της  υδραυλικής 

ανάλυσης. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει υπερχείλιση στην πλειονότητα των γεφυρών για την 

περίοδο επαναφοράς των 20 ετών, ενώ για τις περιόδους των 100 και 500 ετών υπάρχει 

γενικευµένη υπερχείλιση. Γενικά οι γέφυρες (πεζογέφυρες κυρίως αλλά και οδικές γέφυρες) 

είναι σχεδιασµένες µε βάθρα µεγάλου ύψους. Αντίθετα οι οχετοί είναι κατασκευασµένοι µε 

πολύ µικρό διαθέσιµο ύψος από την κοίτη (κάτω από ιρλανδικές διαβάσεις) όπου η διέλευση 

του νερού γίνεται συνήθως µε πολλαπλούς σωληνωτούς οχετούς µικρής διαµέτρου. Αυτό 

επιφέρει συνήθως µεγάλες απώλειες ενέργειας και εποµένως και αύξηση του βάθους ροής. 
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Αυτό έχει ως αποτέλεσµα οι οχετοί αυτοί να υπερχειλίζουν όλοι ακόµα και στην πληµµύρα 

των 20 ετών. Η υπερχείλιση αυτή είναι αναµενόµενη και δεν συνιστά αστοχία του τεχνικού 

έργου. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι ο οχετός (κάτω από ιρλανδική διάβαση) που 

φαίνεται στη Φωτογραφία 4-8. Βρίσκεται εντός του ∆ήµου Στροβόλου και είναι το τεχνικό έργο 

τύπου ιρλανδικής διάβασης στη Χ.Θ. 4+460 όπου αυτό βρίσκεται σε κατωφέρεια του δρόµου 

µε πολύ µικρό υψοµετρικό περιθώριο µεταξύ του καταστρώµατος της οδού και της κοίτης του 

π. Πεδιαίου. Είναι προφανές ότι το τεχνικό έργο θα υπερχειλίζει και µε πολύ µικρότερες 

παροχές της εικοσαετίας. Εντούτοις η υπερχείλιση του τεχνικού έργου δεν προκαλεί 

εκτεταµένη πληµµύρα στις γύρω εκτός βεβαίως της ζώνης προστασίας. 

Το ίδιο αντιστοιχεί και στους αναβαθµούς, οι οποίοι είναι συνήθως µικρού ύψους και για αυτό 

το λόγο αυτοί υπερχειλίζουν. Ο ενδεχόµενος κίνδυνος από τη λειτουργία των τεχνικών αυτών 

έργων είναι µήπως η αύξηση της στάθµης στα ανάντη υπερβεί τη στάθµη του «φρυδιού» της 

κοίτης και οδηγήσει σε γενικευµένες πληµµύρες του πληµµυρικού πεδίου. 

Πίνακας 4-3: Συμπεριφορά τεχνικών έργων ΠΔΣΚΠ  C01_ Πεδιαίος σε συνθήκες πλημμύρας 

Α/Α ΧΘ 
 

Είδος 
Κατασκευής 

Υπερπήδηση κατασκευής 

T=20 T=100 T=500 

1 0+423 Γέφυρα / Οχετός ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

2 0+787 Γέφυρα / Οχετός ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

3 1+641 Γέφυρα / Οχετός ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

4 2+170 Γέφυρα / Οχετός ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

5 3+226 Γέφυρα / Οχετός ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

6 3+818 Γέφυρα / Οχετός ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

7 4+109 Γέφυρα / Οχετός ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

8 4+461 Γέφυρα / Οχετός ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

9 5+620 Γέφυρα / Οχετός ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

10 7+276 Γέφυρα / Οχετός ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

11 7+747 Γέφυρα / Οχετός ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

12 8+962 Γέφυρα / Οχετός ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

13 9+432 Γέφυρα / Οχετός ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

14 10+415 Γέφυρα / Οχετός ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

15 13+364 Γέφυρα / Οχετός ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

16 13+995 Γέφυρα / Οχετός ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

17 15+059 Γέφυρα / Οχετός ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

18 16+323 Γέφυρα / Οχετός ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

19 17+543 Γέφυρα / Οχετός ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

20 18+917 Γέφυρα / Οχετός ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

21 20+250 Γέφυρα / Οχετός ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

22 22+237 Γέφυρα / Οχετός ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
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Α/Α ΧΘ 
 

Είδος 
Κατασκευής 

Υπερπήδηση κατασκευής 

T=20 T=100 T=500 

23 22+578 Γέφυρα / Οχετός ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

24 23+744 Γέφυρα / Οχετός ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι ο οχετός που φαίνεται στη Φωτογραφία 4-8. Βρίσκεται 

εντός του ∆ήµου Στροβόλου και είναι το τεχνικό έργο στη Χ.Θ. 4+460 όπου αυτό βρίσκεται σε 

κατωφέρεια του δρόµου µε πολύ µικρό υψοµετρικό περιθώριο µεταξύ του καταστρώµατος της 

οδού και της κοίτης του π. Πεδιαίου. Είναι προφανές ότι το τεχνικό έργο θα υπερχειλίζει και µε 

πολύ µικρότερες παροχές της εικοσαετίας. 

Φωτογραφία 4-8: Χαρακτηριστική θέση οχετού σε διέλευση οδού όπου το διαθέσιμο ύψος 

από την κοίτη έως το κατάστρωμα της οδού είναι πολύ μικρό. 

 

 

Σηµειώνεται ότι τα παραπάνω αποτελέσµατα έχουν προκύψει µε παραδοχές, υπολογιστικούς 

περιορισµούς και δυνατότητες οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά στο Τεύχος 

«∆ραστηριότητα 4.1: Αξιολόγηση του επιπέδου αβεβαιότητας στα αποτελέσµατα των χαρτών 

Επικινδυνότητας και Κινδύνου Πληµµύρας και εισηγήσεις για µείωση της αβεβαιότητας». 

4.1.4 Αξιολόγηση κατάστασης και περιγραφή των αιτίων των 
πληµµυρών 

Με βάση τα αποτελέσµατα της εκπονηθείσας υδραυλικής ανάλυσης και την αποτύπωση της 

υφιστάµενης κατάστασης, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στην 

αυτοψία που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας µελέτης και όλα τα στοιχεία και 

αποτυπώσεις που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της µελέτης κατάρτισης των Χαρτών 

Επικινδυνότητας, προκύπτει ότι οι µηχανισµοί πληµµύρας στην περίπτωση της Π∆ΣΚΠ 

C01 π. Πεδιαίος είναι η φυσική υπερχείλιση και η παρεµπόδιση ροής που οφείλονται σε 

ανεπάρκεια της διατοµής της κοίτης του ρέµατος καθώς και σε ανεπάρκεια της διατοµής των 

εγκάρσιων τεχνικών έργων των οδικών διαβάσεων (γέφυρες και οχετοί) αντίστοιχα. 
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Γενικότερα το επίπεδο προστασίας του π. Πεδιαίου από πλευράς πληµµυρικού κινδύνου είναι 

µικρότερη της 20ετίας καθώς παρουσιάζονται υπερχειλίσεις της κοίτης στην περίπτωση της 

20ετίας ή και καθολικές ακόµα στην περίπτωση της 100ετίας. Πληµµυρικά φαινόµενα 

συµβαίνουν στους χαµηλούς οχετούς όπου το διαθέσιµο ύψος είναι πολύ µικρό και κατά 

µήκος του π. Πεδιαίου, κυρίως στις κατάντη περιοχές, όπου είναι κατασκευασµένο το 

γραµµικό πάρκο της Λευκωσίας που σε αρκετές περιπτώσεις οι πλευρικοί δρόµοι φτάνουν 

πολύ κοντά στην κοίτη. Εκεί σε συνδυασµό µε την πυκνή κάλυψη από καλάµια και τη µη 

διαµορφωµένη κοίτη δηµιουργούν κάποια πληµµυρικά φαινόµενα. Γενικά η κατασκευή του 

γραµµικού πάρκου του Πεδιαίου αλλά και η πρόβλεψη για ανοιχτούς χώρους εκατέρωθεν της 

κοίτης βοηθά τα µέγιστα για τη σχετικά καλή κατάσταση του π. Πεδιαίου από άποψη 

πληµµυρών. Επίσης ανακουφιστικό ρόλο παίζει το φράγµα Ταµασσού κυρίως αλλά και η 

λίµνη Μαγκλή σε κάποιο µικρό βαθµό καθώς και τα πολλά εµπλουτιστικά αναχώµατα. Όµως 

το τεχνικό έργο της υδροδότησης της λίµνης Μαγκλή δηµιουργεί ανύψωση της ροής στα 

ανάντη. 

Στο κατάντη τµήµα του π. Πεδιαίου στη Λευκωσία προβλέπονται κατακλύσεις κυρίως για το 

λόγο ότι η η οικιστική ανάπτυξη έχει περιορίσει σηµαντικά την ενεργό διατοµή του. Ήσσονος 

σηµασίας αιτίας για τις κατακλύσεις αυτές προκαλεί η πολύ έντονη κάλυψη από καλάµια της 

κοίτης που δηµιουργεί πολύ σηµαντικές τραχύτητες και εποµένως η παροχετευτικότητα του 

τµήµατος αυτού είναι µειωµένη. Εντούτοις οι περιβαλλοντικές ωφέλειες από τη διατήρηση των 

καλαµιώνων ξεπερνούν σηµαντικά τα οποιαδήποτε θετικά αποτελέσµατα στην αύξηση της 

παροχετευτικότητας. Επιπροσθέτως επειδή τα µέτρα των πληµµυρών θα πρέπει να είναι 

συµβατά και µε τους στόχους της ΟΠΥ που είναι η προστασία της οικολογικής και 

υδροµορφολογικής κατάστασης  των ποτάµιων σωµάτων δεν τίθεται θέµα αποψίλωσης των 

καλαµιώνων  

Στα τεχνικά έργα που βρίσκονται σε κατωφέρεια σε σχέση µε τη στάθµη της όχθης εντός 

κυρίως της περιοχής του ∆ήµου Στροβόλου παρουσιάζονται κατακλύσεις όταν η στάθµη του 

νερού ανεβαίνει ύπερθεν του καταστρώµατος του δρόµου. Σηµαντικό πρόβληµα 

κατακλύσεων παρουσιάζεται ανάντη της γέφυρας στη Χ.Θ. 7+275 όπου η διαθέσιµη διατοµή 

είναι πολύ µικρή σε σχέση µε τις διερχόµενες παροχές. 

Με βάση τα παραπάνω φαίνεται ότι σε κάποια σχετικά λίγα τµήµατα από τα συνολικά 25km 

του εξεταζόµενου τµήµατος στην Π∆ΣΚΠ C01_Ποταµός Πεδιαίος ο βαθµός προστασίας που 

εξασφαλίζεται σήµερα έναντι πληµµύρας είναι µικρότερος της περιόδου επαναφοράς 20 ετών. 

Υπάρχει δυνατότητα όµως να γίνουν οι κατάλληλες παρεµβάσεις έτσι ώστε ο βαθµός 

προστασίας που εξασφαλίζεται να αυξηθεί και να επιτευχθεί ο στόχος προστασίας έναντι 

πληµµύρας συχνότητας περιόδου επαναφοράς 20ετίας σε όλο το µήκος του. 
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4.2 ΧΑΡΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

4.2.1 Χάρτες Κινδύνου Πληµµύρας 

Στην ιστοσελίδα του Τµήµατος Ανάπτυξης Υδάτων έχουν αναρτηθεί, οι ακόλουθοι Χάρτες µε 

τις δυνητικές αρνητικές συνέπειες των πληµµυρών (δίνονται µε hyperlink), για τα τρία 

υδρολογικά σενάρια : 

Κωδ. 

Π∆ΣΚΠ 
Όνοµα περιοχής 

ΧΑΡΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

Για πληµµύρα πιθανότητας περιόδου 

επαναφοράς 

20 χρόνια 100 χρόνια 500 χρόνια 

C01 Ποταµός Πεδιαίος 

(1), (2), (3), 

(4), (5), (6), 

(7) & (8) 

(1), (2), (3), 

(4), (5), (6), 

(7) & (8) 

(1), (2), (3), 

(4), (5), (6), 

(7) & (8) 

Στους παρακάτω πίνακες (Πίνακας 4-4 και Πίνακας 4-5) παρουσιάζονται οι κατακλυζόµενες 

επιφάνειες ανά χρήση για τις τρεις περιόδους επαναφοράς και ο θιγόµενος πληθυσµός 

αντίστοιχα.  
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Πίνακας 4-4: ΠΣΔΚΠ C01_ Ποταμός Πεδιαίος_Κατακλυζόμενες εκτάσεις ανά χρήση  

ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ 

Τ20 Τ100 Τ500 

Έκταση 

(δεκάρια) Ποσοστό (δεκάρια) Ποσοστό (δεκάρια) Ποσοστό 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ∆ΟΜΗΣΗΣ 6.5 0.4% 78.9 2.3% 281.2 4.9% 

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ 109.6 6.4% 489.8 14.0% 1735.2 30.1% 

ΜΙΚΤΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ/ΓΡΑΦΕΙΑ 12.9 0.8% 48.5 1.4% 56.4 1.0% 

ΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 40.3 2.4% 94.7 2.7% 124.7 2.2% 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 5.3 0.3% 87.5 2.5% 151.5 2.6% 

ΑΛΛΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 24.5 1.4% 194.3 5.6% 297.4 5.2% 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1479.6 86.3% 2398.0 68.6% 2851.1 49.5% 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 34.8 2.0% 92.1 2.6% 171.4 3.0% 

ΣΥΝΟΛΟ 1713.9 100% 3496.0 100% 5764.1 100% 

 

Πίνακας 4-5: ΠΔΣΚΠ  C01_ Ποταμός Πεδιαίος_Θιγόμενος πληθυσμός 

Εκτιµώµενος Σηµερινός Πληθυσµός 
Εκτιµώµενος Πληθυσµός                             

Πλήρους Ανάπτυξης 

Τ=020 Τ=100 Τ=500 Τ=020 Τ=100 Τ=500 

1 220 6 260 12 700 1 840 9 350 20 320 
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Σχήμα 4-5 : Κατανομή χρήσεων γης  εδάφους 

λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C01, σε συνθήκες 

πλημμύρας Τ20 

Σχήμα 4-6 : Κατανομή χρήσεων γης  εδάφους 

λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C01, σε συνθήκες 

πλημμύρας Τ100 

Σχήμα 4-7 : Κατανομή χρήσεων γης εδάφους λεκάνης 

απορροής ΠΔΣΚΠ C01, σε συνθήκες πλημμύρας Τ500 
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Σχήμα 4-8: Θιγόμενες χρήσεις/δραστηριότητες σε συνθήκες πλημμύρας Τ20, 100 & Τ500 στην 

στην ΠΔΣΚΠ C01 (σε δεκάρια) 

 

Σχήμα 4-9: ΠΔΣΚΠ  C01_ Ποταμός Πεδιαίος_Θιγόμενος πληθυσμός 
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Ειδικότερα, όσον αφορά στις επιπτώσεις στις αγροτικές δραστηριότητες, από τη 

συναξιολόγηση και επεξεργασία των πληροφοριών για τα τρία υδρολογικά σενάρια: 

− των Χαρτών Κινδύνου Πληµµύρας και 

− των  στοιχείων του ΚΟΑΠ για το έτος 2013,  

προκύπτει ότι κυρίως πλήττονται οι καλλιέργειες σε κριθάρι (συνολικά καλύπτουν το 25% της 

κατακλυζόµενης αγροτικής γης για Τ20 και το 38% και 47% περίπου για Τ100 & Τ500 

αντίστοιχα). Αναλυτικότερα τα είδη των καλλιεργειών που πλήττονται σε κάθε υδρολογικό 

σενάριο δίνονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 4-6). 

Πίνακας 4-6: Κατανομή αγροτκών εκτάσεων (σε δεκάρια) ανά είδος καλλιέργειας στην ΠΔΣΚΠ 

C01 σε συνθήκες πλημμύρας υψηλής, μέσης και χαμηλής πιθανότητας (Τ20, Τ100 και Τ500) 

Είδος 

καλλιέργειας 

Τ20 Τ100 Τ500 

Έκταση % Έκταση % Έκταση % 

ΚΡΙΘΑΡΙ 22.8 24.6 75.5 38.3 222.8 47.3 

ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ 6.0 6.4 10.7 5.4 26.9 5.7 

ΑΛΛΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 9.9 10.7 12.2 6.2 22.8 4.8 

ΕΛΙΕΣ 50.2 54.2 81.0 41.1 135.8 28.9 

ΑΧΛΑ∆ΙΕΣ 3.0 3.2 3.0 1.5 3.0 0.6 

ΑΛΛΕΣ 0.8 0.9 14.85 7.5 59.3 12.6 

ΣΥΝΟΛΟ 92.6 100 197.2 100 470.7 100 
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4.2.2 Αξιολόγηση Επιπτώσεων 

Από την επεξεργασία των Χαρτών, για τα τρία υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται, 

καταγράφονται τα εξής:  

− οι χρήσεις που θίγονται είναι κυρίως οι ζώνες προστασίας του π. Πεδιαίου εκατέρωθεν 

της κοίτης καθώς και ζώνες κατοικίας (κυρίως περιοχές µε µονοκατοικίες µέχρι δύο 

ορόφων) ενώ στο κατάντη τµήµα εντός του αστικού ιστού της Λευκωσίας και του 

Στροβόλου υπάρχουν και εξαώροφες κατασκευές). Αυτό σηµαίνει ότι η εξασφάλιση 

επαρκών ελεύθερων χώρων εκατέρωθεν του π. Πεδιαίου είναι σηµαντική για την 

αντιπληµµυρική προστασία των υπόλοιπων περιοχών. Ως ποσοστό των συνολικών 

περιοχών που κατακλύζονται οι ζώνες προστασίας µειώνονται όσο αυξάνεται η περίοδος 

επαναφοράς.  

− Κατακλύζεται το γραµµικό πάρκο του π. Πεδιαίου ακόµα και στην πληµµύρα 20ετίας µε 

ασήµαντες άµεσες επιδράσεις αν έχει εκκενωθεί βεβαίως σε περίπτωση πληµµύρας. Το 

βάθος κατάκλυσης κυµαίνεται σηµαντικά και σε ορισµένες θέσεις (π.χ. από τη Χ.Θ. 

0+867m έως τη Χ.Θ. 1+222m) φτάνει έως και στην τιµή των 3.0m στην 20ετία που 

σηµαίνει ότι κατακλύζονται ακόµα και τα υπερυψωµένα τµήµατα του Γραµµικού Πάρκου. 

Αντίστοιχα µεταξύ των Χ.Θ. 3+322m έως τη Χ.Θ. 3+843m τα βάθη ροής στη θέση του 

γραµµικού πάρκου κυµαίνονται µεταξύ των 0.0m έως 0.60m επίσης στην 20ετία. Από τη 

Χ.Θ. 3+840m έως τη Χ.Θ. 4+420m τα βάθη ροής στην 20ετία κυµαίνονται µεταξύ 0.6m 

έως και 2.6m χωρίς όµως στο τµήµα αυτό (όπως και στο Χ.Θ. 3+322m έως τη Χ.Θ. 

3+843m) να έχουν κατασκευαστεί τα υπερυψωµένα τµήµατα του γραµµικού πάρκου. 

Από τη Χ.Θ. 4+500 και προς τα ανάντη το γραµµικό πάρκο αλλάζει θέση ως προς την 

κοίτη του π. Πεδιαίου και µεταφέρεται πλέον στο αριστερό πρανές της κοίτης κατά την 

έννοια της ροής. 

− Φαίνεται ότι κατακλύζεται µια εκτεταµένη ζώνη που περιλαµβάνει και τµήµα της Τάφρου 

της Λευκωσίας στις πληµµύρες περιόδου επαναφοράς 100 και 500 ετών που φτάνει ως 

την περιοχή της πύλης Αµµοχώστου. 

− Πληµµύρες υψηλής πιθανότητας (Τ20 έτη)  

Θίγονται κυρίως περιοχές µε επικρατούσα χρήση την κατοικία και µικτή χρήση κατοικίας, 

γραφείων και υπηρεσιών (κατασκευές 2-3 ορόφων). Κατακλύζονται αρκετές γέφυρες και 

δρόµοι. 

− Πληµµύρες µέσης πιθανότητας (Τ100 έτη)  

Θίγονται περιοχές συνεχούς αστικής δόµησης, περιοχές κατοικίας, µικτής χρήσης κατοικίας 

και γραφείων και υπηρεσιών αλλά και περιοχές µε εµπορικές και άλλες συναφείς 

δραστηριότητες και περιοχές µε δηµόσιες χρήσεις (κατασκευές 2-3 ορόφων αλλά και 

µεγαλύτερες). Υπερχειλίζουν σχεδόν όλες οι υδραυλικές κατασκευές επί της κοίτης του 

π. Πεδιαίου. 
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− Πληµµύρες χαµηλής πιθανότητας (Τ500 έτη)  

Θίγονται περιοχές συνεχούς αστικής δόµησης, περιοχές κατοικίας, µικτής χρήσης κατοικίας 

και γραφείων και υπηρεσιών αλλά και περιοχές µε εµπορικές και άλλες συναφείς 

δραστηριότητες και περιοχές µε δηµόσιες χρήσεις (κατασκευές 2-3 ορόφων αλλά και 

µεγαλύτερες). Υπερχειλίζουν πρακτικά όλες οι υδραυλικές κατασκευές επί της κοίτης του 

π. Πεδιαίου. 

Στη συνέχεια µε βάση την παραπάνω ανάλυση αξιολογούνται οι επιπτώσεις από τις 

πληµµύρες στον πληθυσµό (άµεσες και έµµεσες), στις οικονοµικές δραστηριότητες, στην 

πολιτιστική κληρονοµιά και στο περιβάλλον. 

− Επιπτώσεις στον Πληθυσµό  

Όπως φαίνεται από τους παραπάνω Πίνακες, οι εκτάσεις που κατακλύζονται είναι κύρια 

περιοχές µε επικρατούσα χρήση την κατοικία (διώροφα κτίρια). Ο δυνητικά συνολικός 

πληθυσµός που θίγεται (σε περίπτωση πλήρους πολεοδοµικής ανάπτυξης) είναι 1 840 

άτοµα στο σενάρια Τ20, 9 350 άτοµα στο σενάριο Τ100 και 20 320 άτοµα στο σενάριο Τ500. 

 

• Άµεσες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Ο σηµερινά θιγόµενος πληθυσµός είναι : 

Τ20 1 220 άτοµα  � Υψηλή Επίπτωση 

Τ100 6 260 άτοµα  � Υψηλή Επίπτωση 

Τ500 12 700 άτοµα  � Υψηλή Επίπτωση 

 Όπως φαίνεται στο Σχήµα 4-9 ο σηµερινά θιγόµενος πληθυσµός είναι αρκετά 

µικρότερος από τον θιγόµενο πληθυσµό σε συνθήκες πλήρους ανάπτυξης.  

• Έµµεσες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. ∆εν κατακλύζονται υποδοµές 

ύδρευσης/αποχέτευσης και εγκαταστάσεις που µπορεί να δηµιουργήσουν ρύπανση  

Τ20 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ500 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

• Κοινωνικές επιπτώσεις : Στην περίπτωση της πληµµύρας Τ20 θίγονται δηµόσια 

κτήρια (νοσοκοµεία, σχολεία, υπηρεσίες) όπως και στην περίπτωση της πληµµύρας 

Τ100 και 500ετίας. Γενικά θίγονται κυβερνητικά κτήρια, όπως η Βουλή των 

Αντιπροσώπων (όχι στην 20ετία), η Υπηρεσία Μετανάστευσης, η Αµερικάνικη 

Ακαδηµία, το Αρχηγείο της Αστυνοµίας Λευκωσίας, το ∆ηµαρχείο Στροβόλου όπως 

επίσης και το ∆ηµοτικό Σχολείο Αγίας Μαρίνας. Στην 100ετία και πάνω πληµµυρίζει 

το Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λακατάµιας και το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων 

και Περιβάλλοντος. 

Τ20 Θίγεται Σχολείο και � Υψηλή Επίπτωση 
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Υποδοµές ∆ιοίκησης 

Τ100 Θίγονται σχολεία και 

Υποδοµές ∆ιοίκησης 

� Υψηλή Επίπτωση 

Τ500 Θίγονται σχολεία και 

Υποδοµές ∆ιοίκησης  

� Υψηλή Επίπτωση 

− Επιπτώσεις στην οικονοµία: κατακλύζονται κυρίως σπίτια, γραφεία και στην περίπτωση 

της πληµµύρας Τ500 θίγονται επιπλέον και εµπορικές δραστηριότητες. 

• Ιδιοκτησία. Σε όλα τα  υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται κατακλύζονται σπίτια :  

Τ20 Κατακλύζονται κατοικίες � Υψηλή Επίπτωση 

Τ100 Κατακλύζονται κατοικίες � Υψηλή Επίπτωση 

Τ500 Κατακλύζονται κατοικίες   � Υψηλή Επίπτωση 

• Tεχνικές υποδοµές : Στο σενάριο Τ20 κατακλύζονται γέφυρες και οδικοί άξονες, ενώ 

στα σενάριο Τ100 και Τ500 κατακλύζονται όλες οι γέφυρες, κεντρικών οδικών αξόνων 

του οικισµών Λευκωσίας, Στροβόλου, Λακατάµιας, κλπ αλλά και πιο τοπικής 

σηµασίας.  

Τ20 Κατακλύζονται κεντρικοί 

δρόµοι εντός οικισµού   

� Υψηλή Επίπτωση 

Τ100 Κατακλύζονται κεντρικοί 

δρόµοι εντός οικισµού   

� Υψηλή Επίπτωση 

Τ500 Κατακλύζονται κεντρικοί 

δρόµοι εντός οικισµού   

� Υψηλή Επίπτωση 

• Οικονοµικές δραστηριότητες : 

Τ20 Κατακλύζονται εµπορικές 

δραστηριότητες 

� Υψηλή Επίπτωση 

Τ100 Κατακλύζονται εµπορικές 

δραστηριότητες 

� Υψηλή Επίπτωση 

Τ500 Κατακλύζονται εµπορικές 

δραστηριότητες 

� Υψηλή Επίπτωση 

• Αγροτικές δραστηριότητες. 

Τ20 Πολύ περιορισµένες 

γεωργικές εκτάσεις (<100 

δεκάρια) 

� Χαµηλή Επίπτωση 

Τ100 Πολύ περιορισµένες � Χαµηλή Επίπτωση 
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γεωργικές εκτάσεις (<100 

δεκάρια) 

Τ500 Σηµαντικές γεωργικές 

εκτάσεις (>100 δεκάρια) 

� Μέτρια Επίπτωση 

− Επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονοµιά : ∆εν θίγονται υποδοµές Πολιτιστικής 

Κληρονοµιάς 

Τ20 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ500 Κατακλύζεται ο Ναός της 

Μονής Αρχαγγέλου Μιχαήλ 

και οριακά ο Νερόµυλος 

(Χ.Θ. 23+700) 

� Σηµαντική Επίπτωση 

− Επιπτώσεις στο περιβάλλον : ∆εν θίγονται εγκαταστάσεις που µπορεί να προκαλέσουν 

ρύπανση ούτε προστατευόµενες περιοχές. 

Τ20 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ500 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 
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5. Π∆ΣΚΠ C02_ΚΛΗΜΟΣ 

5.1 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΙΩΝ 

ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ 

5.1.1 Καταγραφή και αξιολόγηση κατάστασης λεκάνης 
απορροής 

Γενική περιγραφή λεκάνης  

Ο π. Κλήµος είναι παραπόταµος του π. Πεδιαίου και συµβάλει σε αυτόν µέσα στα 

κατεχόµενα. ∆ιασχίζει τη δυτική περιοχή της Λευκωσίας. Η λεκάνη απορροής του 

περιλαµβάνει περιοχές που ανήκουν στους δήµους Έγκωµης, Λακατάµιας, Στροβόλου και 

Αγίου ∆οµετίου. Το µεγαλύτερο µέρος της λεκάνης απορροής βρίσκεται µέσα σε σχετικά 

πυκνοδοµηµένες περιοχές. Το ένα πέµπτο περίπου της λεκάνης του βρίσκεται µέσα στη 

νεκρή ζώνη που είναι η περιοχή του παλιού αεροδροµίου της Λευκωσίας. 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. Η έκταση της είναι 15.5 km2. 

Σχηµατική παράσταση παρουσιάζεται στο Σχήµα 5-1. 

Το τµήµα του ρέµατος µήκους 5.4 km που εξετάζεται βρίσκεται στο δυτικό άκρο της αστικής 

περιοχής της Λευκωσίας. Το ρέµα ξεκινά ανάντη από τον Οικισµό Μακεδονίτισσας διέρχεται 

από τις περιοχές της Έγκωµης και του Αγίου ∆οµετίου και βρίσκεται σχεδόν σε όλο το µήκος 

του µέσα σε πυκνό αστικό ιστό πλην της αριστερής όχθης στα τµήµατα ΧΘ 0-0+700 και 

5+100-5+400. Το υδατόρεµα είναι για µεγάλο µήκος διευθετηµένο µε κιβωτιοειδή οχετό. 

Αναλυτικότερα, ακολουθώντας τη χιλιοµέτρηση του υδραυλικού µοντέλου, κλειστά τµήµατα 

υπάρχουν µεταξύ ΧΘ 0+800 και 3+400 (οχετός 2065, µήκος 2600µ) και µεταξύ ΧΘ 4+300 και 

5+100 (οχετός 4558, µήκος 800µ). Μεταξύ των δύο κλειστών τµηµάτων η ροή των όµβριων 

υδάτων διεξάγεται επί διευθετηµένης ανοικτής διατοµής. 
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Σχήμα 5-1: : Γεωμορφολογικός χάρτης λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C02 - π. Κλήμου 

 

Χρήσεις γης-Κάλυψη Εδάφους 

Η πλειονότητα των χρήσεων γης είναι αστική περιοχή µε κατοικίες γενικά µικρού ύψους. 

Αρόσιµη γη υπάρχει στα ανάντη της λεκάνης απορροής. Περισσότερα στοιχεία για τις χρήσεις 

γης στη λεκάνη απορροής παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 5-1). 

Πίνακας 5-1: Κατανομή κάλυψης εδάφους λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C02 

Χρήση Γης 
Έκταση 

(km2) 

Ποσοστό 

Αστική δόµηση 8.3 53.5% 

Βιοµηχανικές-εµπορικές ζώνες & ∆ίκτυα µεταφορών 2.2 14.4% 

Τεχνητές, µη γεωργικές περιοχές µε βλάστηση 0.28 1.8% 

Αρόσιµη γη 3.8 24.2% 

Μόνιµες καλλιέργειες 0.05 0.3% 
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Χρήση Γης 
Έκταση 

(km2) 

Ποσοστό 

Ετερογενείς γεωργικές περιοχές 0.89 5.7% 

Συνδυασµοί θαµνώδους ή / και ποώδους βλάστησης 0.01 0.1% 

ΣΥΝΟΛΟ 15.53 100% 

Σχήμα 5-2: Κατανομή κάλυψης εδάφους λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C02 

 

Γεωλογικοί σχηµατισµοί – Εδαφικοί τύποι 

Οι γεωλογικοί σχηµατισµοί που δοµούν την Υδρολογική Λεκάνη της Π∆ΣΚΠ C02_Κλήµος, 

περιγράφονται συνοπτικά στη συνέχεια, από τους νεότερους προς τους παλαιότερους, µε 

βάση το γεωλογικό χάρτη της Κύπρου κλίµακας 1:250.000 που έχει συνταχθεί και εκδοθεί 

από το Τµήµα Γεωλογικής Επισκόπησης (Κωσταντίνου Γ., 1995). Οι γεωλογικοί σχηµατισµοί 

της λεκάνης είναι: 
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− Αλλούβιο – Κολλούβιο (H): Ο σχηµατισµός συνίσταται από άµµους, ιλύες, άργιλους και 

χαλίκια  - Ολόκαινο. 

− Σχηµατισµός Σύναµα (Q1): Αποτελείται από χαλίκια, άµµους και ιλύες - Πλειστόκαινο.  

− Σχηµατισµός Απαλός/Αθαλάσσα Κακκαρίστρα (Q): Βιοασβεστιτικοί και άλλοι ψαµµίτες, 

αµµµούχες µάργες και κροκαλοπαγή – Πλειστόκαινο. 

Υφιστάµενα τεχνικά έργα ανάσχεσης απορροής 

∆εν υπάρχουν τεχνικά έργα ανάσχεσης της απορροής στη λεκάνη απορροής. 

Στοιχεία Υδρολογικής Ανάλυσης 

Σύµφωνα µε το υδρολογικό µοντέλο που αναπτύχθηκε για τη λεκάνη απορροής της Π∆ΣΚΠ 

C02_Κλήµος και για τα τρία υδρολογικά σενάρια που εξετάστηκαν (πληµµύρες χαµηλής 

πιθανότητας µε περίοδο επαναφοράς 500 έτη, πληµµύρες µέσης πιθανότητας µε περίοδο 

επαναφοράς 100 έτη και πληµµύρες υψηλής πιθανότητας µε περίοδο επαναφοράς 20 έτη) 

στο τµήµα που βρίσκεται εντός της ορισθείσας Π∆ΣΚΠ αναπτύσσονται οι µέγιστες παροχές 

που δίνονται στον συνηµµένο Πίνακα (Πίνακας 5-2).  

Πίνακας 5-2 : Παροχές αιχμής ΠΔΣΚΠ C02 για τα τρία υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται 

Παροχή αιχµής (m3/s) 
T=20 T=100 T=500 

Aνάντη όριο 
12.2 32.5 49.2 

Κατάντη όριο 
70.4 144.1 190.4 

5.1.2 Καταγραφή και αξιολόγηση υφιστάµενης κατάστασης 
ρεµάτων Π∆ΣΚΠ 

Το εξεταζόµενο τµήµα του π. Κλήµου έχει συνολικό µήκος 5 370m και ξεκινά περίπου από 

την περιοχή του παλαιού αεροδροµίου Λευκωσίας. Μπορεί να διακριθεί σε τρία τµήµατα 

ανάλογα µε τη µορφή της διατοµής, τα οποία είναι: (α) Από τη Χ.Θ. 5+366 έως Χ.Θ. 5+111, 

(β) από τη Χ.Θ. 5+111 έως Χ.Θ. 4+260 που βρίσκεται το πρώτο τµήµα της κλειστής διατοµής, 

και (γ) από τη Χ.Θ. 4+260 έως το πλέον κατάντη άκρο που βρίσκεται το µεγαλύτερο σε µήκος 

τµήµα µε κλειστή διατοµή. 

Τµήµα Ανοιχτής ∆ιατοµής από Χ.Θ. 5+366 έως Χ.Θ. 5+111 

Το πλέον ανάντη τµήµα του ρέµατος µήκους 270m περίπου έχει ανοιχτή, ανεπένδυτη διατοµή 

ορθογωνικής περίπου διατοµής και µικρού πλάτους πυθµένα περίπου 1.0m. Επί της 

Χ.Θ. 5+255m υπάρχει διέλευση σωληνωτού οχετού διαµέτρου 1.5m κάτω από την οδό 

Μόρφου. 
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Φωτογραφία 5-1: : Χαρακτηριστικές όψεις του ρ. Κλήμος στο τμήμα από τη Χ.Θ. Χ.Θ. 5+366 

έως τη Χ.Θ. 5+111. 

  

Στη Φωτογραφία 5-1 παρουσιάζονται όψεις της κοίτης του π. Κλήµου στο τµήµα αυτό. 

Παρατηρούµε ότι η κοίτη του ρέµατος είναι γενικά καθαρή από βλάστηση και βάσει του 

µοντέλου HEC-HMS παραλαµβάνει τις απορροές των δύο ανάντη υπολεκανών W130 και 

W120. 

Φωτογραφία 5-2: Χαρακτηριστικές όψεις του ρ. Κλήμος στο τμήμα από τη Χ.Θ. Χ.Θ. 5+366 έως 

τη Χ.Θ. 5+111. 

Στη Φωτογραφία 5-2 παρουσιάζεται η κατάντη έξοδος του σωληνωτού οχετού διαµέτρου 

1.5m όπως (δεξιά) και η είσοδος του πρώτου καλυµµένου τµήµατος, η περιγραφή του οποίου 

ακολουθεί ευθύς αµέσως. Στο τµήµα αυτό υπάρχουν υπερχειλίσεις της διατοµής ακόµα και 
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στην πληµµύρα 20ετίας. Μόνο όµως στην πληµµύρα 500ετίας επηρεάζονται κάποιες 

υφιστάµενες κατασκευές. 

Τµήµα Κλειστής ∆ιατοµής από Χ.Θ. 5+111 έως Χ.Θ. 4+260 

Από τη Χ.Θ. 5+111 και για τα επόµενα 843 m η κοίτη είναι καλυµµένη µε ορθογωνική διατοµή 

πλάτους 4m και ύψους 1.55m. Κατά µήκος του καλυµµένου τµήµατος εντοπίζονται φρεάτια 

επίσκεψης (Φωτογραφία 5-3, δεξιά) αλλά και φρεάτια υδροσυλλογής σε δρόµους κοντά στο 

καλυµµένο τµήµα (Φωτογραφία 5-3, αριστερά) τα οποία αποχετεύουν όµβρια ύδατα 

απευθείας στο καλυµµένο τµήµα. Ακόµα και στην πληµµύρα 20ετίας υπάρχει υπερχείλιση 

στην είσοδο του καλυµµένου τµήµατος και η υπερχειλίζουσα παροχή διαρρέει την 

επιφανειακή περιοχή πάνω από το κλειστό τµήµα. Πάνω από το κλειστό τµήµα δεν υπάρχουν 

προφανώς ζώνες προστασίας και εποµένως κατακλύζονται οικιστικές ζώνες. 

Φωτογραφία 5-3: Χαρακτηριστικές όψεις του ρ. Κλήμος στο τμήμα από τη Χ.Θ. Χ.Θ. 5+111 έως 

τη Χ.Θ. 4+260. 

Τµήµα Ανοιχτής ∆ιατοµής από Χ.Θ. 4+260 έως Χ.Θ. 3+410 

Από τη Χ.Θ. 4+260 έως τη Χ.Θ. 3+410 (δηλαδή για µήκος 850m) η κοίτη είναι ανοιχτή 

επενδεδυµένη από σκυρόδεµα, τραπεζοειδούς διατοµής πλάτους πυθµένα 6m αλλά µε 

µεγάλη κλίση πρανών που προσεγγίζει την ορθογωνική διατοµή. Στο τµήµα αυτό υπάρχουν 

διελεύσεις τεσσάρων γεφυρών οι οποίες είναι οι εξής: 

Χ.Θ. 4+059 γέφυρα δύο ανοιγµάτων, ύψους 2m περίπου και διαθέσιµου πλάτους 7m 

συνολικά. 

Χ.Θ. 3+991 γέφυρα δύο ανοιγµάτων, ύψους 1.2m περίπου και διαθέσιµου πλάτους 

6m συνολικά (προσοµοιώνεται ως οχετός στο HEC-RAS). 

Χ.Θ. 3+932 γέφυρα δύο ανοιγµάτων, ύψους 1.6m περίπου και διαθέσιµου πλάτους 

6m συνολικά (προσοµοιώνεται ως οχετός στο HEC-RAS). 

Χ.Θ. 3+579 γέφυρα δύο ανοιγµάτων, ύψους 3.5m περίπου και διαθέσιµου πλάτους 

6m συνολικά (προσοµοιώνεται ως οχετός στο HEC-RAS). 

Το ανοιχτό τµήµα καταλήγει σε οχετό επί της Λεωφόρου Ηρώων που ακολουθεί το κυρίως 

καλυµµένο τµήµα (Φωτογραφία 5-4 (δ)). Σε όλο το µήκος αυτού του τµήµατος διαµορφώνεται 
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εκατέρωθεν της κοίτης ελεύθερη ζώνη ως πάρκο µε φύτευση από µεγάλα δέντρα κυρίως 

ευκάλυπτους. Η κατάσταση από πλευράς πληµµυρών είναι ικανοποιητική καθώς τουλάχιστο 

για την πληµµύρα 20ετίας δεν υπάρχουν υπερχειλίσεις ενώ για τις πληµµύρες 100 και 

500ετίας οι υπερχειλίσεις δεν είναι ιδιαίτερα σηµαντικές. Σηµαντικό πρόβληµα όµως υπάρχει 

στο τέλος του ανοιχτού αυτού τµήµατος και στην αρχή του κλειστού κατάντη. 

Φωτογραφία 5-4: Χαρακτηριστικές όψεις του ρ. Κλήμος στο τμήμα από τη Χ.Θ. 4+260 έως τη 

Χ.Θ. 3+410. 

(α) (β) 

 

(γ) (δ) 

Τµήµα Κλειστής ∆ιατοµής από Χ.Θ. 3+410 έως Χ.Θ. 0+790 

Από τη Χ.Θ. 3+410 έως τη Χ.Θ. 0+790 και για τα επόµενα 2620 m η κοίτη είναι καλυµµένη µε 

δίδυµη, ορθογωνική διατοµή ύψους 1.8m και συνολικού πλάτους 6m. Το καλυµµένο τµήµα 

εισέρχεται στο κυρίως οικιστικό/εµπορικό τµήµα της περιοχής του ∆ήµου Εγκωµής (εκτός από 

ένα µικρό τµήµα που διέρχεται κάτω από τον ανοιχτό χώρο ενός σχολείου) και από πάνω 

διαµορφώνεται πεζόδροµος τουλάχιστο έως την οδό Μάρκου ∆ράκου όπου µετά εισέρχεται 

στη βιοµηχανική ζώνη του ∆ήµου Αγίου ∆οµετίου. Σε όλο το µήκος του πεζόδροµου 

διαµορφώνονται συνεχώς φρεάτια επίσκεψης / συντήρησης του κλειστού τµήµατος 

(Φωτογραφία 5-5, (β)) καθώς και φρεάτια υδροσυλλογής (Φωτογραφία 5-5, (α)) όχι µόνο 

πάνω στο πεζόδροµο αλλά και στις γειτονικές οδούς.  

Στο τµήµα αυτό υπάρχουν γενικευµένοι πληµµυρισµοί λόγω της µικρής παροχετευτικότητας 

της αρχής του κλειστού τµήµατος ακόµα και για την πληµµύρα 20ετίας. Αφού δεν 
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προσοµοιώνονται τα φρεάτια υδροσυλλογής που υπάρχουν κατά µήκος του καλυµµένου 

τµήµατος που θα αποχέτευαν τµήµα της απορροής που κατακλύζει το επιφανειακό τµήµα, 

τότε η έκταση της πληµµύρας που αποτυπώνεται είναι επί του δυσµενέστερου. Όπως 

φαίνεται από την προσοµοίωση στο HEC-RAS στην πληµµύρα 20ετίας, το κλειστό τµήµα δεν 

τίθεται υπό πίεση αλλά η ροή είναι µε ελεύθερη επιφάνεια. Εποµένως ο πληµµυρισµός της 

περιοχής που βρίσκεται πάνω από το καλυµµένο τµήµα προέρχεται αποκλειστικά από την 

υπερχείλιση της ροής στη θέση µετάβασης από την ανοικτή προς την κλειστή διατοµή. Το 

συµπέρασµα αυτό είναι σηµαντικό στην υιοθέτηση µέτρων για τη µείωση της πληµµυρικής 

επικινδυνότητας. Βέβαια, όπως θα αναφερθεί και στις αβεβαιότητες, λόγω του γεγονότος ότι η 

προσοµοίωση του κλειστού τµήµατος του ρέµατος γίνεται µε την υιοθέτηση οχετού. Σε µια 

τέτοια περίπτωση όσες απορροές στην πραγµατικότητα διοχετεύονται εντός του καλυµµένου 

τµήµατος µε συµβάλλοντα αγωγό προσοµοιώνονται στο HEC-RAS στην είσοδο του 

καλυµµένου τµήµατος. Αντίθετα στις πληµµύρες 100ετίας και 500ετίας το το καλυµµένο αυτό 

τµήµα τίθεται υπό πίεση. 

Φωτογραφία 5-5: Χαρακτηριστικές όψεις του ρ. Κλήμος στο τμήμα από τη Χ.Θ. 3+410 έως τη 

Χ.Θ. 0+790. 

(α) (β) 

Τµήµα Ανοικτής ∆ιατοµής από Χ.Θ. 0+790 έως τέλος 

Από τη Χ.Θ. 0+790 (Οδός Γρηγόρη Αυξεντίου) έως το τέλος η διατοµή είναι ανοικτή, 

ανεπένδυτη, τραπεζοειδούς διατοµής. Η έξοδος του καλυµµένου τµήµατος φαίνεται στη 

Φωτογραφία 5-6 (β). Έχει κατασκευαστεί πρόσφατα ένας νέος οχετός στο οικόπεδο ενός νέο-

ανεγειρόµενου κτηρίου για το οποίο όµως δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες, αλλά 

εκτιµάται ότι βάσει των διαστάσεών του (Φωτογραφία 5-6 (γ)) δεν θα επιφέρει αλλοιώσεις στη 

ροή τουλάχιστο προς τα ανάντη. Τέλος φαίνεται ότι υπάρχουν στάσιµα νερά µε δηµιουργία 

αλγών όπως φαίνεται στη Φωτογραφία 5-6 (α). 
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Φωτογραφία 5-6: Χαρακτηριστικές όψεις του ρ. Κλήμος στο τμήμα από τη Χ.Θ. 0+790 έως 

τέλος. 

(α) (β) 

(γ) 

Στη λεκάνη απορροής του π. Κλήµου έχει εκπονηθεί η µελέτη «Σύστηµα διοχέτευσης 

οµβρίων. Λεκανη του ποταµού Κλήµου - Υδρολογική και Υδραυλική Μελέτη» το 2012 για 

λογαριασµό του ∆ήµου Εγκώµης από τους Χ. Ιωάννου και Χ. Χατζηγιάγκου. Στόχοι της 

µελέτης σύµφωνα µε την αρχική σύµβαση αφορούσαν την Λεκάνη Μακεδονιτίσσης (περιοχή 

Τύµβου και Μακαρίου Σταδίου) είναι: 



ΤΑΥ 10/2014 

Σ∆ΚΠ/∆ραστηριότητα 4.2 : Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης  

  

 

Κοινοπραξία Λ∆Κ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. 
και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 

Σελίδα 5-62 

− Ο υπολογισµός των πληµµυρικών παροχών από όλη τη περιοχή του «Κλήµου», αστική 

και µη για διάφορες εντάσεις βροχόπτωσης για καθορισµένα χρονικά διαστήµατα και 

περιόδους επανεµφάνισης 2-50 ετών 

− Η προσοµοίωση και ο έλεγχος της λειτουργίας του υφιστάµενου δικτύου οµβρίων υδάτων 

σε ακραίες συνθήκες στο ∆ήµο Έγκωµης, στη Λευκωσία. 

− Η εξέταση εάν και κατά πόσον το υφιστάµενο κανάλι που αποστραγγίζει την περιοχή 

βορειοανατολικά του αεροδροµίου Λευκωσίας και η προτεινόµενη κάλυψη του καναλιού 

θα παρουσιάσει προβλήµατα στη διόδευση των απορροών που θα υπολογισθούν και 

− Σε περίπτωση που το υφιστάµενο δίκτυο δεν µπορεί να τις παροχετεύει ασφαλισµένα να 

προταθούν λύσεις και διαστασιολόγηση νέων αγωγών ικανών να µεταφέρουν 

απρόσκοπτα τις υπολογισθείσες παροχές. 

Η µελέτη υποβλήθηκε στο ΤΑΥ το 2015 για αξιολόγηση των αποτελεσµάτων. 

5.1.3 Χάρτες επικινδυνότητας πληµµύρας - αξιολόγηση 
πληµµυρικών φαινοµένων 

Στην ιστοσελίδα του Τµήµατος Ανάπτυξης Υδάτων έχουν αναρτηθεί, οι ακόλουθοι Χάρτες 

Επικινδυνότητας Πληµµύρας (δίνονται µε hyperlink), για τα τρία υδρολογικά σενάρια: 

Κωδ. 

Π∆ΣΚΠ 
Όνοµα περιοχής 

ΧΑΡΤΕΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

Για πληµµύρα πιθανότητας περιόδου επαναφοράς 

20 χρόνια 100 χρόνια 500 χρόνια Συνοπτικός 

C01 Ποταµός Κλήµος (1) & (2) (1) & (2) (1) & (2) (1) & (2) 

Από τη Μελέτη των Χαρτών Επικινδυνότητας Πληµµύρας για τα τρία υδρολογικά σενάρια που 

έχουν εξεταστεί προκύπτει ότι : 

− Πληµµύρα υψηλής πιθανότητας (T20 έτη)  

Στην πληµµύρα 20ετίας παρουσιάζονται γενικευµένες υπερχειλίσεις της κοίτης στο ανοιχτό 

τµήµα εκτός από εκείνο που περιγράφεται από τη Χ.Θ. 4+260 έως Χ.Θ. 3+410 που λόγω της 

µεγάλης µηκοτοµικής κλίσης δεν υπάρχουν παρά µόνο ελάχιστες υπερχειλίσεις. Σηµαντικές 

υπερχειλίσεις συµβαίνουν στο τέλος του τµήµατος αυτού και την αρχή του επόµενου κλειστού 

τµήµατος καθώς το κλειστό κατάντη τµήµα έχει τη µισή µηκοτοµική κλίση και περιορισµένη 

διατοµή. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία συνθηκών υδραυλικού άλµατος, την 

ανύψωση της στάθµης και την υπερχείλιση πάνω από το κατάστρωµα της Λεωφόρου Ηρώων 

και στην περιοχή πέραν του αριστερού πρανούς που έχει χαµηλότερα υψόµετρα. Η ταχύτητα 

ροής φτάνει έως και τα 9.6 m/s στο επενδεδυµένο τµήµα µε τη µεγάλη µηκοτοµική κλίση. Στο 

σηµείο όπου βρίσκεται η είσοδος του κατάντη κλειστού τµήµατος ο αριθµός Froude µειώνεται 

από το 4.57 στο 0.70, γεγονός που δείχνει την εµφάνιση υδραυλικού άλµατος. Τα βάθη ροής 

στο πληµµυρικό πεδίου γενικά είναι χαµηλότερα του 1.0m και σε αρκετές περιπτώσεις 

χαµηλότερα του 0.5m. Μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις όπου το ανάγλυφο παρουσιάζει 
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κοιλώµατα τα βάθη ροής µπορεί να είναι µεγαλύτερα του 1.0m. Το κατάντη καλυµµένο τµήµα 

λειτουργεί υπό ροή µε ελεύθερη επιφάνεια ενώ το ανάντη καλυµµένο τµήµα τίθεται υπό 

πίεση. 

Σχήμα 5-3: Αποτέλεσμα της προσομοίωσης του κατάντη κλειστού τμήματος της πλημμύρας 

20 ετίας στο HEC-RAS. 

 

 

 

− Πληµµύρες µέσης πιθανότητας (Τ100 έτη)  

Στην πληµµύρα 100ετίας η κατάσταση είναι προφανώς δυσµενέστερη από εκείνη της 20ετίας 

καθώς οι υπερχειλίσεις της κοίτης είναι γενικός κανόνας όµως οι υπερχειλίσεις και οι 

κατακλύσεις σηµαντικές. Μόνο στο τµήµα από τη Χ.Θ. 4+260 έως Χ.Θ. 3+410 δεν 

παρουσιάζονται ιδιαίτερα προβλήµατα υπερχειλίσεων. Η ταχύτητα ροής φτάνει έως και τα 

10.4 m/s στο επενδεδυµένο τµήµα µε τη µεγάλη µηκοτοµική κλίση. Στο σηµείο όπου βρίσκεται 

η είσοδος του κατάντη κλειστού τµήµατος ο αριθµός Froude µειώνεται από το 4.14 στο 0.59, 

γεγονός που δείχνει την εµφάνιση υδραυλικού άλµατος. Τα βάθη ροής στο πληµµυρικό 

πεδίου γενικά είναι χαµηλότερα του 1.5m και σε αρκετές περιπτώσεις χαµηλότερα του 0.5m. 

Μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις όπου το ανάγλυφο παρουσιάζει κοιλώµατα τα βάθη ροής 

µπορεί να είναι µεγαλύτερα του 2.0m. Και τα δύο καλυµµένα τµήµα τίθενται υπό πίεση. 

− Πληµµύρες χαµηλής πιθανότητας (Τ500 έτη)  

Για την πληµµύρα 500ετίας η εικόνα είναι προφανώς δυσµενέστερη της 100ετίας ιδίως στην 

περιοχή του δεύτερου στα κατάντη κλειστού τµήµατος. Και στις τρεις περιπτώσεις η 

κατάσταση βελτιώνεται στο τµήµα κατάντη από την έξοδο του κατάντη κλειστού τµήµατος και 

έως τη Χ.Θ. 0+347m ενώ έως το κατάντη σηµείο παρουσιάζονται ξανά σηµαντικές 

υπερχειλίσεις. Η ταχύτητα ροής φτάνει έως και τα 12.3 m/s στο επενδεδυµένο τµήµα µε τη 

µεγάλη µηκοτοµική κλίση. Στο σηµείο όπου βρίσκεται η είσοδος του κατάντη κλειστού 

τµήµατος ο αριθµός Froude µειώνεται από το 3.61 στο 0.73, γεγονός που δείχνει την 
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εµφάνιση υδραυλικού άλµατος. Τα βάθη ροής στο πληµµυρικό πεδίου γενικά είναι 

χαµηλότερα του 2.0m και σε αρκετές περιπτώσεις χαµηλότερα του 1.0m. Μόνο σε ελάχιστες 

περιπτώσεις όπου το ανάγλυφο παρουσιάζει κοιλώµατα τα βάθη ροής µπορεί να είναι 

µεγαλύτερα του 2.7m. Και τα δύο καλυµµένα τµήµα τίθενται υπό πίεση. 

Το σηµαντικότερο προβληµατικό σηµείο όπως αναφέρεται και παραπάνω είναι η είσοδος του 

κατάντη κλειστού τµήµατος στη Χ.Θ. 3+410m, όπου ο µηχανισµός του υδραυλικού άλµατος 

που δηµιουργείται δηµιουργεί ανύψωση της στάθµης ροής µπροστά ακριβώς από την είσοδο 

του κλειστού τµήµατος  

Στον παρακάτω Πίνακα (Πίνακας 5-3) δίνεται η συµπεριφορά των τεχνικών έργων της Π∆ΣΚΠ 

C02_Κλήµος σε συνθήκες πληµµύρας, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της  υδραυλικής 

ανάλυσης. Φαίνεται ότι υπάρχει υπερχείλιση στην πλειονότητα των οχετών για την περίοδο 

επαναφοράς των 20 ετών, ενώ για τις περιόδους των 100 και 500 ετών υπάρχει γενικευµένη 

υπερχείλιση. Το µοναδικό τεχνικό έργο που δεν πληµµυρίζει καθόλου είναι εκείνο στη 

Χ.Θ. 3+579 που λόγω της ευρείας διατοµής 2*3.0*3.5 αλλά και της µεγάλης µηκοτοµικής 

κλίσης δεν παρουσιάζει υπερχείλιση, το οποίο παρουσιάζεται στη Φωτογραφία 5-7. 

 

Πίνακας 5-3: Συμπεριφορά τεχνικών έργων ΠΔΣΚΠ  C02_ Κλήμος σε συνθήκες πλημμύρας 

Α/Α ΧΘ 
 

Είδος 
Κατασκευής 

Υπερπήδηση κατασκευής 

T=20 T=100 T=500 

1 2+065 Γέφυρα / Οχετός ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

2 3+580 Γέφυρα / Οχετός ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

3 3+933 Γέφυρα / Οχετός ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

4 3+991 Γέφυρα / Οχετός ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

5 4+059 Γέφυρα / Οχετός ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

6 4+558 Γέφυρα / Οχετός ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

7 5+255 Γέφυρα / Οχετός ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
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Φωτογραφία 5-7: Άποψη του τεχνικού έργου στη Χ.Θ. 3+579 το οποίο δεν υπερχειλίζει ούτε 

και στην παροχή της 500-ετίας. 

 

Σηµειώνεται ότι τα παραπάνω αποτελέσµατα έχουν προκύψει µε παραδοχές, υπολογιστικούς 

περιορισµούς και δυνατότητες οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά στο Τεύχος 

«∆ραστηριότητα 4.1: Αξιολόγηση του επιπέδου αβεβαιότητας στα αποτελέσµατα των χαρτών 

Επικινδυνότητας και Κινδύνου Πληµµύρας και εισηγήσεις για µείωση της αβεβαιότητας».  

5.1.4 Αξιολόγηση κατάστασης και περιγραφή των αιτίων των 
πληµµυρών 

Με βάση τα αποτελέσµατα της εκπονηθείσας υδραυλικής ανάλυσης και την αποτύπωση της 

υφιστάµενης κατάστασης, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στην 

αυτοψία που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας µελέτης και όλα τα στοιχεία και 

αποτυπώσεις που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της µελέτης κατάρτισης των Χαρτών 

Επικινδυνότητας, προκύπτει ότι ο µηχανισµός πληµµύρας στην περίπτωση της Π∆ΣΚΠ 

C02 π. Κλήµος είναι η φυσική υπερχείλιση και η παρεµπόδιση ροής που οφείλεται σε 

ανεπάρκεια της διατοµής της κοίτης του ρέµατος καθώς και σε ανεπάρκεια της διατοµής των 

εγκάρσιων τεχνικών έργων των οδικών διαβάσεων (γέφυρες και οχετοί) αντίστοιχα. 

Τα σοβαρότερα πληµµυρικά φαινόµενα παρουσιάζονται λόγω της υπερχείλισης της αρχής 

του καλυµµένου τµήµατος των 2.7km στη Χ.Θ. 3+579. Ο σηµαντικότερος λόγος για την 

υπερχείλιση αυτή είναι ότι το ανάντη ανοιχτό τµήµα έχει σηµαντική µηκοτοµική κλίση 1.3% 

ενώ το κατάντη, κλειστό τµήµα έχει τη µισή κλίση 0.62%. Η διαφορά στην κλίση και σε 

συνδυασµό µε το κατάντη κλειστό τµήµα δηµιουργεί σηµαντική υπερύψωση της ροής λόγω 

του υδραυλικού άλµατος και εποµένως προκαλούνται οι ιδιαίτερα σηµαντικές υπερχειλίσεις 
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που κατακλύζουν όλη την αστική περιοχή κατά µήκος του κλειστού τµήµατος ακόµα και για 

την περίοδο επαναφοράς των 20 ετών. Η υπερχειλίζουσα απορροή µεταφέρεται επιφανειακά 

έως το σηµείο που η κοίτη του π. Κλήµου γίνεται ξανά ανοιχτή, µε αποτέλεσµα την κατάκλυση 

εκτεταµένων αστικών και βιοµηχανικών περιοχών του ∆ήµου Έγκωµης και Αγίου ∆οµετίου 

αντίστοιχα. 

Αντίστοιχο πρόβληµα παρουσιάζεται και στο ανάντη κλειστό τµήµα όπου η διαθέσιµη διατοµή 

στην είσοδο του ανάντη κλειστού τµήµατος δεν είναι επαρκής για την πλήρη παροχέτευση 

ακόµα και για την παροχή 20ετίας. Αντίστοιχα οι υπερχειλίζουσες παροχές διοχετεύονται 

επιφανειακά έως την αποστράγγισή τους κατά µήκος του κατάντη ανοιχτού τµήµατος. Βέβαια 

κατά µήκος και των δύο κλειστών τµηµάτων υπάρχουν εκτεταµένα φρεάτια υδροσυλλογής τα 

οποία βεβαίως τοποθετούνται για την αποχέτευση των τοπικών απορροών και όχι για τις 

υπερχειλίζουσες παροχές στην είσοδο των κλειστών τµηµάτων.  

Υπερχείλιση παρατηρείται και στο πρώτο ανάντη τεχνικό έργο του ανεπένδυτου τµήµατος 

όπου όµως δεν θίγει κατοικίες για την πληµµύρα της 20ετίας. 

Με βάση τα παραπάνω φαίνεται ότι στην Π∆ΣΚΠ C02_Ποταµός Κλήµος ο βαθµός 

προστασίας που εξασφαλίζεται σήµερα έναντι πληµµύρας είναι µικρότερος της περιόδου 

επαναφοράς 20 ετών σχεδόν παντού. Λόγω της πυκνοδοµηµένης φύσης της περιοχής αλλά 

και του ότι το µεγαλύτερο τµήµα είναι ήδη κλειστό, η δυνατότητα να γίνουν οι κατάλληλες 

παρεµβάσεις εκτός της κοίτης έτσι ώστε ο βαθµός προστασίας που εξασφαλίζεται να αυξηθεί 

και να επιτευχθεί ο στόχος προστασίας έναντι πληµµύρας συχνότητας περιόδου επαναφοράς 

20ετίας σε όλο το µήκος του είναι εξαιρετικά περιορισµένη. Εξαίρεση θα µπορούσε να 

θεωρηθεί το τµήµα από τη Χ.Θ. 3+922 έως τη Χ.Θ. 3+592 (δηλαδή το τµήµα αµέσως ανάντη 

του δεύτερο καλυµµένου τµήµατος), κατά µήκος του οποίου υπάρχουν δηµόσιοι χώροι 

πρασίνου που όµως δεν έχουν κηρυχτεί ως «ζώνη προστασίας». 

5.2 ΧΑΡΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

5.2.1 Χάρτες Κινδύνου Πληµµύρας 

Στην ιστοσελίδα του Τµήµατος Ανάπτυξης Υδάτων έχουν αναρτηθεί, οι ακόλουθοι Χάρτες µε 

τις δυνητικές αρνητικές συνέπειες των πληµµυρών (δίνονται µε hyperlink), για τα τρία 

υδρολογικά σενάρια : 

Κωδ. 

Π∆ΣΚΠ 
Όνοµα περιοχής 

ΧΑΡΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

Για πληµµύρα πιθανότητας περιόδου 

επαναφοράς 

20 χρόνια 100 χρόνια 500 χρόνια 

C02 Ποταµός Κλήµος (1) & (2) (1) & (2) (1) & (2) 
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Στους παρακάτω πίνακες ( Πίνακας 5-4 και Πίνακας 5-5) παρουσιάζονται οι κατακλυζόµενες 

επιφάνειες ανά χρήση για τις τρεις περιόδους επαναφοράς και ο θιγόµενος πληθυσµός 

αντίστοιχα. Στο Σχήµα 5-8 παρουσιάζεται το διάγραµµα µε τις επιφάνειες των θιγόµενων 

χρήσεων/δραστηριοτήτων σε συνθήκες πληµµύρας Τ20, 100 & Τ500 στην Π∆ΣΚΠ του 

π. Κλήµου. Παρουσιάζεται η γραφική παράσταση της προσοµοίωσης του µοντέλου HEC-RAS 

για την πληµµύρα 20ετίας που δείχνει τον πληµµυρισµό της επιφάνειας της περιοχής µελέτης 

κατά µήκος του κλειστού τµήµατος λόγω της υπερχείλισης στην είσοδο. 
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Πίνακας 5-4: ΠΣΔΚΠ C02_ Ποταμός Κλήμος_Κατακλυζόμενες εκτάσεις ανά χρήση 

ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ 

Τ20 Τ100 Τ500 

Έκταση 

(δεκάρια) Ποσοστό (δεκάρια) Ποσοστό (δεκάρια) Ποσοστό 

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ 294.8 62.0% 491.7 64.1% 722.8 67.8% 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 100.5 21.2% 141.5 18.5% 166.8 15.7% 

ΑΛΛΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 3.1 0.6% 6.2 0.8% 12.6 1.2% 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 13.2 2.8% 18.4 2.4% 20.5 1.9% 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 63.7 13.4% 108.9 14.2% 142.6 13.4% 

ΣΥΝΟΛΟ 475.4 100% 766.8 100% 1065.4 100% 

 

Πίνακας 5-5: ΠΔΣΚΠ  C02_ Ποταμός Κλήμος_Θιγόμενος πληθυσμός 

Εκτιµώµενος Σηµερινός Πληθυσµός 
Εκτιµώµενος Πληθυσµός                             

Πλήρους Ανάπτυξης 

Τ=020 Τ=100 Τ=500 Τ=020 Τ=100 Τ=500 

2,980 4,650 6,240 3,760 5,900 7,940 
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Σχήμα 5-4 : Κατανομή χρήσεων γης  εδάφους λεκάνης 

απορροής ΠΔΣΚΠ C02, σε συνθήκες πλημμύρας Τ20 

Σχήμα 5-5 : Κατανομή χρήσεων γης  εδάφους 

λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C02, σε συνθήκες 

πλημμύρας Τ100 

Σχήμα 5-6 : Κατανομή χρήσεων γης εδάφους 

λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C02, σε συνθήκες 

πλημμύρας Τ500 

   

 

 



ΤΑΥ 10/2014 

Σ∆ΚΠ/∆ραστηριότητα 4.2 : Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης  

  

 

Κοινοπραξία Λ∆Κ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. 
και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 

Σελίδα 5-70 

Σχήμα 5-7: ΠΔΣΚΠ  C02_ Ποταμός Κλήμος_Θιγόμενος πληθυσμός 

 

Σχήμα 5-8: Θιγόμενες χρήσεις/δραστηριότητες (δεκάρια), σε συνθήκες πλημμύρας Τ20, 100 & 

Τ500 στην ΠΔΣΚΠ C02 

 

Ειδικότερα, όσον αφορά στις επιπτώσεις στις αγροτικές δραστηριότητες, από τη 

συναξιολόγηση και επεξεργασία των πληροφοριών για τα τρία υδρολογικά σενάρια: 

− των Χαρτών Κινδύνου Πληµµύρας και 

− των  στοιχείων του ΚΟΑΠ για το έτος 2013,  

προκύπτει ότι πλήττονται µόνο κάποιες καλλιέργειες σε κριθάρι οι οποίες βρίσκονται στα 

ανάντη του υπό εξέταση τµήµατος και επειδή η λεκάνη είναι αστική οι αγροτικές εκτάσεις είναι 
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ελάχιστες. Αναλυτικότερα τα είδη των καλλιεργειών που πλήττονται σε κάθε υδρολογικό 

σενάριο δίνονται στον παρακάτω πίνακα Πίνακας 5-6. 

Πίνακας 5-6: Κατανομή αγροτκών εκτάσεων (δεκάρια) ανά είδος καλλιέργειας στην ΠΔΣΚΠ C02 

σε συνθήκες πλημμύρας υψηλής, μέσης και χαμηλής πιθανότητας (Τ20, Τ100 και Τ500) 

Είδος 

καλλιέργειας 

Τ20 Τ100 Τ500 

Έκταση % Έκταση % Έκταση % 

ΚΡΙΘΑΡΙ 1.64 100% 24.0 100% 24.9 100% 

5.2.2 Αξιολόγηση Επιπτώσεων 

Από την επεξεργασία των Χαρτών, για τα τρία υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται, 

καταγράφονται τα εξής. Σε όλα τα υδρολογικά σενάρια, που εξετάζονται :  

− οι χρήσεις που θίγονται είναι ζώνες κατοικίας (περιοχές µε µονοκατοικίες µέχρι τρεις 

ορόφων) καθώς και εµπορικές χρήσεις. 

− Θίγονται επίσης και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις στην Βιοµηχανική Περιοχή του Αγίου 

∆οµετίου (στην κατάντη περιοχή του εξεταζόµενου τµήµατος). 

− Θίγονται βεβαίως και οι ζώνες προστασίας του π. Κλήµου. 

− Πληµµύρες υψηλής πιθανότητας (Τ20 έτη)  

Θίγονται κυρίως περιοχές µε επικρατούσα χρήση την κατοικία και µικτή χρήση κατοικίας, 

γραφείων και υπηρεσιών (κατασκευές 2-3 ορόφων). Κατακλύζονται αρκετές γέφυρες και 

δρόµοι. 

− Πληµµύρες µέσης πιθανότητας (Τ100 έτη)  

Θίγονται περιοχές συνεχούς αστικής δόµησης, περιοχές κατοικίας, µικτής χρήσης κατοικίας 

και γραφείων και υπηρεσιών αλλά και περιοχές µε εµπορικές και άλλες συναφείς 

δραστηριότητες και περιοχές µε δηµόσιες χρήσεις (κατασκευές 2-3 ορόφων αλλά και 

µεγαλύτερες). Υπερχειλίζουν όλες εκτός από µία οι υδραυλικές κατασκευές επί της κοίτης του 

π. Κλήµου. 

− Πληµµύρες χαµηλής πιθανότητας (Τ500 έτη)  

Θίγονται περιοχές συνεχούς αστικής δόµησης, περιοχές κατοικίας, µικτής χρήσης κατοικίας 

και γραφείων και υπηρεσιών αλλά και περιοχές µε εµπορικές και άλλες συναφείς 

δραστηριότητες και περιοχές µε δηµόσιες χρήσεις (κατασκευές 2-3 ορόφων αλλά και 

µεγαλύτερες). Υπερχειλίζουν όλες εκτός από µία οι υδραυλικές κατασκευές επί της κοίτης του 

π. Κλήµου. 

Στη συνέχεια µε βάση την παραπάνω ανάλυση αξιολογούνται οι επιπτώσεις από τις 

πληµµύρες στον πληθυσµό (άµεσες και έµµεσες), στις οικονοµικές δραστηριότητες, στην 

πολιτιστική κληρονοµιά και στο περιβάλλον. 

Όπως φαίνεται από τους παραπάνω Πίνακες, οι εκτάσεις που κατακλύζονται είναι κύρια 

περιοχές µε επικρατούσα χρήση την κατοικία (διώροφα κτίρια).  
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Ο δυνητικά συνολικός πληθυσµός που θίγεται (σε περίπτωση πλήρους πολεοδοµικής 

ανάπτυξης) είναι 3 760 άτοµα στο σενάρια Τ20, 5 900 άτοµα στο σενάριο Τ100 και 7 940 

άτοµα στο σενάριο Τ500. Κατακλύζεται ο προαύλιος χώρος του ∆ηµοτικού Σχολείου 

Μακεδονίτισσας στην οδό Ανδρέα Μιαούλη στο ∆ήµο ‘Εγκωµης όπως επίσης και το Mall της 

Έγκωµης για την πληµµύρα των 100 ετών. 

Σχήμα 5-9: Θιγόμενος πληθυσμός ανά χρήση/δραστηριότητα σε συνθήκες πλημμύρας Τ20, 100 

& Τ500 στην ΠΔΣΚΠ C02 

 

Ακόµα και στο σενάριο Τ20 κατακλύζονται οι περιοχές κατάντη της εισόδου του καλυµµένου 

τµήµατος. 

• Άµεσες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Ο σηµερινά θιγόµενος πληθυσµός είναι : 

Τ20 2 980  άτοµα  � Υψηλή Επίπτωση 

Τ100 4 650 άτοµα  � Υψηλή Επίπτωση 

Τ500 6 240 άτοµα  � Υψηλή Επίπτωση 

 Όπως φαίνεται στο Σχήµα 4-9 ο σηµερινά θιγόµενος πληθυσµός είναι αρκετά 

µικρότερος από τον θιγόµενο πληθυσµό σε συνθήκες πλήρους ανάπτυξης.  

• Έµµεσες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. ∆εν κατακλύζονται υποδοµές 

ύδρευσης/αποχέτευσης και εγκαταστάσεις που µπορεί να δηµιουργήσουν ρύπανση  

Τ20 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ500 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 
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• Κοινωνικές επιπτώσεις : Στην περίπτωση της πληµµύρας Τ20 θίγονται δηµόσια 

κτήρια (νοσοκοµεία, σχολεία, υπηρεσίες) όπως και στην περίπτωση της πληµµύρας 

Τ100 και 500ετίας. Γενικά θίγεται το ∆ηµοτικό Σχολείο Μακεδονίτισσας (στη Χ.Θ. 

3+000) και το Πανεπιστήµιο Λευκωσίας στη Χ.Θ. 1+000 και στα τρία σενάρια. 

Τ20 Θίγεται Σχολείο και 

Πανεπιστήµιο 

� Υψηλή Επίπτωση 

Τ100 Θίγεται Σχολείο και 

Πανεπιστήµιο 

� Υψηλή Επίπτωση 

Τ500 Θίγεται Σχολείο και 

Πανεπιστήµιο 

� Υψηλή Επίπτωση 

− Επιπτώσεις στην οικονοµία: κατακλύζονται κυρίως σπίτια, γραφεία και επιπλέον και 

εµπορικές δραστηριότητες. 

• Ιδιοκτησία. Σε όλα τα  υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται κατακλύζονται σπίτια :  

Τ20 Κατακλύζονται κατοικίες � Υψηλή Επίπτωση 

Τ100 Κατακλύζονται κατοικίες � Υψηλή Επίπτωση 

Τ500 Κατακλύζονται κατοικίες   � Υψηλή Επίπτωση 

• Tεχνικές υποδοµές : Στο σενάριο Τ20 κατακλύζονται γέφυρες και οδικοί άξονες, ενώ 

στα σενάριο Τ100 και Τ500 κατακλύζονται όλες (εκτός από µία) οι γέφυρες, κεντρικών 

οδικών αξόνων του οικισµών Λευκωσίας, Στροβόλου, Λακατάµιας, κλπ και πιο 

τοπικής σηµασίας.  

Τ20 Κατακλύζονται κεντρικοί 

δρόµοι εντός οικισµού   

� Υψηλή Επίπτωση 

Τ100 Κατακλύζονται κεντρικοί 

δρόµοι εντός οικισµού   

� Υψηλή Επίπτωση 

Τ500 Κατακλύζονται κεντρικοί 

δρόµοι εντός οικισµού   

� Υψηλή Επίπτωση 

• Οικονοµικές δραστηριότητες : 

Τ20 Κατακλύζονται εµπορικές & 

βιοµηχανικές 

δραστηριότητες 

� Υψηλή Επίπτωση 

Τ100 Κατακλύζονται εµπορικές & 

βιοµηχανικές 

δραστηριότητες 

� Υψηλή Επίπτωση 

Τ500 Κατακλύζονται εµπορικές & � Υψηλή Επίπτωση 
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βιοµηχανικές 

δραστηριότητες 

• Αγροτικές δραστηριότητες. Οι αγροτικές εκτάσεις που θίγονται είναι αµελητέες ώστε 

να ληφθούν υπόψη.  

Τ20 Μηδενικές � Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 Μηδενικές � Μηδενική Επίπτωση 

Τ500 Μηδενικές � Μηδενική Επίπτωση 

− Επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονοµιά : ∆εν θίγονται υποδοµές Πολιτιστικής 

Κληρονοµιάς 

Τ20 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ500 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

− Επιπτώσεις στο περιβάλλον : ∆εν θίγονται εγκαταστάσεις που µπορεί να προκαλέσουν 

ρύπανση ούτε προστατευόµενες περιοχές 

Τ20 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ500 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 
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6. Π∆ΣΚΠ C03_ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ ΜΕΡΙΚΑ 

6.1 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΙΩΝ 

ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ 

6.1.1 Καταγραφή και αξιολόγηση κατάστασης λεκάνης 
απορροής 

Γενική περιγραφή λεκάνης 

Η θέση της περιοχής αυτής είναι 10 km περίπου δυτικά της Λευκωσίας. Ο σηµαντικότερος 

οικισµός είναι η Κοινότητα Κοκκινοτριµιθιάς η οποία έχει πληθυσµό 4000 κατοίκων. Η λεκάνη 

απορροής έχει έκταση 23 km2. 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. Μεγάλος µέρος του ρέµατος που εξετάζεται είναι κλειστό. 

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 ανάντη άκρο του άξονα του υδατορέµατος όπως 

απεικονίζεται στο αντικείµενο της σύµβασης βρισκόταν επί κλειστής διατοµής και επεκτάθηκε 

προς τα ανάντη έως την είσοδο του κλειστού τµήµατος. Το ανάντη τµήµα ξεκινά από τον 

αυτοκινητόδροµο, όπου για µήκος 300 m έχει διευθετηθεί παραπλεύρως του πρανούς 

επιχώµατος του κλάδου του Α/Κ και κατόπιν µετατρέπεται σε κλειστό οχετό στο τµήµα µεταξύ 

ΧΘ 1+650 και 3+600 (µήκος 1950 m κάτω από την οδό Χρύσανθου Μυλωνά στο πρώτο 

διάστηµα) και στο κατάντη διασχίζει καλλιεργηµένες εκτάσεις. Στο κλειστό τµήµα του οχετού 

προβλέπονται πλευρικές εισροές και από άλλους οχετούς σύµφωνα µε το master plan που 

συντάχθηκε το έτος 2001. Οι πλευρικοί οχετοί που θα συνέδεαν τους παραπόταµους που 

έρχονται από τα νότια µε το κλειστό κανάλι δεν έχουν κατασκευαστεί ακόµα µε αποτέλεσµα τα 

όµβρια να µην µπορούν να εισέρθουν στο κλειστό κανάλι και να πληµµυρίζει η περιοχή. Η 

διατοµή του στην είσοδο είναι 2x2 m, ενώ στην έξοδο του 2 x 2.7 x 1.5m. Από τις επί τόπου 

µετρήσεις της οµάδας τοπογράφων διαπιστώθηκε ότι ο οχετός είναι σωληνωτός στην είσοδο 

µε διάµετρο 1.50 m. 

Στο ανοικτό τµήµα κατάντη του κλειστού τµήµατος υπάρχει χαµηλή βλάστηση από θάµνους 

µε κατά τόπους χαµηλά δένδρα και η κοίτη του ποταµού στο τµήµα από ΧΘ 0+200-1+000 δεν 

είναι παντού σαφώς καθορισµένη µε την ακριβή κοίτη να καθίσταται ασαφής από την 

επιτόπου επισκόπηση. 
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Σχήμα 6-1: Χάρτης λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C03 

 

Χρήσεις γης-Κάλυψη Εδάφους 

Η περιοχή µελέτης είναι γενικά αγροτική περιοχή µε χαµηλή οικιστική και βιοµηχανική 

δραστηριότητα, όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 6-1). 

Πίνακας 6-1: Κατανομή κάλυψης εδάφους λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C03 

Χρήσεις Γης 
Έκταση (km2) Ποσοστό 

Αστική δόµηση 4.28 18.4% 

Βιοµηχανικές-εµπορικές ζώνες & ∆ίκτυα µεταφορών 1.20 5.2% 

Αρόσιµη γη 11.47 49.4% 
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Χρήσεις Γης 
Έκταση (km2) Ποσοστό 

Ετερογενείς γεωργικές περιοχές 2.70 11.6% 

Συνδυασµοί θαµνώδους ή / και ποώδους βλάστησης 3.23 13.9% 

Χώροι Απόθεσης 0.35 1.5% 

ΣΥΝΟΛΟ 23.23 100 

  

Σχήμα 6-2: Κατανομή κάλυψης εδάφους λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C03 
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Σχήμα 6-3: : Χρήσεις Γης / Κάλυψη εδάφους λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C03 

 

Γεωλογικοί σχηµατισµοί – Εδαφικοί τύποι 

Οι γεωλογικοί σχηµατισµοί που δοµούν την Υδρολογιή Λεκάνη της Π∆ΣΚΠ 

C03_Παραπόταµος Μέρικα, περιγράφονται στη συνέχεια αναλυτικά, από τους νεότερους 

προς τους παλαιότερους, µε βάση τον  γεωλογικό χάρτη της Κύπρου κλίµακας 1:250.000 που 

έχει συνταχθεί και εκδοθεί από το Τµήµα Γεωλογικής Επισκόπησης (Κωσταντίνου Γ., 1995). 

Οι γεωλογικοί σχηµατισµοί της λεκάνης είναι: 



 

ΤΑΥ 10/2014 

Σ∆ΚΠ/∆ραστηριότητα 4.2 : Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης 

 

Κοινοπραξία Λ∆Κ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. 
και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 

Σελίδα 6-79 

− Σχηµατισµός Σύναµα (Q1): Αποτελείται από χαλίκια, άµµους και ιλύες - Πλειστόκαινο.  

− Σχηµατισµός Απαλός/Αθαλάσσα Κακκαρίστρα (Q): Βιοασβεστιτικοί και άλλοι ψαµµίτες, 

αµµµούχες µάργες και κροκαλοπαγή – Πλειστόκαινο. 

Υφιστάµενα τεχνικά έργα ανάσχεσης απορροής 

∆εν υπάρχουν υφιστάµενα τεχνικά έργα ανάσχεσης της πληµµυρικής απορροής. 

Στοιχεία Υδρολογικής Ανάλυσης 

Σύµφωνα µε το υδρολογικό µοντέλο που αναπτύχθηκε για τη λεκάνη απορροής της Π∆ΣΚΠ 

C03_Παραπόταµος Μέρικα και για τα τρία υδρολογικά σενάρια που εξετάστηκαν (πληµµύρες 

χαµηλής πιθανότητας µε περίοδο επαναφοράς 500 έτη, πληµµύρες µέσης πιθανότητας µε 

περίοδο επαναφοράς 100 έτη και πληµµύρες υψηλής πιθανότητας µε περίοδο επαναφοράς 

20 έτη) στο τµήµα που βρίσκεται εντός της ορισθείσας Π∆ΣΚΠ αναπτύσσονται οι µέγιστες 

παροχές που δίνονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 6-2).  

Πίνακας 6-2 : Παροχές αιχμής ΠΔΣΚΠ C02 για τα τρία υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται 

Παροχή αιχµής (m3/s) T=20 T=100 T=500 

Aνάντη όριο 
5.7 18.1 27.5 

Κατάντη όριο 
48.3 121.5 189.3 

6.1.2 Καταγραφή και αξιολόγηση υφιστάµενης κατάστασης 
ρεµάτων Π∆ΣΚΠ 

Το σηµαντικότερο πρόβληµα που υπάρχει στην περιοχή µελέτης είναι ο πρώτος από τα 

ανάντη οχετός στη θέση του Περιφερειακού Γυµνασίου Κοκκινοτριµιθιάς, ο οποίος 

παραλαµβάνει ανοιχτό κανάλι αποστράγγισης προερχόµενο από τον οδικό άξονα Α9. Ο 

οχετός αυτός αποτελεί την είσοδο του κλειστού τµήµατος των 1854m το οποίο όµως έχει 

κιβωτοειδή διατοµή στην είσοδο µε διαστάσεις  2x2 m που αυξάνεται 2 x 2.7 x 1.5m στην 

έξοδο. Ο σωληνωτός αυτός οχετός έχει διάµετρο εισόδου  µόλις 1.5m και φαίνεται ότι δεν 

είναι επαρκής για τις πληµµύρες των 100 και 500 ετών ενώ στην πραγµατικότητα η διαθέσιµη 

διατοµή του κλειστού τµήµατος είναι πολύ µεγαλύτερη (2.0*2.0m) και περιορίζεται από τον 

σωληνωτό οχετό. Η πληµµύρα των 20 ετών φαίνεται ότι διοδεύεται διαµέσου του οχετού 

χωρίς πρόβληµα. Στη Φωτογραφία 6-1 (α) φαίνεται η είσοδος του σωληνωτού οχετού µε 

διάµετρο 1.5 m. Η υπερχείλιση σε αυτό το σηµείο για τις πληµµύρες 100 και 500ετίας 

δηµιουργεί σηµαντικές κατακλύσεις της περιοχής νότια της κοίτης σε χαµηλότερα απόλυτα 

υψόµετρα οι οποίες δηµιουργούν ένα τµήµα κατάκλυσης που έχει σχήµα ηµισελήνου και 

έπειτα οι απορροές οδηγούνται ξανά στο ανοιχτό τµήµα του ρέµατος. Επιπροσθέτως επειδή 

αµέσως µετά τον οχετό ακολουθεί το κλειστό τµήµα που δεν δέχεται εγκάρσιες απορροές οι 

κατακλύσεις αυτές είναι σηµαντικές. Επίσης είναι φανερό ότι ο ανάντη κλάδος λαµβάνει και τις 

απορροές του καταστρώµατος της Οδικής Αρτηρίας Α9 και εποµένως έχει αλλάξει η 

υδρολογική δίαιτα. 
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Άλλο σηµαντικό πρόβληµα είναι ότι τα υδατορέµατα και ο ποταµός δεν είναι εγγεγραµµένα 

καθόλο το µήκος τους και δεν διαθέτουν έντονα διαµορφωµένη κοίτη σε πολλά σηµεία µε 

αποτέλεσµα να υπάρχουν ιδιωτικές περιουσίες και αναπτύξεις εντός της κοίτης των 

υδατορεµάτων και ποταµών.  

Στην αρχή το κλειστό τµήµα του ρέµατος βρίσκεται κάτω από την οδό Χρύσανθου Μυλωνά µε 

κατεύθυνση ∆υτική – Νοτιο∆υτική και έπειτα στρέφεται προς τα βόρεια και έπειτα ξανά προς 

τα δυτικά όπου το κλειστό τµήµα διέρχεται κάτω από µια ελεύθερη ζώνη έως τη Χ.Θ. 1+725m. 

Αµέσως µετά το τέλος του κλειστού τµήµατος γίνεται διέλευση κάτω από τη κεντρική οδό 

(Γρίβα ∆ιγενή) µε γέφυρα όπου αµέσως κατάντη σχηµατοποιείται γωνία 90 µοιρών µε 

αποτέλεσµα τη σηµαντική µείωση της ενέργειας ροής λόγω της ανάπτυξης τύρβης. Η γέφυρα 

µε διατοµή 2*2.7*1.5 δεν κατακλύζεται σε κανένα από τα υδρολογικά σενάρια. Κατάντη η 

διατοµή δεν έχει σαφή χαρακτηριστικά µε αποτέλεσµα την κατάκλυση ελεύθερων επιφανειών 

ενώ στον πλέον κατάντη οχετό δεν έχει κατασκευαστεί η προέκταση του ρέµατος (όπως 

φαίνεται επίσης στη Φωτογραφία 6-1). Ζώνες προστασίας του ρέµατος δεν έχουν καθοριστεί 

ενώ κατάντη της γέφυρας της οδού Γρίβα ∆ιγενή η ευρεία κοίτη του ρέµατος έχει καταληφθεί 

από αγροτικές καλλιέργειες αλλά και οικιστικές χρήσεις. 

Στην περιοχή µελέτης έχουν εκπονηθεί έως σήµερα δύο υδρολογικές/υδραυλικές µελέτες οι 

οποίες είναι οι εξής: 

− Masterplan of Kokkinitrimithia Drainage System που εκπονήθηκε το 2001 στα πλαίσια του 

έργου Kokkinotrimithia-Astromeritis Highway από το Τµήµα ∆ηµόσιων Έργων της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.  

− Υδρολογική Μελέτη στην Κοκκινοτριµιθιά που εκπονήθηκε το 2011 από το Γραφείο ∆. 

Τουµαζής και Συνεργάτες για λογαριασµό του Κοινοτικού Συµβουλίου Κοκκινοτριµιθιάς. 

Με βάση την α΄ µελέτη κατασκευάστηκε το υφιστάµενο κλειστό τµήµα όµως οι περισσότεροι 

συµβάλλοντες οχετοί που αποτυπώνονται στο Master Plan (Σχήµα 6-4) αλλά και στη Μελέτη 

αρ. 2 διαπιστώθηκε από επί τόπου επίσκεψη της οµάδας τοπογραφικών µετρήσεων ότι δεν 

έχουν κατασκευαστεί. Η θέση εισροής του συµβάλλοντος οχετού που βρίσκεται στο ανατολικό 

άκρο έχει κατασκευαστεί σε θέση που όπως φαίνεται και από τις παραπάνω εικόνες δεν 

µπορεί να παραλάβει σηµαντικές παροχές. Επιπρόσθετα, η κατασκευή του 

αυτοκινητόδροµου και του εγκάρσιου τεχνικού έργου στο ανάντη άκρο του µοντέλου, έχουν 

µεταβάλει σε σηµαντικό βαθµό τη δίαιτα των υδάτων στην περιοχή. Για τους παραπάνω 

λόγους οι συµβάλλοντες οχετοί που εµφανίζονται στο master plan δεν είχαν ληφθεί υπόψη 

στο υδραυλικό µοντέλο. Σηµειώνεται πάντως ότι υπάρχει έντονη οικοδοµική δραστηριότητα 

στην περιοχή, η οποία συνοδεύεται από έργα υποδοµής (οδοί και αποχετευτικό δίκτυο) που 

βαθµιαία µεταβάλλουν την υδρολογική απόκριση της περιοχής. 

Στα πλαίσια της 2ης µελέτης προτάθηκαν τα εξής µέτρα για τη µείωση του πληµµυρικού 

κινδύνου: 

− Κατασκευή λιµνών κατακράτησης νότια της Κοκκινοτριµιθιάς ώστε να µειωθεί η ροή 

σχεδιασµού και ο κίνδυνος πληµµύρας. Οι λίµνες κατακράτησης που προτείνονται από τη 



 

ΤΑΥ 10/2014 

Σ∆ΚΠ/∆ραστηριότητα 4.2 : Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης 

 

Κοινοπραξία Λ∆Κ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. 
και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 

Σελίδα 6-81 

µελέτη δεν αφορούν στην ανάσχεση των ροών του κύριου ποταµού αλλά για την 

ανάσχεση των ροών των παραπόταµων που συµβάλλουν από το Νότο. Οι κοίτες των 

ρεµάτων αυτών είναι κατά το πλείστον µπαζωµένες και οι οποίες το έτος 2014 

δηµιούργησαν σηµαντικότατες πληµµύρες στην περιοχή µε πάνω από 100 σπίτια να 

πληµµυρίζουν και αρκετά καταστήµατα µε το κόστος των ζηµιών να εκτιµάται σε πάνω 

από 1 εκατοµµύριο ευρώ. 

− Εφαρµογή µέτρων αξιοποίησης των οµβρίων και µείωσης της απορροής στους δρόµους 

σε επίπεδο οικίας/συνοικίας. 

− Κατασκευή του κεντρικού δικτύου συλλογής οµβρίων όπως προδιαγράφεται στη σχετική 

µελέτη. 

Φωτογραφία 6-1: Όψη της εισόδου του πρώτου ανάντη σωληνωτού αγωγού (αριστερά) και ο 

κατάντη οχετός του οποίου όμως η έξοδος είναι προς το παρόν μπλοκαρισμένη (δεξιά). 

 

(α) (β) 
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Σχήμα 6-4: Απεικονιση κλειστού τμήματος σύμφωνα με το Masterplan της περιοχής (Υπόβαθρο 

Σχεδιο Master Plan) 

 

6.1.3 Χάρτες επικινδυνότητας πληµµύρας - αξιολόγηση 
πληµµυρικών φαινοµένων 

Στην ιστοσελίδα του Τµήµατος Ανάπτυξης Υδάτων έχουν αναρτηθεί, οι ακόλουθοι Χάρτες 

Επικινδυνότητας Πληµµύρας (δίνονται µε hyperlink), για τα τρία υδρολογικά σενάρια: 

Κωδ. 

Π∆ΣΚΠ 
Όνοµα περιοχής 

ΧΑΡΤΕΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

Για πληµµύρα πιθανότητας περιόδου επαναφοράς 

20 χρόνια 100 χρόνια 500 χρόνια Συνοπτικός 

C01 Παραπόταµος Μέρικα (1) (1) (1) (1) 

Από τη Μελέτη των Χαρτών Επικινδυνότητας Πληµµύρας για τα τρία υδρολογικά σενάρια που 

έχουν εξεταστεί προκύπτει ότι : 

− Πληµµύρα υψηλής πιθανότητας (T20 έτη)  

Στην πληµµύρα 20ετίας παρουσιάζονται υπερχειλίσεις της κοίτης κατάντη της γέφυρας της 

οδού Γρίβα ∆ιγενή όπου η κοίτη αρχικά είναι πολύ στενή και αµέσως µετά διευρύνεται µε 

τέτοιο τρόπο που στην πραγµατικότητα δεν είναι δυνατό να εντοπιστεί. Το εύρος κατάκλυσης 

της 20ετίας είναι σηµαντικό. Η ροή είναι κατά βάση υποκρίσιµη µε ταχύτητες ροής 

χαµηλότερες του 1.5 m/s. Το καλυµµένο τµήµα εµφανίζει ροή µε ελύθερη επιφάνεια. Τα βάθη 

ροής στο πληµµυρικό πεδίο είναι µικρά και κατά βάση µικρότερα των 0.75m εκτός από το 

κατάντη τµήµα (ανάντη του τελευταίου οχετού) που τα βάθη ροής κυµαίνονται µεταξύ 1.2 και 

1.8m. 
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− Πληµµύρες µέσης πιθανότητας (Τ100 έτη)  

Στην πληµµύρα 100ετίας οι υπερχειλίσεις της κοίτης είναι γενικός κανόνας όµως το 

σηµαντικότερο χαρακτηριστικό είναι ότι υπερχειλίζει ο ανάντη οχετός στην είσοδο του 

κλειστού τµήµατος. Η µη ικανοποιητική παροχετευτικότητα της κατασκευής εισόδου 

δηµιουργεί αύξηση της στάθµης ανάντη όπου µεταξύ της Χ.Θ. 3+757 και 3+642m, λόγω της 

µικρής στάθµης του πρανούς στο δρόµο, η υπερχειλίζουσα παροχή διαρρέει κάθετα την οδό 

και κατακλύζει περιοχές στα νότια της οδού οι οποίες έχουν χαµηλότερο απόλυτο υψόµετρο. 

Η παροχή αυτή διαρρέει επιφανειακά σε µια ζώνη χαµηλών υψοµέτρων µακριά από το 

κλειστό τµήµα. Με τη διαµόρφωση της στάθµης του αναγλύφου στην υφιστάµενη κατάσταση, 

η υπερχειλίζουσα απορροή επιστρέφει στην κοίτη του κυρίως κλάδου αµέσως κατάντη του 

κλειστού τµήµατος, το οποίο δεν έχει τη δυνατότητα να δεχθεί κατά µήκος του τις απορροές 

αυτές. 

Κατάντη της οδού Γρίβα ∆ιγενή οι κατακλύσεις της µη διαµορφωµένης κοίτης είναι σηµαντική 

αλλά όχι πολύ ευρύτερη από την αντίστοιχη της 20ετίας. Η ροή είναι υποκρίσιµη µε ταχύτητες 

ροής χαµηλότερες του 2.0 m/s. Το καλυµµένο τµήµα εµφανίζει ροή µε ελεύθερη επιφάνεια και 

οι υπερχειλίσεις οφείλονται στη µειωµένη παροχετευτικότητα της εισόδου του καλυµµένου 

τµήµατος. Τα βάθη ροής στο πληµµυρικό πεδίο είναι µικρά και κατά βάση µικρότερα των 

1.5 m εκτός από το κατάντη τµήµα (ανάντη του τελευταίου οχετού) που τα βάθη ροής 

κυµαίνονται µεταξύ 1.7 και 2.2 m. 

− Πληµµύρες χαµηλής πιθανότητας (Τ500 έτη)  

Για την πληµµύρα 500ετίας η εικόνα είναι προφανώς δυσµενέστερη της 100ετίας αλλά µε 

µικρή διαφορά µεταξύ του εύρους κατάκλυσης κυρίως γιατί λόγω της µορφής του 

πληµµυρικού πεδίου (µικρές κλίσεις, µεγάλες επιφάνειας και εποµένως µεγάλη 

αποθηκευτικότητα). . Η ροή είναι υποκρίσιµη µε ταχύτητες ροής χαµηλότερες του 2.2 m/s. Το 

καλυµµένο τµήµα εµφανίζει ροή µε ελεύθερη επιφάνεια και οι υπερχειλίσεις οφείλονται στη 

µειωµένη παροχετευτικότητα της εισόδου του καλυµµένου τµήµατος. Τα βάθη ροής στο 

πληµµυρικό πεδίο είναι µικρά και κατά βάση µικρότερα των 1.7 m εκτός από το κατάντη 

τµήµα (ανάντη του τελευταίου οχετού) που τα βάθη ροής κυµαίνονται µεταξύ 2.0 και 2.6m. 

Η γέφυρα επί της οδού Γρίβα ∆ιγενή δεν υπερχειλίζει σε κανένα από τα δύο σενάρια.  

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, σε σχέση µε το masterplan της περιοχής µελέτης δεν έχουν 

κατασκευαστεί οι συµβάλλοντες αγωγοί οµβρίων από το νότο προς το κλειστό τµήµα και 

εποµένως οι υπερχειλίζουσες παροχές δεν είναι δυνατό να διοχετευτούν προς το κλειστό 

τµήµα. 

Στον παρακάτω Πίνακα (Πίνακας 6-3) δίνεται η συµπεριφορά των τεχνικών έργων της Π∆ΣΚΠ 

C03_Παραπόταµος Μέρικα σε συνθήκες πληµµύρας, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της  

υδραυλικής ανάλυσης. Το µοναδικό τεχνικό έργο που δεν πληµµυρίζει καθόλου είναι εκείνο 

στη Χ.Θ. 1+708 που λόγω της ευρείας διατοµής 2*2.7*1.5 δεν παρουσιάζει υπερχείλιση. Η 

γέφυρα επί της οδού Γρίβα ∆ιγενή δεν υπερχειλίζει σε κανένα από τα τρία υδρολογικά 

σενάρια. 
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Πίνακας 6-3: Συμπεριφορά τεχνικών έργων ΠΔΣΚΠ  C03_ Παραπόταμος Μέρικα σε συνθήκες 

πλημμύρας 

Α/Α ΧΘ 
 

Είδος 
Κατασκευής 

Υπερπήδηση κατασκευής 

T=20 T=100 T=500 

1 3+586 Γέφυρα / Οχετός ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

2 1+708 Γέφυρα / Οχετός ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

3 0+178 Γέφυρα / Οχετός ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

4 0+084 Γέφυρα / Οχετός ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Σηµειώνεται ότι τα παραπάνω αποτελέσµατα έχουν προκύψει µε παραδοχές, υπολογιστικούς 

περιορισµούς και δυνατότητες οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά στο Τεύχος 

«∆ραστηριότητα 4.1: Αξιολόγηση του επιπέδου αβεβαιότητας στα αποτελέσµατα των χαρτών 

Επικινδυνότητας και Κινδύνου Πληµµύρας και εισηγήσεις για µείωση της αβεβαιότητας».  

6.1.4 Αξιολόγηση κατάστασης και περιγραφή των αιτίων των 
πληµµυρών 

Με βάση τα αποτελέσµατα της εκπονηθείσας υδραυλικής ανάλυσης και την αποτύπωση της 

υφιστάµενης κατάστασης, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στην 

αυτοψία που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας µελέτης και όλα τα στοιχεία και 

αποτυπώσεις που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της µελέτης κατάρτισης των Χαρτών 

Επικινδυνότητας, προκύπτει ότι ο µηχανισµός πληµµύρας στην περίπτωση της Π∆ΣΚΠ 

C03 π. Παραπόταµος Μέρικα είναι η φυσική υπερχείλιση και η παρεµπόδιση ροής που 

οφείλονται σε ανεπάρκεια της διατοµής της κοίτης του ρέµατος καθώς και σε ανεπάρκεια της 

διατοµής των εγκάρσιων τεχνικών έργων των οδικών διαβάσεων (γέφυρες και οχετοί). 

Τα σοβαρότερα πληµµυρικά φαινόµενα παρουσιάζονται λόγω της υπερχείλισης της αρχής 

του καλυµµένου τµήµατος Χ.Θ. 3+585 όπου η υπερχειλίζουσα παροχή (για Τ=100 & 500 έτη) 

οδηγείται σε περιοχές χαµηλότερων απόλυτων υψοµέτρων νότια του άξονα του ρέµατος και 

κατακλύζει µια ευρύτερη περιοχή έως ότου προσεγγίσει ξανά την ανοιχτή διατοµή κατάντη της 

γέφυρας της οδού Γρίβα ∆ιγενή. Επίσης κατάντη της υπόψη γέφυρας (η οποία δεν 

υπερχειλίζει σε κανένα από τα υδρολογικά σενάρια) παρουσιάζονται υπερχειλίσεις της κοίτης 

καθώς δεν παρουσιάζει σαφή χαρακτηριστικά µε αναχώµατα. Επιπροσθέτως φαίνεται ότι η 

κοίτη στο τµήµα αυτό έχει καταπατηθεί και έχει µετατραπεί σε καλλιέργειες. 

Επίσης σηµαντικές αιτίες των πληµµυρών (που όµως δεν ήταν δυνατό να εξεταστούν στην 

υπόψη µονοδιάστατη ανάλυση) είναι ότι οι κοίτες των δευτερευόντων ρεµάτων που ρέουν 

από το Νότο µε κατεύθυνση προς τον κεντρικό κλάδο, είναι κατά το πλείστον µπαζωµένες. 

Επίσης ο κύριος ποταµός µετά την έξοδο από το κλειστό τµήµα δεν υπάρχει σε κάποια 

τµήµατα επίσηµη κτηµατολογική κοίτη µε αποτέλεσµα να υπάρχουν διαχωρισµοί οικοπέδων 

και εντός της κοίτης του κύριου ποταµού. 
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6.2 ΧΑΡΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

6.2.1 Χάρτες Κινδύνου Πληµµύρας 

Στην ιστοσελίδα του Τµήµατος Ανάπτυξης Υδάτων έχουν αναρτηθεί, οι ακόλουθοι Χάρτες µε 

τις δυνητικές αρνητικές συνέπειες των πληµµυρών (δίνονται µε hyperlink), για τα τρία 

υδρολογικά σενάρια : 

Κωδ. 

Π∆ΣΚΠ 
Όνοµα περιοχής 

ΧΑΡΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

Για πληµµύρα πιθανότητας περιόδου 

επαναφοράς 

20 χρόνια 100 χρόνια 500 χρόνια 

C02 
Ποταµός Παραπόταµος 

Μέρικα 
(1) (1) (1) 

Στους παρακάτω πίνακες (Πίνακας 6-4 και Πίνακας 6-5) δίνονται τα είδη χρήσεων γης που 

κατακλύζονται για τα τρία υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται και ο πληθυσµός που 

δυνητικά θίγεται µε βάση τα στοιχεία της µελέτης κατάρτισης των Χαρτών Κινδύνου 

Πληµµύρας. 
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Πίνακας 6-4: ΠΣΔΚΠ C03_ Παραόταμος Μέρικα_Κατακλυζόμενες εκτάσεις ανά χρήση 

ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ 

Τ20 Τ100 Τ500 

Έκταση 

(δεκάρια) Ποσοστό (δεκάρια) Ποσοστό (δεκάρια) Ποσοστό 

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ 101.2 57.2% 335.6 69.2% 382.7 69.3% 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 3.3 1.8% 6.4 1.3% 9.2 1.7% 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 72.9 41.0% 142.6 29.4% 160.0 29.0% 

ΣΥΝΟΛΟ 178.0 100% 484.6 100% 552.0 100% 

 

Πίνακας 6-5: ΠΔΣΚΠ  C03_ Παραπόταμος Μέρικα_Θιγόμενος πληθυσμός 

Εκτιµώµενος Σηµερινός Πληθυσµός 
Εκτιµώµενος Πληθυσµός                             

Πλήρους Ανάπτυξης 

Τ=020 Τ=100 Τ=500 Τ=020 Τ=100 Τ=500 

10 30 30 470 1,600 1,820 
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Σχήμα 6-5 : Κατανομή χρήσεων γης  εδάφους 

λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C03, σε συνθήκες 

πλημμύρας Τ20 

Σχήμα 6-6 : Κατανομή χρήσεων γης  εδάφους 

λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C03, σε συνθήκες 

πλημμύρας Τ100 

Σχήμα 6-7 : Κατανομή χρήσεων γης εδάφους 

λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C03, σε συνθήκες 

πλημμύρας Τ500 
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Σχήμα 6-8: ΠΔΣΚΠ  C03_ Ποταμός Πεδιαίος_Θιγόμενος πληθυσμός 

 

Σχήμα 6-9: Θιγόμενες χρήσεις/δραστηριότητες (δεκάρια) σε συνθήκες πλημμύρας Τ20, 100 & 

Τ500 στην ΠΔΣΚΠ C03 

 

Ειδικότερα, όσον αφορά στις επιπτώσεις στις αγροτικές δραστηριότητες, από τη 

συναξιολόγηση και επεξεργασία των πληροφοριών για τα τρία υδρολογικά σενάρια: 

− των Χαρτών Κινδύνου Πληµµύρας και 

− των στοιχείων του ΚΟΑΠ για το έτος 2013,  

προκύπτει ότι πλήττονται κυρίως καλλιέργειες κριθαριού (συνολικά καλύπτουν το 51%, και 

60% περίπου της κατακλυζόµενης αγροτικής γης για Τ20 και Τ100 & Τ500). Αναλυτικά 
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στοιχεία για τα είδη των καλλιεργειών που πλήττονται σε κάθε υδρολογικό σενάριο δίνονται 

στον παρακάτω πίνακα (βλ.Πίνακας 6-6). 

Πίνακας 6-6 : Κατανομή αγροτκών εκτάσεων ανά είδος καλλιέργειας (σε δεκάρια) στην ΠΔΣΚΠ 

C03 σε συνθήκες πλημμύρας υψηλής, μέσης και χαμηλής πιθανότητας (Τ20, Τ100 και Τ500) 

Είδος 

καλλιέργειας 

Τ20 Τ100 Τ500 

Έκταση % Έκταση % Έκταση % 

ΚΡΙΘΑΡΙ 73.3 51.4 198. 5 60.4 221.4 60.6 

ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ 6.3 4.4 9.6 2.9 10.6 2.9 

ΠΑΤΑΤΕΣ 6.1 4.3 6.4 2.0 6.505 1.8 

ΕΛΙΕΣ 53.4 37.4 100.1 30.5 110.3 30.2 

ΑΛΛΕΣ 3.5 2.5 13.85 4.2 16.6 4.5 

ΣΥΝΟΛΟ 142.6 100 328.4 1100 365.3 100 

6.2.2 Αξιολόγηση Επιπτώσεων 

Από την επεξεργασία των Χαρτών, για τα τρία υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται, 

καταγράφονται τα εξής. Σε όλα τα υδρολογικά σενάρια, που εξετάζονται οι χρήσεις που 

θίγονται είναι ζώνες κατοικίας (περιοχές µε µονοκατοικίες µέχρι δύο ορόφων) καθώς και 

καλλιέργειες. 

Στη συνέχεια µε βάση την παραπάνω ανάλυση αξιολογούνται οι επιπτώσεις από τις 

πληµµύρες στον πληθυσµό (άµεσες και έµµεσες), στις οικονοµικές δραστηριότητες, στην 

πολιτιστική κληρονοµιά και στο περιβάλλον. 

− Πληµµύρες υψηλής πιθανότητας (Τ20 έτη)  

Θίγονται κυρίως περιοχές µε επικρατούσα χρήση την κατοικία και αγροτικές περιοχές. 

− Πληµµύρες υψηλής πιθανότητας (Τ100 έτη)  

Θίγονται κυρίως περιοχές µε επικρατούσα χρήση την κατοικία και αγροτικές περιοχές. 

− Πληµµύρες υψηλής πιθανότητας (Τ500 έτη)  

Θίγονται κυρίως περιοχές µε επικρατούσα χρήση την κατοικία και αγροτικές περιοχές. 

− Επιπτώσεις στον Πληθυσµό  

Όπως φαίνεται από τους παραπάνω Πίνακες, οι εκτάσεις που κατακλύζονται είναι κύρια 

περιοχές µε επικρατούσα χρήση την κατοικία (διώροφα κτίρια). Ο δυνητικά συνολικός 

πληθυσµός που θίγεται (σε περίπτωση πλήρους πολεοδοµικής ανάπτυξης) είναι 470 άτοµα 

στο σενάρια Τ20, 1 600 άτοµα στο σενάριο Τ100 και 1 820 άτοµα στο σενάριο Τ500. 

• Άµεσες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Ο σηµερινά θιγόµενος πληθυσµός είναι : 
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Τ20 10 άτοµα  � Χαµηλή Επίπτωση 

Τ100 30 άτοµα  � Χαµηλή Επίπτωση 

Τ500 30 άτοµα  � Χαµηλή Επίπτωση 

 Όπως φαίνεται στο Σχήµα 6-8 ο σηµερινά θιγόµενος πληθυσµός είναι αρκετά 

µικρότερος από τον θιγόµενο πληθυσµό σε συνθήκες πλήρους ανάπτυξης.  

• Έµµεσες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. ∆εν κατακλύζονται υποδοµές 

ύδρευσης/αποχέτευσης και εγκαταστάσεις που µπορεί να δηµιουργήσουν ρύπανση  

Τ20 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ500 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

• Κοινωνικές επιπτώσεις : ∆εν κατακλύζονται δηµόσια κτήρια. 

Τ20 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση  

Τ100 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση  

Τ500 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση  

− Επιπτώσεις στην οικονοµία: κατακλύζονται κυρίως σπίτια, γραφεία και στην περίπτωση 

της πληµµύρας Τ500 θίγονται επιπλέον και εµπορικές δραστηριότητες. 

• Ιδιοκτησία. Σε όλα τα υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται κατακλύζονται 

σπίτια εκτός από την 20ετία για την οποία δεν κατακλύζονται κατοικίες:  

Τ20 ∆εν κατακλύζονται κατοικίες � Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 Κατακλύζονται κατοικίες � Υψηλή Επίπτωση 

Τ500 Κατακλύζονται κατοικίες   � Υψηλή Επίπτωση 

• Tεχνικές υποδοµές : Στο σενάριο Τ20 κατακλύζεται η οδός που ενώνει τον οικισµό 

της Κοκκινοτριµιθιάς µε τον κόµβο του οδικού άξονα Α9 κοντά στη ∆ένεια. Στις 

πληµµύρες 100 και 500 έτη κατακλύζονται επίσης και οι τοπικές οδοί Πεσόντων και 

Αγνοούµενων, Χρυσάνθου Μυλωνά,  

Τ20 Κατακλύζονται δρόµοι 

τοπικής σηµασίας   

� Χαµηλή Επίπτωση 

Τ100 Κατακλύζονται δρόµοι 

τοπικής σηµασίας   

� Χαµηλή Επίπτωση 

Τ500 Κατακλύζονται δρόµοι 

τοπικής σηµασίας   

� Χαµηλή Επίπτωση 
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• Οικονοµικές δραστηριότητες : 

Τ20 ∆εν υπάρχουν � Χαµηλή Επίπτωση 

Τ100 ∆εν υπάρχουν � Χαµηλή Επίπτωση 

Τ500 ∆εν υπάρχουν � Χαµηλή Επίπτωση 

• Αγροτικές δραστηριότητες. 

Τ20 Πολύ περιορισµένες 

γεωργικές εκτάσεις (<100 

δεκάρια) 

� Χαµηλή Επίπτωση 

Τ100 Σηµαντικές γεωργικές 

εκτάσεις (>100 δεκάρια) 

� Μέτρια Επίπτωση 

Τ500 Σηµαντικές γεωργικές 

εκτάσεις (>100 δεκάρια) 

� Μέτρια Επίπτωση 

− Επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονοµιά : ∆εν θίγονται υποδοµές Πολιτιστικής 

Κληρονοµιάς 

Τ20 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ500 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

− Επιπτώσεις στο περιβάλλον : ∆εν θίγονται εγκαταστάσεις που µπορεί να προκαλέσουν 

ρύπανση ούτε προστατευόµενες περιοχές. 

Τ20 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ500 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 
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7. Π∆ΣΚΠ C04_ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ 

7.1 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΙΩΝ 

ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ 

7.1.1 Καταγραφή και αξιολόγηση κατάστασης λεκάνης 
απορροής 

Γενική περιγραφή λεκάνης 

Η περιοχή βρίσκεται σε επαφή µε την αστική ζώνη της Λευκωσίας και ειδικότερα εφάπτεται 

στο ΝΑ άκρο. Μέσα στα όρια της λεκάνης απορροής βρίσκονται η βιοµηχανική περιοχή 

Στροβόλου και τµήµα του οικισµού Λατσιά καθώς επίσης και τµήµα του οικισµού Τσέρι. Η 

έκταση της λεκάνης είναι 30 km2. Εκτείνεται από τις βορειοανατολικές υπώρειες του όρους 

Τρόοδος έως τη βιοµηχανική περιοχή Στροβόλου και το πάρκο Αθαλάσσας. 

Το µεγαλύτερο µέρος της λεκάνης έχει ήπιες κλίσεις µε καλλιεργήσιµες εκτάσεις στις περιοχές 

που δεν είναι δοµηµένες. Οι δεύτερες καλύπτουν 20% περίπου της συνολικής έκτασης. Στο 

νότιο άκρο υπάρχει µια στενόµακρη  λωρίδα όπου υπάρχουν ελαφρά εντονότερες κλίσεις. 

Το τµήµα του ρέµατος που εξετάζεται είναι περίπου 6 km. Το ανάντη άκρο του υπό εξέταση 

τµήµατος βρίσκεται µεταξύ των περιοχών Λακατάµιας και Λατσιών, πλησίον της βιοτεχνικής 

περιοχής νοτίως της Λευκωσίας, κατόπιν διέρχεται µεταξύ της βιοµηχανικής περιοχής 

Στροβόλου και του σταδίου ΓΣΠ, καταλήγοντας ανάντη της Λίµνης Αθαλάσσας στα 

νοτιοανατολικά της Λευκωσίας όπου παρατηρείται πυκνή βλάστηση µε υψηλά δένδρα. 

Αναλυτικότερα, ψηλή βλάστηση υπάρχει εώς τη ΧΘ 0+160, κατόπιν εώς τη ΧΘ 1+900 και στα 

τµήµατα 3+100-4+900 και 5+300-5+400 η βλάστηση είναι χαµηλή θαµνώδης µε µικρά δένδρα 

και στα υπόλοιπα τµήµατα είναι χαµηλή θαµνώδης.   

Έχει κατά κανόνα ανοικτή διατοµή σε όλο το µήκος, και µεταβαλλόµενη κατά τόπους πλάτους 

και γενικώς, διέρχεται από χέρσες και αραιοκατοικηµένες εκτάσεις. Επίσης στα τµήµατα ΧΘ 

2+850 - 3+100, 5+400 - 5+500 και 5+700 - 5+750 η κοίτη του ρέµατος είναι πλήρως 

διαµορφωµένη. Παρατηρείται δόµηση/οικιστική ανάπτυξη στην αριστερή όχθη του ποταµού 

στα τµήµατα ΧΘ 0+400 - 0+600, 3+000 - 3+400 και στη δεξιά όχθη στα τµήµατα ΧΘ 0+160 -

 0+250, 0+720 - 1+250 και 1+800 - 2+260. 
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Σχήμα 7-1: Χάρτης λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C04 

 

Χρήσεις γης-Κάλυψη Εδάφους 

Η πλειονότητα των χρήσεων γης είναι αστική περιοχή µε κατοικίες γενικά µικρού ύψους. 

Αρόσιµη γη υπάρχει στα ανάντη της λεκάνης απορροής. Περισσότερα στοιχεία για τις χρήσεις 

γης στη λεκάνη απορροής παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 7-1). 

Πίνακας 7-1: Κατανομή κάλυψης εδάφους λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C04 

Χρήσεις γης Έκταση (km2) Ποσοστό 

Αστική δόµηση 6.1 20.8% 

Βιοµηχανικές-εµπορικές ζώνες & ∆ίκτυα µεταφορών 3.0 10.3% 

Τεχνητές, µη γεωργικές περιοχές µε βλάστηση 0.3 1.2% 

Αρόσιµη γη 9.6 32.8% 
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Χρήσεις γης Έκταση (km2) Ποσοστό 

Μόνιµες καλλιέργειες 2.1 7.3% 

Ετερογενείς γεωργικές περιοχές 3.4 11.8% 

∆άση 0.01 0.0% 

Συνδυασµοί θαµνώδους ή / και ποώδους βλάστησης 4.6 15.8% 

ΣΥΝΟΛΟ 29.3 100% 

Σχήμα 7-2: Κατανομή κάλυψης εδάφους λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C04 
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Σχήμα 7-3: Χρήσεις Γης / Κάλυψη εδάφους λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C04 

 

Γεωλογικοί σχηµατισµοί – Εδαφικοί τύποι 

Οι γεωλογικοί σχηµατισµοί που δοµούν την Υδρολογική Λεκάνη της Π∆ΣΚΠ 

C04_Καλόγερος, περιγράφονται στη συνέχεια αναλυτικά, από τους νεότερους προς τους 

παλαιότερους, µε βάση τον  γεωλογικό χάρτη της Κύπρου κλίµακας 1:250.000 που έχει 

συνταχθεί και εκδοθεί από το Τµήµα Γεωλογικής Επισκόπησης (Κωσταντίνου Γ., 1995). Οι 

γεωλογικοί σχηµατισµοί της λεκάνης είναι: 
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− Αλλούβιο – Κολλούβιο (H): Ο σχηµατισµός συνίσταται από άµµους, ιλύες, άργιλους και 

χαλίκια  - Ολόκαινο. 

− Σχηµατισµός Σύναµα (Q1): Αποτελείται από χαλίκια, άµµους και ιλύες - Πλειστόκαινο.  

− Σχηµατισµός Λευκωσία (Pl): Πρόκειται για βιοασβεστιτικούς και άλλους ψαµµίτες, 

αµµούχες µάργες και κροκαλοπαγή - Πλειόκαινο. 

Υφιστάµενα τεχνικά έργα ανάσχεσης απορροής 

∆εν υπάρχουν υφιστάµενα τεχνικά έργα ανάσχεσης της πληµµυρικής απορροής. 

Στοιχεία Υδρολογικής Ανάλυσης 

Σύµφωνα µε το υδρολογικό µοντέλο που αναπτύχθηκε για τη λεκάνη απορροής της Π∆ΣΚΠ 

C04_Καλόγερος και για τα τρία υδρολογικά σενάρια που εξετάστηκαν (πληµµύρες χαµηλής 

πιθανότητας µε περίοδο επαναφοράς 500 έτη, πληµµύρες µέσης πιθανότητας µε περίοδο 

επαναφοράς 100 έτη και πληµµύρες υψηλής πιθανότητας µε περίοδο επαναφοράς 20 έτη) 

στο τµήµα που βρίσκεται εντός της ορισθείσας Π∆ΣΚΠ αναπτύσσονται οι µέγιστες παροχές 

που δίνονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 7-2).  

Πίνακας 7-2 : Παροχές αιχμής ΠΔΣΚΠ C04 για τα τρία υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται 

Παροχή αιχµής (m3/s) T=20 T=100 T=500 

Aνάντη όριο 
25.1 76.9 106.9 

Κατάντη όριο 
60.5 143.4 200.8 

7.1.2 Καταγραφή και αξιολόγηση υφιστάµενης κατάστασης 
ρεµάτων Π∆ΣΚΠ 

Το υπό εξέταση ρέµα έχει συνολικό µήκος 5 930m είναι δυνατό να χωριστεί σε δύο οµοιογενή 

τµήµατα. Κατάντη του πλέον κατάντη ορίου βρίσκεται στο φράγµα της Αθάλασσας ενώ 

περίπου στο µέσο του ρου του διέρχεται πλησίον των εγκαταστάσεων του Γυµναστικού 

Συλλόγου Παγκύπριων (ΓΣΠ). Τα δύο αυτά τµήµατα από ανάντη σε κατάντη είναι: 

Τµήµα Α: Από την ανάντη διατοµή έως τη Γέφυρα της Οδού ∆. Βικέλα (Χ.Θ. 3+375): Το 

τµήµα αυτό διέρχεται στα όρια των ∆ήµων Λακατάµιας και Στροβόλου και κατά βάση οι 

περιοχές αυτές είναι χέρσες και ελεύθερες µε πολύ µικρή δόµηση. Το υπόψη τµήµα ξεκινάει 

από το νοτιότερο άκρο στη Χ.Θ. 5+885m µε τον οχετό (τρίδυµος σωληνωτός Φ150) επί της 

περιµετρικής οδού Θ. Γεωργιάδη (Φωτογραφία 7-1 (α)) ενώ λίγο παρακάτω στη Χ.Θ. 5+756 

ακολουθεί δίδυµος οχετός Φ150 και ακόµα παρακάτω στη Χ.Θ. 5+447 δίδυµος οχετός Φ150 

και Φ90 (Φωτογραφία 7-1 (β)). Έως το τέλος του τµήµατος στη γέφυρα της οδού Βικέλα δεν 

υπάρχει άλλο τεχνικό έργο ενώ οι προαναφερόµενοι οχετοί υπερχειλίζουν και στα τρία 

υδρολογικά σενάρια. Η κοίτη είναι περιορισµένη, µε κατακόρυφα πρανή από σκυρόδεµα για 

ένα τµήµα, σχετικά καθαρή από βλάστηση η οποία βέβαια αυξάνεται όσο προσεγγίζουµε το 

τέλος του τµήµατος. Για τους πιο πάνω λόγους δεν παρουσιάζονται άξιες λόγου κατακλύσεις 

ούτε καν στην πληµµυρική παροχή της 500ετίας. Στη Χ.Θ. 3+375 το ρέµα διέρχεται τη γέφυρα 
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(µήκους 9m και δύο ανοιγµάτων) της οδού Βικέλα για να περάσει στην περιοχή των 

εγκαταστάσεων του ΓΣΠ. Με βάση την υδραυλική προσοµοίωση φαίνεται ότι το κατάστρωµα 

της γέφυρας κατακλύζεται στα δύο σενάρια (Τ=100 και 500 έτη) λόγω της µεγάλης 

τραχύτητας που προκαλούν οι πολύ πυκνές συστάδες καλαµιώνων και ακόµα και στα 20 έτη 

πληµµυρίζει µια µάντρα αυτοκινήτων που βρίσκεται στο αριστερό πρανές αµέσως κατάντη 

της γέφυρας. 

Φωτογραφία 7-1: Άποψη του ανάντη οχετού στη Χ.Θ. 5+885 (α) και άποψη του οχετού στη Χ.Θ. 

5+447(β) 

(α) (β) 

Τµήµα Β: Από τη Γέφυρα της Οδού ∆. Βικέλα (Χ.Θ. 3+375) έως το κατάντη άκρο: Στην 

περιοχή του ΓΣΠ γενικά δεν παρατηρούνται κατακλύσεις εκτός από την πληµµύρα 500ετίας 

όπου κατακλύζεται µέρος του χώρου στάθµευσης του ΓΣΠ και ελάχιστες βιοτεχνικές 

εγκαταστάσεις στο αριστερό πρανές. Στη Χ.Θ. 2+543 το ρέµα διέρχεται µέσω γέφυρας 

µήκους 55m και δύο ανοιγµάτων στον Αυτοκινητόδροµο Α1 (Φωτογραφία 7-2 (α)). Λόγω του 

µεγάλου ανοίγµατος της γέφυρας, το κατάστρωµα του Αυτοκινητόδροµου Α1 δεν 

κατακλύζεται σε κανένα από τα τρία σενάρια. Αµέσως κατάντη η διατοµή του ρέµατος είναι 

ανεπαρκής αλλά και µε µεγάλη τραχύτητα λόγω των καλαµιώνων οπότε γενικά κατακλύζονται 

οι κατάντη περιοχές και πιο συγκεκριµένα τα γήπεδα mini football που βρίσκονται στο δεξί 

πρανές (κατακλύζονται µερικώς και από την πληµµύρα 20ετίας). Στη Χ.Θ. 2+387 βρίσκεται 

οχετός κάτω από ιρλανδική διάβαση µε δεκαπλό σωληνωτό οχετό Φ90 ο οποίος κατακλύζεται 

σε όλα τα σενάρια. Από το σηµείο αυτό έως τη Χ.Θ. 1+254 το ρέµα διέρχεται από µια περιοχή 

χέρσα και ελεύθερη όπου η διατοµή έχει πολύ σηµαντική φυτοκάλυψη όπου υπάρχουν µεν 

υπερχειλίσεις αλλά δεν κατακλύζουν καµία ανθρώπινη δραστηριότητα. Από τη Χ.Θ. 1+254 το 

ρέµα διέρχεται µια περιοχή µε εκατέρωθεν βιοµηχανικές εγκαταστάσεις και το ρέµα διέρχεται 

κάτω από τη Λεωφόρο Λεµεσού µε οχετό 2 ανοιγµάτων και µήκους 11m ώστε να κατευθυνθεί 

κατάντη προς στο φράγµα Αθάλασσας (Φωτογραφία 7-2 (β)). Σε αυτήν την περιοχή 

παρατηρούνται γενικευµένοι πληµµυρισµοί, όχι τόσο στο σενάριο 20ετίας που δεν υπάρχει 

κατάκλυση του οδοστρώµατος της Λ. Λεµεσού αλλά στις πληµµύρες των 100 και 500 ετών 

που παρατηρούνται γενικευµένες και σηµαντικές κατακλύσεις που επιδρούν σε αρκετές 

βιοµηχανικές εγκαταστάσεις. Ο σηµαντικότερος λόγος για τις κατακλύσεις αυτές είναι η 

απουσία αναχωµάτων του ρέµατος στην περιοχή αυτή σε συνδυασµό µε τη µεγάλη τραχύτητα 

της κοίτης λόγω της παρουσίας των καλαµιώνων. Μάλιστα η κατάκλυση του Λ. Λεµεσού 
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εκτείνεται σχεδόν ανάµεσα στα δύο κυκλικούς κόµβους εκατέρωθεν της γέφυρας. Κατάντη 

τέλος η κοίτη περνά κάτω από τον αυτοκινητόδροµο που οριοθετεί από το νότο το Εθνικό 

Πάρκο Αθάλασσας ενώ δεν παρουσιάζεται υπερχείλιση ούτε στην πληµµύρα των 500 ετών.  

Φωτογραφία 7-2: Άποψη της γέφυρας στον αυτοκινητόδρομο Α1 στη Χ.Θ. 2+543 (α) και άποψη 

του οχετού στην Λ. Λεμεσού στη Χ.Θ. 0+724(β) 

 

(α) (β) 

7.1.3 Χάρτες επικινδυνότητας πληµµύρας - αξιολόγηση 
πληµµυρικών φαινοµένων 

Στην ιστοσελίδα του Τµήµατος Ανάπτυξης Υδάτων έχουν αναρτηθεί, οι ακόλουθοι Χάρτες 

Επικινδυνότητας Πληµµύρας (δίνονται µε hyperlink), για τα τρία υδρολογικά σενάρια : 

Κωδ. 

Π∆ΣΚΠ 
Όνοµα περιοχής 

ΧΑΡΤΕΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

Για πληµµύρα πιθανότητας περιόδου επαναφοράς 

20 χρόνια 100 χρόνια 500 χρόνια Συνοπτικός 

C04 Ποταµός Καλόγερος (1)  &  (2) (1)  &  (2) (1) & (2) (1) & (2) 

Από τη Μελέτη των Χαρτών Επικινδυνότητας Πληµµύρας για τα τρία υδρολογικά σενάρια που 

έχουν εξεταστεί προκύπτει ότι : 

− Πληµµύρα υψηλής πιθανότητας (T20 έτη)  

Στην πληµµύρα 20ετίας παρουσιάζονται υπερχειλίσεις της κοίτης όπου υπάρχουν στενώσεις 

αυτής συνδυασµένες µε ανυψώσεις της στάθµης ροής ανάντη από διαβάσεις (κυρίως οχετοί) 

περιορισµένης παροχετευτικότητας. Οι οδικές γέφυρες δεν κατακλύζονται. Στην πληµµύρα 

20ετίας όλοι οι χαµηλοί οχετοί κάτω από τις ιρλανδικές διαβάσεις κατακλύζονται. ∆εν 

κατακλύζεται ο χώρος στάθµευσης του αθλητικού κέντρου του ΓΣΠ. Από τα ανάντη και έως τη 

γέφυρα της Α1 οι κατακλύσεις είναι µικρές. Μικρές γενικά είναι και οι υπερχειλίσεις στο 

κατάντη τµήµα µε την πυκνή βιοµηχανική – βιοτεχνική δραστηριότητα.  

Τα σηµαντικότερα προβλήµατα παρουσιάζονται στα παρακάτω τµήµατα: (α) Από τη Χ.Θ. 

2+800 έως τη Χ.Θ. 2+000, και (β) από τη Χ.Θ. 1+700 έως τη Χ.Θ. 0+500. Οι ταχύτητες ροής 

είναι σχετικά µικρές και σε µεγάλο µήκος οι ταχύτητες είναι χαµηλότερες του 1 m/s. Η ροή 
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είναι κατά βάση υποκρίσιµη. Τα µέγιστα βάθη ροής στο πληµµυρικό πεδίο είναι κατά βάση 

µικρότερα του 1 m ενώ σε συγκεκριµένες περιοχές µε κοιλώµατα το βάθος ροής είναι 

µεγαλύτερο του 1m.  

− Πληµµύρες µέσης πιθανότητας (Τ100 έτη)  

Στην πληµµύρα 100ετίας οι υπερχειλίσεις της κοίτης είναι γενικός κανόνας. Υπερχειλίζουν 

όλοι οχετοί και από τις γέφυρες εκείνη της οδού Βικέλα όπου κατακλύζεται το οδόστρωµα. 

Κατακλύζεται επίσης και τµήµα του χώρου στάθµευσης του αθλητικού κέντρου του ΓΣΠ. 

Κατάντη της οδικής αρτηρίας Α1 έχουµε συχνές υπερχειλίσεις και υπερχειλίζει και η γέφυρα 

επί της οδού Λεµεσού όπου ανάντη και κατάντη της γέφυρας αυτής παρατηρούνται οι 

σηµαντικότερες υπερχειλίσεις. Η µέγιστη ταχύτητα ροής είναι ίση µε 4 m/s περίπου ενώ σε 

µεγάλα τµήµατα η ταχύτητα είναι µικρότερη του 1 m/s και η ροή υποκρίσιµη. Τα µέγιστα βάθη 

ροής στο πληµµυρικό πεδίο είναι κατά βάση µικρότερα του 1.5 m ενώ σε συγκεκριµένες 

περιοχές µε κοιλώµατα το βάθος ροής είναι µεγαλύτερο του 1.7 m. 

− Πληµµύρες χαµηλής πιθανότητας (Τ500 έτη)  

Για την πληµµύρα 500ετίας η εικόνα είναι προφανώς δυσµενέστερη της 100ετίας ιδίως στη 

τµήµα κατάντη της γέφυρας Λεµεσού όπου οι υπερχειλίσεις είναι εκτεταµένες. Σηµαντικές 

είναι και οι υπερχειλίσεις στην περιοχή του ΓΣΠ όπου επίσης υπερχειλίζει τµήµα του χώρου 

στάθµευσης. Η µέγιστη ταχύτητα ροής είναι ίση µε 5.2 m/s περίπου ενώ σε µεγάλα τµήµατα η 

ταχύτητα είναι µικρότερη του 1 m/s και η ροή υποκρίσιµη. Τα µέγιστα βάθη ροής στο 

πληµµυρικό πεδίο είναι κατά βάση µικρότερα του 1.8 m ενώ σε συγκεκριµένες περιοχές µε 

κοιλώµατα το βάθος ροής είναι µεγαλύτερο του 2.0 m. 

Στον παρακάτω Πίνακα (Πίνακας 7-3) δίνεται η συµπεριφορά των τεχνικών έργων της Π∆ΣΚΠ 

C04_Καλόγερος σε συνθήκες πληµµύρας, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της  υδραυλικής 

ανάλυσης. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει υπερχείλιση στο σύνολο των γεφυρών για την περίοδο 

επαναφοράς των 20 ετών, ενώ για τις περιόδους των 100 και 500 ετών υπάρχει σχετική 

υπερχείλιση. Αντίθετα οι οχετοί κάτω από ιρλανδικές διαβάσεις είναι κατασκευασµένοι µε 

πολύ µικρό διαθέσιµο ύψος από την κοίτη όπου η διέλευση του νερού γίνεται συνήθως µε 

πολλαπλούς σωληνωτούς οχετούς µικρής διαµέτρου. Αυτό επιφέρει συνήθως µεγάλες 

απώλειες ενέργειας και εποµένως και αύξηση του βάθους ροής. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα οι 

οχετοί αυτοί να υπερχειλίζουν στην πληµµύρα των 20 ετών. Η υπερχείλιση αυτή είναι 

αναµενόµενη και δεν συνιστά αστοχία του τεχνικού έργου. ∆εν υπερχειλίζουν καθόλου οι 

γέφυρες επί της Οδικής Αρτηρίας Α1 και στην κατάντη γέφυρα πλησίον του πάρκου 

Αθάλασσας. 

Στον παρακάτω Πίνακα (Πίνακας 7-3) δίνεται η συµπεριφορά των τεχνικών έργων της Π∆ΣΚΠ 

C04_Καλόγερος σε συνθήκες πληµµύρας, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της  υδραυλικής 

ανάλυσης. 
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Πίνακας 7-3: Συμπεριφορά τεχνικών έργων ΠΔΣΚΠ  C04_Καλόγερος σε συνθήκες πλημμύρας 

Α/Α ΧΘ  Είδος Κατασκευής 
Υπερπήδηση κατασκευής 

T=20 T=100 T=500 

1 0+157 Γέφυρα / Οχετός ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

2 0+724 Γέφυρα / Οχετός ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

3 2+387 Γέφυρα / Οχετός ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

4 2+544 Γέφυρα / Οχετός ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

5 3+375 Γέφυρα / Οχετός ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

6 5+448 Γέφυρα / Οχετός ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

7 5+756 Γέφυρα / Οχετός ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

8 5+886 Γέφυρα / Οχετός ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Σηµειώνεται ότι τα παραπάνω αποτελέσµατα έχουν προκύψει µε παραδοχές, υπολογιστικούς 

περιορισµούς και δυνατότητες οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά στο Τεύχος 

«∆ραστηριότητα 4.1: Αξιολόγηση του επιπέδου αβεβαιότητας στα αποτελέσµατα των χαρτών 

Επικινδυνότητας και Κινδύνου Πληµµύρας και εισηγήσεις για µείωση της αβεβαιότητας». 

7.1.4 Αξιολόγηση κατάστασης και περιγραφή των αιτίων των 
πληµµυρών 

Με βάση τα αποτελέσµατα της εκπονηθείσας υδραυλικής ανάλυσης και την αποτύπωση της 

υφιστάµενης κατάστασης, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στην 

αυτοψία που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας µελέτης και όλα τα στοιχεία και 

αποτυπώσεις που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της µελέτης κατάρτισης των Χαρτών 

Επικινδυνότητας, προκύπτει ότι ο µηχανισµός πληµµύρας στην περίπτωση της Π∆ΣΚΠ 

C04 π. Καλόγερος είναι η φυσική υπερχείλιση και η παρεµπόδιση ροής που οφείλεται σε 

ανεπάρκεια της διατοµής της κοίτης του ρέµατος καθώς και σε ανεπάρκεια της διατοµής των 

εγκάρσιων τεχνικών έργων των οδικών διαβάσεων (γέφυρες και οχετοί) αντίστοιχα. 

7.2 ΧΑΡΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

7.2.1 Χάρτες Κινδύνου Πληµµύρας 

Στην ιστοσελίδα του Τµήµατος Ανάπτυξης Υδάτων έχουν αναρτηθεί, οι ακόλουθοι Χάρτες µε 

τις δυνητικές αρνητικές συνέπειες των πληµµυρών (δίνονται µε hyperlink), για τα τρία 

υδρολογικά σενάρια : 
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Κωδ. 

Π∆ΣΚΠ 
Όνοµα περιοχής 

ΧΑΡΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

Για πληµµύρα πιθανότητας περιόδου 

επαναφοράς 

20 χρόνια 100 χρόνια 500 χρόνια 

C04 Ποταµός Καλόγερος (1) & (2) (1) & (2) (1) & (2) 

Στους παρακάτω πίνακες (Πίνακας 7-4 και Πίνακας 7-5) παρουσιάζονται οι κατακλυζόµενες 

επιφάνειες ανά χρήση για τις τρεις περιόδους επαναφοράς και ο θιγόµενος πληθυσµός 

αντίστοιχα. 
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Πίνακας 7-4: ΠΣΔΚΠ C04_ Ποταμός Καλόγερος_Κατακλυζόμενες εκτάσεις ανά χρήση 

ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ 

Τ20 Τ100 Τ500 

Έκταση 

(δεκάρια) Ποσοστό (δεκάρια) Ποσοστό (δεκάρια) Ποσοστό 

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ 23.8 10.5% 49.0 14.2% 64.8 12.7% 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 8.5 3.8% 14.4 3.5% 23.0 4.5% 

ΑΛΛΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 0.2 0.1% 10.1 2.5% 20.2 4.0% 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 86.0 37.8% 106.5 26.2% 112.4 22.0% 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 34.0 15.0% 49.8 12.3% 60.5 11.9% 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 11.2 4.9% 37.0 9.1% 49.3 9.7% 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 39.2 17.2% 90.1 22.2% 125.0 24.5% 

ΑΓΝΩΣΤΟ 23.0 10.1% 34.0 8.4% 35.9 7.0% 

ΑΝΕΥ ΖΩΝΗΣ 1.5 0.7% 1.9 0.5% 2.1 0.4% 

ΜΙΚΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ/ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ 2.3 1.0% 13.0 3.2% 16.8 3.3% 

ΣΥΝΟΛΟ 227.7 100% 405.7 100% 509.9 100% 
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Πίνακας 7-5: ΠΔΣΚΠ  C04_ Ποταμός Καλόγερος_Θιγόμενος πληθυσμός 

Εκτιµώµενος Σηµερινός Πληθυσµός 
Εκτιµώµενος Πληθυσµός                             

Πλήρους Ανάπτυξης 

Τ=020 Τ=100 Τ=500 Τ=020 Τ=100 Τ=500 

50 260 400 580 1 410 2 000 

 

Σχήμα 7-4 : Κατανομή χρήσεων γης  εδάφους 

λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C04, σε συνθήκες 

πλημμύρας Τ20 

Σχήμα 7-5 : Κατανομή χρήσεων γης  εδάφους 

λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C04, σε συνθήκες 

πλημμύρας Τ100 

Σχήμα 7-6 : Κατανομή χρήσεων γης εδάφους 

λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C04, σε συνθήκες 

πλημμύρας Τ500 
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Σχήμα 7-7: ΠΔΣΚΠ  C04_ Ποταμός Καλόγερος_Δυνητικά θιγόμενος πληθυσμός 

 

Σχήμα 7-8: Θιγόμενες χρήσεις/δραστηριότητες (σε δεκάρια) σε συνθήκες πλημμύρας Τ20, 100 

& Τ500 στην ΠΔΣΚΠ C04 

 

Ειδικότερα, όσον αφορά στις επιπτώσεις στις αγροτικές δραστηριότητες, από τη 

συναξιολόγηση και επεξεργασία των πληροφοριών για τα τρία υδρολογικά σενάρια: 
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− των Χαρτών Κινδύνου Πληµµύρας και 

− των  στοιχείων του ΚΟΑΠ για το έτος 2013,  

προκύπτει ότι κυρίως πλήττονται οι καλλιέργειες σε κριθάρι (συνολικά καλύπτουν το 67% της 

κατακλυζόµενης αγροτικής γης για Τ20 και το 52% και 58% περίπου για Τ100 & Τ500 

αντίστοιχα). Αναλυτικότερα τα είδη των καλλιεργειών που πλήττονται σε κάθε υδρολογικό 

σενάριο δίνονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 7-6). 

Πίνακας 7-6: Κατανομή αγροτκών εκτάσεων (δεκάρια) ανά είδος καλλιέργειας στην ΠΔΣΚΠ C04 

σε συνθήκες πλημμύρας υψηλής, μέσης και χαμηλής πιθανότητας (Τ20, Τ100 και Τ500) 

Είδος 

καλλιέργειας 

Τ20 Τ100 Τ500 

Έκταση % Έκταση % Έκταση % 
ΚΡΙΘΑΡΙ 8.6 67.1 17.3 51.5 28.3 57.6 
ΒΙΚΟΣ ΓΙΑ 
ΧΟΡΤΟ 

4.0 31.3 14.0 41.7 17.5 35.6 

ΕΛΙΕΣ ----- ------- 1.5 4.5 2.5 5.2 
ΑΛΛΕΣ 0.2 1.6 0.8 2.3 0.8 1.6 
ΣΥΝΟΛΟ 12.8 100 33.6 100 49.1 100 

7.2.2 Αξιολόγηση Επιπτώσεων 

Από την επεξεργασία των Χαρτών, για τα τρία υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται, 

καταγράφονται τα εξής:  

− οι χρήσεις που θίγονται είναι κυρίως οι ζώνες προστασίας του π. Καλόγερου της κοίτης 

καθώς και ζώνες κατοικίας (κυρίως περιοχές µε µονοκατοικίες µέχρι δύο ορόφων) χωρίς 

όµως να κατακλύζονται υφιστάµενες οικίες σε κανένα από τα τράι υδρολογικά σενάρια.  

− Κατακλύζονται επίσης σηµαντικές επιφάνειες βιοµηχανικών ζωνών κυρίως στα κατάντη 

του ρέµατος.  

− Η Γέφυρα του Οδικού Άξονα Α-1 δεν υπερχειλίζει ούτε στην πληµµύρα 500ετίας. 

Αντίθετα πληµµυρίζουν στην 100ετία οι δύο γέφυρες υπερτοπικής σηµασίας στην Οδό ∆. 

Βικέλα και στη Λ. Λεµεσού. 

− Πληµµύρες υψηλής πιθανότητας (Τ20 έτη)  

Θίγονται κυρίως περιοχές µε επικρατούσα χρήση την κατοικία (κατασκευές 2 ορόφων) και 

βιοµηχανικές ζώνες. Κατακλύζονται όλοι οι οχετοί και δρόµοι. 

− Πληµµύρες µέσης πιθανότητας (Τ100 έτη)  

Θίγονται κυρίως περιοχές µε επικρατούσα χρήση την κατοικία (κατασκευές 2 ορόφων) και 

βιοµηχανικές ζώνες. Κατακλύζονται όλοι οι οχετοί, κάποιες γέφυρες και δρόµοι. 

− Πληµµύρες χαµηλής πιθανότητας (Τ500 έτη)  

Θίγονται κυρίως περιοχές µε επικρατούσα χρήση την κατοικία (κατασκευές 2 ορόφων) και 

βιοµηχανικές ζώνες. Κατακλύζονται όλοι οι οχετοί, κάποιες γέφυρες  και δρόµοι. 



ΤΑΥ 10/2014 

Σ∆ΚΠ/∆ραστηριότητα 4.2 : Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης  

  

Κοινοπραξία Λ∆Κ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.  
και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 

Σελίδα 7-106 

 

Στη συνέχεια µε βάση την παραπάνω ανάλυση αξιολογούνται οι επιπτώσεις από τις 

πληµµύρες στον πληθυσµό (άµεσες και έµµεσες), στις οικονοµικές δραστηριότητες, στην 

πολιτιστική κληρονοµιά και στο περιβάλλον. 

− Επιπτώσεις στον Πληθυσµό  

Όπως φαίνεται από τους παραπάνω Πίνακες, οι εκτάσεις που κατακλύζονται είναι κύρια 

περιοχές µε επικρατούσα χρήση την κατοικία (διώροφα κτίρια). Ο δυνητικά συνολικός 

πληθυσµός που θίγεται (σε περίπτωση πλήρους πολεοδοµικής ανάπτυξης) είναι 580 άτοµα 

στο σενάρια Τ20, 1 410 άτοµα στο σενάριο Τ100 και 2 000 άτοµα στο σενάριο Τ500. 

• Άµεσες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Ο σηµερινά θιγόµενος πληθυσµός είναι : 

Τ20 50 άτοµα  � Μέτρια Επίπτωση 

Τ100 260 άτοµα  � Υψηλή Επίπτωση 

Τ500 400 άτοµα  � Υψηλή Επίπτωση 

 Όπως φαίνεται στο Σχήµα 4-9 ο σηµερινά θιγόµενος πληθυσµός είναι αρκετά 

µικρότερος από τον θιγόµενο πληθυσµό σε συνθήκες πλήρους ανάπτυξης.  

• Έµµεσες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. ∆εν κατακλύζονται υποδοµές 

ύδρευσης/αποχέτευσης και εγκαταστάσεις που µπορεί να δηµιουργήσουν ρύπανση.  

Τ20 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ500 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

• Κοινωνικές επιπτώσεις : Και στα τρία σενάρια θίγεται µόνο µέρος του χώρου 

στάθµευσης του αθλητικού κέντρου του ΓΣΠ. 

Τ20 Θίγεται το ΓΣΠ � Χαµηλή Επίπτωση 

Τ100 Θίγεται το ΓΣΠ � Χαµηλή Επίπτωση 

Τ500 Θίγεται το ΓΣΠ � Χαµηλή Επίπτωση 

− Επιπτώσεις στην οικονοµία: κατακλύζονται κυρίως σπίτια, γραφεία και στην περίπτωση 

της πληµµύρας Τ500 θίγονται επιπλέον και εµπορικές δραστηριότητες. 

• Ιδιοκτησία. Σε όλα τα υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται (εκτός από την 20ετία) ενώ 

κατακλύζονται οικιστικές ζώνες εντούτοις δεν κατακλύζονται υφιστάµενες οικίες :  

Τ20 ∆εν κατακλύζονται 

υφιστάµενες κατοικίες 

� Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 ∆εν κατακλύζονται 

υφιστάµενες κατοικίες 

� Μηδενική Επίπτωση 
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Τ500 ∆εν κατακλύζονται 

υφιστάµενες κατοικίες 

� Μηδενική Επίπτωση 

• Tεχνικές υποδοµές : Στο σενάριο Τ20 κατακλύζονται οχετοί και οδικοί άξονες, ενώ 

στα σενάριο Τ100 και Τ500 κατακλύζονται όλες εκτός από δύο οι γέφυρες, κεντρικών 

οδικών αξόνων της περιοχής.  

Τ20 Κατακλύζονται δρόµοι 

τοπικής σηµασίας   

� Χαµηλή Επίπτωση 

Τ100 Κατακλύζονται δρόµοι 

υπερτοπικής σηµασίας 

(Οδός ∆. Βικέλα και 

Λεµεσού)  

� Μέτρια Επίπτωση 

Τ500 Κατακλύζονται δρόµοι 

υπερτοπικής σηµασίας 

(Οδός ∆. Βικέλα και 

Λεµεσού)  

� Μέτρια Επίπτωση 

• Οικονοµικές δραστηριότητες : 

Τ20 Κατακλύζονται 

βιοµηχανικές/βιοτεχνικές  

δραστηριότητες 

� Υψηλή Επίπτωση 

Τ100 Κατακλύζονται 

βιοµηχανικές/βιοτεχνικές  

δραστηριότητες 

� Υψηλή Επίπτωση 

Τ500 Κατακλύζονται 

βιοµηχανικές/βιοτεχνικές  

δραστηριότητες 

� Υψηλή Επίπτωση 

• Αγροτικές δραστηριότητες. 

Τ20 Πολύ περιορισµένες 

γεωργικές εκτάσεις (<100 

δεκάρια) 

� Χαµηλή Επίπτωση 

Τ100 Πολύ περιορισµένες 

γεωργικές εκτάσεις (<100 

δεκάρια) 

� Χαµηλή Επίπτωση 

Τ500 Πολύ περιορισµένες 

γεωργικές εκτάσεις (<100 

δεκάρια) 

� Χαµηλή Επίπτωση 
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− Επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονοµιά : ∆εν θίγονται υποδοµές Πολιτιστικής 

Κληρονοµιάς 

Τ20 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ500 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

− Επιπτώσεις στο περιβάλλον : ∆εν θίγονται εγκαταστάσεις που µπορεί να προκαλέσουν 

ρύπανση ούτε προστατευόµενες περιοχές. 

Τ20 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ500 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 
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8. Π∆ΣΚΠ C05_ΜΕΡΙΚΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΙ 

ΚΟΥΤΗΣ - ΚΑΤΟΥΡΗΣ 

8.1 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΙΩΝ 

ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ 

8.1.1 Καταγραφή και αξιολόγηση κατάστασης λεκάνης 
απορροής 

Γενική περιγραφή λεκάνης  

Η περιοχή βρίσκεται σε απόσταση 15 km περίπου νοτιοδυτικά της Λευκωσίας. Καλύπτεται 

κυρίως από γεωργικές εκτάσεις. Οι σηµαντικότεροι οικισµοί είναι το Παλιοµέτοχο και Αγίοι 

Τριµιθιάς που βρίσκονται στο κατάντη άκρο της λεκάνης, ενώ στο µέσο περίπου τη λεκάνης 

βρίσκεται ο οικισµός Αρεδιού. Η λεκάνη έχει στενόµακρο σχήµα µε κατεύθυνση βορράς-

νότος. Το µήκος της είναι περίπου 22 km, ενώ το πλάτος κυµαίνεται από 1.5 km έως 4.5km. 

Η έκτασή της είναι 55 km2. 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 µήκος του εξεταζόµενου κύριου ρέµατος είναι περίπου 3.8 km και των δύο παραποτάµων 

0.8 και 1.2 km. Το υπό εξέταση τµήµα του κυρίου ρέµατος του ποταµού Μέρικα ξεκινάει στα 

ανάντη από τα Νότια του οικισµού Άγιοι Τριµιθίας, έχει κατά κανόνα ανοικτή µη 

διαµορφωµένη διατοµή σε όλο του το µήκος και καταλήγει βόρεια του οικισµού Παλαιοµέτοχο 

και γενικώς διέρχεται από καλλιεργηµένες εκτάσεις µε εξαίρεση τους οικισµούς που 

προαναφέρθηκαν. Παρατηρούνται κατασκευές στη αριστερή όχθη του ποταµού στα τµήµατα 

ΧΘ 0-0+700, 3+100-3+300 και στην δεξιά όχθη στα τµήµατα ΧΘ 0-0+600, 2+500-3+300.   

Ο 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. Τµήµα του ρέµατος µήκους ~130m  είναι κλειστό κοντά στο κέντρο 

του οικισµού. Παρατηρούνται κατασκευές στις όχθες του ποταµού στο τµήµα ΧΘ 0-0+950. 

Ο παραπόταµος Κούτης µήκους 0.8 km εκκινεί στα ανάντη από νοτιοανατολικά του οικισµού 

Παλαιοµέτοχο, καταλήγοντας στον κύριο κλάδο του ποταµού και έχει ανοικτή µη 

διαµορφωµένη διατοµή σε όλο του το µήκος. Και στα 3 ρέµατα παρατηρείται χαµηλή 

βλάστηση, µε την διατοµή αυτών να µην εµφανίζει σηµαντικές µεταβολές. Στον κλάδο 

c05_2_1 περί τη ΧΘ 600, το υδατόρεµα είναι διευθετηµένο µε κιβωτιοειδή οχετό. Το µήκος 

του κλειστού τµήµατος είναι περίπου 130 µέτρα. 
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Στην περιοχή έχει εκπονηθεί η µελέτη «Υδρολογική Μελέτη της λεκάνης απορροής του 

ποταµού Κούτη & Υδραυλική Μελέτη του τµήµατος της κοίτης που διέρχεται µέσα από το 

χωριό Παλαιοµέτοχο, ανατολικά της νέας Εκκλησίας» το 2011 για λογαριασµό του Κοινοτικού 

Συµβουλίου Παλαιοµέτοχου από τον Χρ. Ιωάννου – Υδρολόγο. Βάσει της µελέτης προκύπτει 

ότι η κατάντη κεντρική γέφυρα του π. Μέρικα µπορεί να παροχετεύσει µε ασφάλεια παροχή 

122 m3/s µε βάθος νερού 2.1 m και η παροχή αυτή αποδίδεται σε περίοδο επαναφοράς 50 

ετών. 
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Σχήμα 8-1: Γεωμορφολογικός χάρτης λεκάνης απορροής π. Μέρικα C-05 

 

Χρήσεις γης-Κάλυψη Εδάφους 

Η λεκάνη καλύπτεται κυρίως από καλλιεργήσιµες εκτάσεις ενώ η αστική δόµηση 

καταλαµβάνει µόλις το 5%. Οι συνδυασµοί θαµνώδους-ποώδους βλάστησης καταλαµβάνουν 
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το 15% της λεκάνης απορροής. Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 8-1) και στο Σχήµα 8-2 

δίνεται η κατανοµή κάλυψης εδάφους στη λεκάνη, µε βάση τα δεδοµένα της υδρολογικής 

ανάλυσης για τη λεκάνη που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο της κατάρτισης των Χαρτών 

Επικινδυνότητας Πληµµύρας. 

Πίνακας 8-1: Κατανομή κάλυψης εδάφους λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C05 

Χρήσεις Γης Έκταση (km2) Ποσοστό 

Αστική δόμηση 2.7 4.9% 

Βιομηχανικές-εμπορικές ζώνες & Δίκτυα μεταφορών 0.9 1.6% 

Αρόσιμη γη 14.8 27.0% 

Μόνιμες καλλιέργειες 1.0 1.8% 

Ετερογενείς γεωργικές περιοχές 24.1 44.0% 

Δάση 2.4 4.5% 

Συνδυασμοί θαμνώδους ή / και ποώδους βλάστησης 8.6 15.6% 

Ελεύθεροι χώροι με ελάχιστη βλάστηση 0.3 0.6% 

ΣΥΝΟΛΟ 54.8 100% 

Σχήμα 8-2: Κατανομή κάλυψης εδάφους λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C05 
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Σχήμα 8-3: Χρήσεις Γης / Κάλυψη εδάφους λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C05 

 

Γεωλογικοί σχηµατισµοί – Εδαφικοί τύποι 

Οι γεωλογικοί σχηµατισµοί που δοµούν την Υδρολογική Λεκάνη της Π∆ΣΚΠ C05_Μέρικας και 

Παραπόταµοι Κούτης και Κατούρης περιγράφονται στη συνέχεια αναλυτικά, από τους 
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νεότερους προς τους παλαιότερους, µε βάση τον  γεωλογικό χάρτη της Κύπρου κλίµακας 

1:250.000 που έχει συνταχθεί και εκδοθεί από το Τµήµα Γεωλογικής Επισκόπησης 

(Κωσταντίνου Γ., 1995). Οι γεωλογικοί σχηµατισµοί της λεκάνης είναι: 

− Σχηµατισµός Σύναµα (Q1): Αποτελείται από χαλίκια, άµµους και ιλύες - Πλειστόκαινο.  

− Σχηµατισµός Λευκωσία (Pl): Πρόκειται για βιοασβεστιτικούς και άλλους ψαµµίτες, 

αµµούχες µάργες και κροκαλοπαγή - Πλειόκαινο.  

− Σχηµατισµός Λεύκαρα (Ku3-Ou): Αποτελείται από Κρητίδες, µάργες, µαργαϊκές κρητίδες, 

κρητιδικές µάργες µε κατά τόπους κερατόλιθους σε µορφή ταινιών ή κονδύλων – 

Παλαιογενές.  

− Ανώτερος Ορίζοντας Λαβών (UPL): Ολιβινοφυρικές – πυροξενοφυρικές pillow λάβες 

ενίοτε µε πλακοειδείς ροές λαβών, φλέβες και υαλοκλαστίτες, συνήθως εξαλλοιωµένα στη 

ζεολιθική φάση.  

− Κατώτερος Ορίζοντας Λαβών (LPL): Pillow λάβες και πλακοειδείς ροές λαβών µε 

πληθώρα φλεβών και κοιτών εξαλλοιωµένες στη ζεολιθική φάση και κατά τόπους 

χρωµατισµένες µε πράσινο κελαδονίτη – Ανώτερο Κρητιδικό. 

Υφιστάµενα τεχνικά έργα ανάσχεσης απορροής 

∆εν υπάρχουν υφιστάµενα τεχνικά έργα ανάσχεσης της πληµµυρικής απορροής εκτός από 

τους εγκάρσιους αναβαθµούς που σε κάποιο βαθµό προσφέρουν στη µείωση των 

πληµµυρικών αιχµών. 

Στοιχεία Υδρολογικής Ανάλυσης 

Σύµφωνα µε το υδρολογικό µοντέλο που αναπτύχθηκε για τη λεκάνη απορροής της Π∆ΣΚΠ 

C05_Μέρικας και για τα τρία υδρολογικά σενάρια που εξετάστηκαν (πληµµύρες χαµηλής 

πιθανότητας µε περίοδο επαναφοράς 500 έτη, πληµµύρες µέσης πιθανότητας µε περίοδο 

επαναφοράς 100 έτη και πληµµύρες υψηλής πιθανότητας µε περίοδο επαναφοράς 20 έτη) 

στο τµήµα που βρίσκεται εντός της ορισθείσας Π∆ΣΚΠ αναπτύσσονται οι µέγιστες παροχές 

που δίνονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 8-2).  

Πίνακας 8-2 : Παροχές αιχμής ΠΔΣΚΠ C05 για τα τρία υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται 

Παροχή αιχµής (m3/s) T=20 T=100 T=500 

Aνάντη όριο π. Μέρικα 
62.3 216.0 384.7 

Κατάντη όριο π. Μέρικα 
87.3 282.4 498.7 

Ανάντη όριο π. Κατούρη 
14.1 37.0 59.0 

Κατάντη όριο π. Κατούρη 
10.9 32.6 47.5 

Ανάντη όριο π. Κούτη 
14.1 36.6 58.8 

Κατάντη όριο π. Κούτη 
28.8 28.8 44.9 
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8.1.2 Καταγραφή και αξιολόγηση υφιστάµενης κατάστασης 
ρεµάτων Π∆ΣΚΠ 

Όπως αναφέρθηκε το υπό εξέταση ρέµα είναι ο κύριος κλάδος του π. Μέρικα µήκους 3855 m 

και οι δύο παραπόταµοί του Κούτης και Κατούρης µήκους 845 m και 1200 m αντίστοιχα. Ο 

Κούτης συµβάλλει πρώτος στον π. Μέρικα στη Χ.Θ. 1+272m ενώ ο δεύτερος στη Χ.Θ. 

0+294.7m. Υπενθυµίζουµε ότι στο υδραυλικό µοντέλο βάσει του οποίου γίνεται η αρίθµηση η 

Χ.Θ. 0+000 είναι η πλέον κατάντη θέση. Η περιγραφή του υδρογραφικού δικτύου θα γίνει 

ξαχωριστά για τον κύριο κλάδο και τους παραπόταµους. 

Τµήµα Α – Κύριος Κλάδος π. Μέρικα: Στην πλέον ανάντη θέση στη Χ.Θ. 3+730m υπάρχει 

πολλαπλός σωληνωτός χαµηλός οχετός (ιρλανδική διάβαση) επί της οδού Γρηγόρη Αυξεντίου 

(πολύ κοντά στον οικισµό Άγιοι Τριµιθιάς) που αποτελείται από 16 αγωγούς διαµέτρου 0.9m ο 

καθένας (Φωτογραφία 8-1 (α)). Η µορφή της κοίτης στο τµήµα αυτό είναι µε πεπλατυσµένο 

πυθµένα χωρίς την παρουσία εµφανών αναχωµάτων στα πρανή της κοίτης. Στη Χ.Θ. 3+555 

έχει κατασκευαστεί µικρός αναβαθµός ύψους 2m περίπου για αρδευτικούς σκοπούς. Στις 

Χ.Θ. 3+120 και 2+907 υπάρχουν τεχνικά έργα διέλευσης οδών, το πρώτο συνδέει το τοπικό 

στρατόπεδο ενώ το δεύτερο την οδό Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Το ανάντη τεχνικό έργο 

αποτελείται από 10πλό σωληνωτό οχετό διαµέτρου 0.9m ενώ το κατάντη είναι διπλός 

κιβωτοειδής οχετός διαστάσεων 3.0*2.0m (π:υ). Στο τµήµα αυτό η κοίτη παρουσιάζει στοιχεία 

αναχωµάτων καθώς πρακτικά βρίσκεται εντός του οικισµού των Αγίων Τριµιθιάς. Αποτέλεσµα 

αυτού είναι ότι ο οικισµός δεν κατακλύζεται ούτε στην πληµµύρα της 500ετίας ενώ πρακτικά 

µένει ανέπαφο και το τοπικό στρατόπεδο που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά. Εντούτοις το 

στρατόπεδο και ιδιαίτερα ο χώρος στάθµευσής του πληµµύρισε το 2014 στη µεγάλη 

πληµµύρα. Ανάντη του κατάντη τεχνικού έργου παρατηρείται κατάκλυση προς το αριστερό 

πρανές που όµως αφορά καλλιεργήσιµες εκτάσεις. Από εκεί και κάτω ο π. Μέρικας εισέρχεται 

σε µια ελεύθερη περιοχή µόνο µε καλλιεργήσιµες εκτάσεις. Στη Χ.Θ. 2+242 υπάρχει µικρός 

αναβαθµός ύψους 2m και µήκους στέψης 50m περίπου. Στη Χ.Θ. 1+889 η κοίτη διέρχεται 

κάτω από δίδυµο, κιβωτοειδή οχετό αγροτικού δρόµου µε διαστάσεις 3.0*2.0m (π:υ). Η κοίτη 

συνεχίζει να είναι ευρεία, µε χαµηλή βλάστηση και µε πρανή µόλις να σχηµατοποιούνται. Στη 

Χ.Θ. 1+382m βρίσκεται άλλος αναβαθµός µήκους στέψης 70m περίπου και µέγιστου ύψους 

από την κοίτη 3m. Ο αναβαθµός αυτός φαίνεται ότι αυξάνει σηµαντικά το ύψος ροής γιατί 

στην πληµµύρα 20ετίας παρουσιάζονται υπερχειλίσεις και κατακλύσεις στην περιοχή (Σχήµα 

8-4). Αµέσως κατάντη του τεχνικού αυτού έργου συµβάλλει ο πρώτος παραπόταµος Κούτης. 

Αµέσως µετά τη συµβολή αυτή ο π. Μέρικας εισέρχεται στην περιοχή του οικισµού 

Παλαιοµέτοχο και στη Χ.Θ. 0+993 επί της οδού Γρηγόρη Αυξεντίου υπάρχει τρίδυµος 

κιβωτοειδής οχετός (2*3.0*2.0 & 4.0*2.0). Κατάντη επί της Χ.Θ. 0+463m επί της Λ. 

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου υπάρχει γέφυρα 4 ανοιγµάτων και µήκους 26m (Φωτογραφία 8-1 

(β)). Κατάντη της γέφυρας αυτής γίνεται η συµβολή µε τον έτερο παραπόταµο Κατούρη και ο 

π. Μέρικας εξέρχεται της περιοχής µελέτης. Μακροσκοπικά µπορούµε να θεωρήσουµε ότι για 

την πληµµύρα 20ετίας δεν παρουσιάζεται κανένα πρόβληµα κατακλύσεων. Για τις πληµµύρες 

100 και 500ετίας παρουσιάζονται σοβαρά προβλήµατα κατακλύσεων στην περιοχή της 
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κατάντη γέφυρας όπου κατακλύζεται ο παρακείµενος ναός και κάποιες κατοικίες/εµπορικά 

καταστήµατα. 

Σχήμα 8-4: Επίπτωση του εγκάρσιου αναβαθμού στην αύξηση της στάθμης ροής στον 

π. Μέρικα 
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Φωτογραφία 8-1: Άποψη του κύριου κλάδου του π. Μέρικα στο ανάντη όριο (α) και στο 

κατάντη όριο (β). 

 

(α) (β) 

Τµήµα Β – Παραπόταµος Κούτης: Έχει µήκος 845 m συµβάλλει πρώτος στον π. Μέρικα 

στη Χ.Θ. 1+272m. Στη Χ.Θ. 0+761m (υπάρχει διακριτή χιλιοµέτρηση για τους παραπόταµους) 

διέρχεται κάτω από τεχνικό έργο κιβωτοειδούς διατοµής 3.5*1.45m (και κατάντη πριν 

συµβάλλει στον κύριο κλάδο διέρχεται από τεχνικό έργο στη Χ.Θ. 0+065m µε κιβωτοειδή 

διατοµή 3.5*1.2m. Τα προβλήµατα του π. Κούτη είναι ελάχιστα ακόµα και για την παροχή των 

500 ετών. 

Φωτογραφία 8-2: Άποψη του παραπόταμου Κούτη του π. Μέρικα στο ανάντη όριο (α) και στο 

κατάντη όριο (β). 

 

 

(α) (β) 

Τµήµα Γ – Παραπόταµος Κατούρης: Έχει µήκος 1160 m συµβάλλει στον π. Μέρικα στη 

Χ.Θ. 0+269m. Επί της Χ.Θ. 0+842m βρίσκεται η πρώτη από ανάντη γέφυρα δύο ανοιγµάτων 

και µήκους 12m. Στη Χ.Θ. 0+760m υπάρχει δεύτερη γέφυρα δύο ανοιγµάτων και µήκους 

12.5m (Φωτογραφία 8-3 (α)). Στο τµήµα αυτό η διατοµή του π. Κατούρη είναι σχετικά ευρεία 

µε κατακόρυφα πρανή στα οποία ορίζονται πλευρικές οδοί εντός του οικισµού Παλαιοµέτοχο. 

Επί της Χ.Θ. 0+516m ξεκινά το κλειστό τµήµα µήκους 133m αφού προηγείται προοδευτική 
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µείωση της επιφάνειας της κοίτης έως τη θέση της εισόδου του κλειστού τµήµατος. Το κλειστό 

τµήµα έχει ορθογωνική διατοµή πλάτους 3.8m και ύψους 1.6m. Μετά την έξοδο του κλειστού 

τµήµατος η κοίτη του π. Κατούρη ενώ µειώνεται σε πλάτος παραµένει η µορφή της όµως µε 

κατακόρυφα πρανή. Κατάντη στη Χ.Θ. 0+274m υπάρχει µικρή πεζογέφυρα δύο ανοιγµάτων 

και µήκους 7m περίπου. Στη Χ.Θ. 0+185m υπάρχει δίδυµος, κιβωτοειδής οχετός διαστάσεων 

3.5m * 1.35m. Τέλος στη Χ.Θ. 0+045m βρίσκεται το τελευταίο τεχνικό έργο πριν τη συµβολή 

µε τον κύριο κλάδο του ποταµού Μέρικα που είναι ένας δίδυµος, ορθογωνικός οχετός 

διαστάσεων 3.5m * 1.8m (Φωτογραφία 8-3 (β)). 

Φωτογραφία 8-3: Άποψη της γέφυρας στον π. Κατούρη στη Χ.Θ. 0+760m (α) και του πλέον  

οχετού πριν τη συμβολή με τον κύριο κλάδο του π. Μέρικα (β). 

 

 

(α) (β) 

Για την πληµµύρα 20ετίας δεν υπάρχει καµία άξια λόγου υπερχείλιση και η ροή 

περιλαµβάνεται στην κοίτη του π. Κατούρη. Η παροχή της 20ετίας παροχετεύεται στο κλειστό 

τµήµα χωρίς υπερχειλίσεις. 

8.1.3 Χάρτες επικινδυνότητας πληµµύρας - αξιολόγηση 
πληµµυρικών φαινοµένων 

Στην ιστοσελίδα του Τµήµατος Ανάπτυξης Υδάτων έχουν αναρτηθεί, οι ακόλουθοι Χάρτες 

Επικινδυνότητας Πληµµύρας (δίνονται µε hyperlink), για τα τρία υδρολογικά σενάρια : 

Κωδ. 

Π∆ΣΚΠ 
Όνοµα περιοχής 

ΧΑΡΤΕΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

Για πληµµύρα πιθανότητας περιόδου επαναφοράς 

20 χρόνια 100 χρόνια 500 χρόνια Συνοπτικός 

C05 

Ποταµός Μέρικας 

και Παραπόταµοι 

Κούτης και 

Κατούρης 

(1) & (2) (1) & (2) (1) & (2) (1) & (2) 

Από τη Μελέτη των Χαρτών Επικινδυνότητας Πληµµύρας για τα τρία υδρολογικά σενάρια που 

έχουν εξεταστεί προκύπτει ότι : 
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− Πληµµύρα υψηλής πιθανότητας (T20 έτη)  

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. ∆εν παρουσιάζονται υπερχειλίσεις στο κλειστό τµήµα 

του π. Κατούρη. Ελάχιστες υπερχειλίσεις λαµβάνουν χώρα στο δεξιό πρανές στη θέση του 

οικισµού Άγιοι Τριµιθιάς. Στις συνθήκες αυτού του σεναρίου κατακλύζονται όλοι οι χαµηλοί 

οχετοί κάτω από τις ιρλανδικές διαβάσεις αλλά και κάποιες γέφυρες. ∆εν υπερχειλίζουν οι 

κύριες γέφυρες στον οικισµό Παλαιοµέτοχο καθώς επίσης και οι γέφυρες του π. Κατούρη.  

Η ροή είναι κατά βάση υποκρίσιµη µε κατά τόπους συνθηκών υπερκρίσιµης ροής (κυρίως 

εκατέρωθεν θέσεων εγκάρσιων τεχνικών έργων) και οι ταχύτητες ροής κυµαίνονται από 

0.4 m/s έως και 2.5 m/s. Το µέγιστο βάθος ροής στο πληµµυρικό πεδίο δεν υπερβαίνει τα 

0.5m. 

− Πληµµύρες µέσης πιθανότητας (Τ100 έτη)  

Στην πληµµύρα 100ετίας οι υπερχειλίσεις της κοίτης είναι γενικός κανόνας τουλάχιστο για τον 

κύριο κλάδο του π. Μέρικα. Υπερχειλίζουν όλοι οχετοί και οι γέφυρες ακόµα και η κεντρική 

γέφυρα στον οικισµό του Παλαιοµέτοχου. Τα σηµαντικότερα προβλήµατα εντοπίζονται ανάντη 

της γέφυρας στον οικισµό Άγιοι Τριµιθιάς (Χ.Θ. 2+908m επί της οδού Αρχιεπισκόπου 

Μακαρίου ΙΙΙ) όπου κατακλύζεται µια µεγάλη περιοχή στο αριστερό πληµµυρικό πεδίο και 

στον οικισµό  Παλαιοµέτοχο όπου κατακλύζεται η γέφυρα επί της οδού Αρχιεπισκόπου 

Μακαρίου ΙΙΙ (Χ.Θ. 0+473) όπου κατακλύζεται και η εκκλησία της Παναγίας Οδηγήτριας. 

Η κατάσταση στους π. Κούτη και Κατούρη είναι ικανοποιητική αλλά υπερχειλίζει το κλειστό 

τµήµα του π. Κατούρη. Η ροή είναι κατά βάση υποκρίσιµη µε κατά τόπους συνθηκών 

υπερκρίσιµης ροής (κυρίως εκατέρωθεν θέσεων εγκάρσιων τεχνικών έργων) και οι ταχύτητες 

ροής κυµαίνονται από 0.5 m/s έως και 2.8 m/s. Το µέγιστο βάθος ροής στο πληµµυρικό πεδίο 

δεν υπερβαίνει τα 1.2m. 

− Πληµµύρες χαµηλής πιθανότητας (Τ500 έτη)  

Για την πληµµύρα 500ετίας η εικόνα είναι προφανώς δυσµενέστερη της 100ετίας ιδίως στις 

θέσεις των γεφυρών που αναφέρθηκαν παραπάνω. Κατακλύζονται όλες οι γέφυρες και οι 

οχετοί. Η κατάσταση στους π. Κούτη και Κατούρη είναι ικανοποιητική αλλά υπερχειλίζει το 

κλειστό τµήµα του π. Κατούρη. Η ροή είναι κατά βάση υποκρίσιµη µε κατά τόπους συνθηκών 

υπερκρίσιµης ροής (κυρίως εκατέρωθεν θέσεων εγκάρσιων τεχνικών έργων) και οι ταχύτητες 

ροής κυµαίνονται από 0.8 m/s έως και 3.2 m/s. Το µέγιστο βάθος ροής στο πληµµυρικό πεδίο 

ξεπερνά ακόµα και τα 2.0m κατά τόπους ανάλογα µε τη γεωµορφολογία της περιοχής.. 

Στον παρακάτω Πίνακα (Πίνακας 8-3) δίνεται η συµπεριφορά των τεχνικών έργων της Π∆ΣΚΠ 

C05 σε συνθήκες πληµµύρας, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της  υδραυλικής ανάλυσης. 
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Πίνακας 8-3: Συμπεριφορά τεχνικών έργων ΠΔΣΚΠ C05 σε συνθήκες πλημμύρας 

Α/Α ΧΘ 
 

Είδος 
Κατασκευής 

Υπερπήδηση κατασκευής 

T=20 T=100 T=500 

1 0+474 Γέφυρα / Οχετός ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

2 0+993 Γέφυρα / Οχετός ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

3 1+890 Γέφυρα / Οχετός ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

4 2+908 Γέφυρα / Οχετός ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

5 3+020 Γέφυρα / Οχετός ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

6 3+730 Γέφυρα / Οχετός ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

7 0+045 Γέφυρα / Οχετός ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

8 0+185 Γέφυρα / Οχετός ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

9 0+274 Γέφυρα / Οχετός ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

10 0+516 Γέφυρα / Οχετός ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

11 0+760 Γέφυρα / Οχετός ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

12 0+843 Γέφυρα / Οχετός ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

13 0+065 Γέφυρα / Οχετός ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

14 0+762 Γέφυρα / Οχετός ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Σηµειώνεται ότι τα παραπάνω αποτελέσµατα έχουν προκύψει µε παραδοχές, υπολογιστικούς 

περιορισµούς και δυνατότητες οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά στο Τεύχος 

«∆ραστηριότητα 4.1: Αξιολόγηση του επιπέδου αβεβαιότητας στα αποτελέσµατα των χαρτών 

Επικινδυνότητας και Κινδύνου Πληµµύρας και εισηγήσεις για µείωση της αβεβαιότητας».  

8.1.4 Αξιολόγηση κατάστασης και περιγραφή των αιτίων των 
πληµµυρών 

Με βάση τα αποτελέσµατα της εκπονηθείσας υδραυλικής ανάλυσης και την αποτύπωση της 

υφιστάµενης κατάστασης, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στην 

αυτοψία που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας µελέτης και όλα τα στοιχεία και 

αποτυπώσεις που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της µελέτης κατάρτισης των Χαρτών 

Επικινδυνότητας, προκύπτει ότι ο µηχανισµός πληµµύρας στην περίπτωση της Π∆ΣΚΠ C05  

είναι η φυσική υπερχείλιση και η παρεµπόδιση ροής που οφείλεται σε ανεπάρκεια της 

διατοµής της κοίτης του ρέµατος και σε κλειστά τµήµατά του καθώς και σε ανεπάρκεια της 

διατοµής των εγκάρσιων τεχνικών έργων των οδικών διαβάσεων (γέφυρες και οχετοί). 

Γενικότερα η κατάσταση του π. Μέρικα όπως επίσης και των παραποτάµων του από πλευράς 

πληµµυρικού κινδύνου είναι ικανοποιητική εκτός από λίγες περιπτώσεις και µόνο στις 

πληµµύρες των 100 και 500 ετών. Στην πληµµύρα 20ετίας δεν παρουσιάζονται ιδιαίτερα 

προβλήµατα. 
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8.2 ΧΑΡΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

8.2.1 Χάρτες Κινδύνου Πληµµύρας 

Στην ιστοσελίδα του Τµήµατος Ανάπτυξης Υδάτων έχουν αναρτηθεί, οι ακόλουθοι Χάρτες µε 

τις δυνητικές αρνητικές συνέπειες των πληµµυρών (δίνονται µε hyperlink), για τα τρία 

υδρολογικά σενάρια : 

Κωδ. 

Π∆ΣΚΠ 
Όνοµα περιοχής 

ΧΑΡΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

Για πληµµύρα πιθανότητας περιόδου 

επαναφοράς 

20 χρόνια 100 χρόνια 500 χρόνια 

C05 

Ποταµός Mέρικας και 

Παραπόταµοι Κούτης & 

Κατουρης 

(1) & (2) (1) & (2) (1) & (2) 

Στους παρακάτω πίνακες (Πίνακας 8-4 και Πίνακας 8-5) παρουσιάζονται οι κατακλυζόµενες 

επιφάνειες ανά χρήση για τις τρεις περιόδους επαναφοράς και ο θιγόµενος πληθυσµός 

αντίστοιχα. 
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Πίνακας 8-4: ΠΔΣΚΠ C05 - Κατακλυζόμενες εκτάσεις ανά χρήση 

ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ 

Τ20 Τ100 Τ500 

Έκταση 

(δεκάρια) Ποσοστό (δεκάρια) Ποσοστό (δεκάρια) Ποσοστό 

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ 18.5 10.7% 66.0 20.3% 165.1 33.4% 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 141.0 82.0% 200.6 61.7% 225.4 45.7% 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 12.6 7.3% 58.4 18.0% 103.2 20.9% 

ΣΥΝΟΛΟ 172.0 100% 325.0 100% 493.7 100% 

 

Πίνακας 8-5: ΠΔΣΚΠ  C05 - Θιγόμενος πληθυσμός 

Εκτιµώµενος Σηµερινός Πληθυσµός 
Εκτιµώµενος Πληθυσµός                             

Πλήρους Ανάπτυξης 

Τ=020 Τ=100 Τ=500 Τ=020 Τ=100 Τ=500 

10 100 250 50 340 850 
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Σχήμα 8-5 : Κατανομή χρήσεων γης  εδάφους 

λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C05, σε συνθήκες 

πλημμύρας Τ20 

Σχήμα 8-6 : Κατανομή χρήσεων γης  εδάφους 

λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C05, σε συνθήκες 

πλημμύρας Τ100 

Σχήμα 8-7 : Κατανομή χρήσεων γης εδάφους 

λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C05, σε συνθήκες 

πλημμύρας Τ500 
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Σχήμα 8-8: ΠΔΣΚΠ  C05 - Θιγόμενος πληθυσμός 

 

Σχήμα 8-9: Θιγόμενες χρήσεις/δραστηριότητες (σε δεκάρια) σε συνθήκες πλημμύρας Τ20, 100 

& Τ500 στην ΠΔΣΚΠ C05 

 

Ειδικότερα, όσον αφορά στις επιπτώσεις στις αγροτικές δραστηριότητες, από τη 

συναξιολόγηση και επεξεργασία των πληροφοριών για τα τρία υδρολογικά σενάρια: 

− των Χαρτών Κινδύνου Πληµµύρας και 

− των  στοιχείων του ΚΟΑΠ για το έτος 2013,  

προκύπτει ότι κυρίως πλήττονται κατά παρόµοιο ποσοστό οι καλλιέργειες σε κριθάρι και ελιές 

καθώς και ίση επιφάνεια βρίσκεται σε αγρανάπαυση. Αναλυτικότερα τα είδη των καλλιεργειών 

που πλήττονται σε κάθε υδρολογικό σενάριο δίνονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 8-6). 
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Πίνακας 8-6: Κατανομή αγροτκών εκτάσεων (δεκάρια) ανά είδος καλλιέργειας στην ΠΔΣΚΠ C05 

C05 σε συνθήκες πλημμύρας υψηλής, μέσης και χαμηλής πιθανότητας (Τ20, Τ100 και Τ500) 

Είδος 

καλλιέργειας 

Τ20 Τ100 Τ500 

Έκταση % Έκταση % Έκταση % 

ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ 1.0 26.8 12.8 32.0 26.4 29.8 

ΚΡΙΘΑΡΙ 1.2 30.0 9.5 23.5 26.2 29.5 

ΚΡΙΘΑΡΙ ΓΙΑ 

ΣΑΝΟ 
0.2 4.7 0.40 1.0% 0.75 0.8% 

ΕΛΙΕΣ 1.20 29.5 14.9 37.1 30.6 34.5 

ΑΛΛΕΣ 0.4 9.0 2.6 6.4 4.7 5.3 

ΣΥΝΟΛΟ 3.9 100 40.2 100 88.8 100 

8.2.2 Αξιολόγηση Επιπτώσεων 

Από την επεξεργασία των Χαρτών, για τα τρία υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται, 

καταγράφονται τα εξής:  

− οι χρήσεις που θίγονται είναι κυρίως οι ζώνες προστασίας του π. Μέρικα της κοίτης 

καθώς και ζώνες κατοικίας (κυρίως περιοχές µε µονοκατοικίες µέχρι δύο ορόφων). Ζώνες 

προστασίας δεν έχουν θεσµοθετηθεί για τους παραποτάµους Κούτη και Κατούρη. 

− Κατακλύζονται επίσης κάποιες αγροτικές εκτάσεις. 

− Πληµµύρες υψηλής πιθανότητας (Τ20 έτη)  

Θίγονται κυρίως περιοχές που χαρακτηρίζονται ως ζώνες προστασίας µόνο στον κύριο κλάδο 

του π. Μέρικα. Θίγονται µόνο αγροτικές εκτάσεις και ισόποσες οικιστικές.  

− Πληµµύρες υψηλής πιθανότητας (Τ100 έτη)  

Θίγονται κυρίως περιοχές που χαρακτηρίζονται ως ζώνες προστασίας µόνο στον κύριο κλάδο 

του π. Μέρικα. Θίγονται µόνο αγροτικές εκτάσεις και ισόποσες οικιστικές. 

− Πληµµύρες υψηλής πιθανότητας (Τ500 έτη)  

Θίγονται κυρίως περιοχές που χαρακτηρίζονται ως ζώνες προστασίας µόνο στον κύριο κλάδο 

του π. Μέρικα. Θίγονται µόνο αγροτικές και οικιστικές εκτάσεις αλλά οι δεύτερες είναι πολύ 

µεγαλύτερες. 

Στη συνέχεια µε βάση την παραπάνω ανάλυση αξιολογούνται οι επιπτώσεις από τις 

πληµµύρες στον πληθυσµό (άµεσες και έµµεσες), στις οικονοµικές δραστηριότητες, στην 

πολιτιστική κληρονοµιά και στο περιβάλλον. 

− Επιπτώσεις στον Πληθυσµό  

Όπως φαίνεται από τους παραπάνω Πίνακες, οι εκτάσεις που κατακλύζονται είναι κύρια 

περιοχές µε επικρατούσα χρήση την κατοικία (διώροφα κτίρια). Ο δυνητικά συνολικός 
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πληθυσµός που θίγεται (σε περίπτωση πλήρους πολεοδοµικής ανάπτυξης) είναι 50 άτοµα 

στο σενάρια Τ20, 340 άτοµα στο σενάριο Τ100 και 850 άτοµα στο σενάριο Τ500. 

• Άµεσες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Ο σηµερινά θιγόµενος πληθυσµός είναι : 

Τ20 10  άτοµα  � Μέτρια Επίπτωση 

Τ100 100 άτοµα  � Μέτρια Επίπτωση 

Τ500 250 άτοµα  � Υψηλή Επίπτωση 

 Όπως φαίνεται στο Σχήµα 8-8 ο σηµερινά θιγόµενος πληθυσµός είναι αρκετά 

µικρότερος από τον θιγόµενο πληθυσµό σε συνθήκες πλήρους ανάπτυξης.  

• Έµµεσες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. ∆εν κατακλύζονται υποδοµές 

ύδρευσης/αποχέτευσης και εγκαταστάσεις που µπορεί να δηµιουργήσουν ρύπανση  

Τ20 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ500 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

• Κοινωνικές επιπτώσεις : Και στα τρία σενάρια δεν κατακλύζονται δηµόσια κτήρια 

(σχολεία, νοσοκοµεία) ούτε δηµόσιες υποδοµές. 

Τ20 ∆εν κατακλύζονται � Μηδενικη Επίπτωση 

Τ100 ∆εν κατακλύζονται � Μηδενικη Επίπτωση 

Τ500 ∆εν κατακλύζονται � Μηδενικη Επίπτωση 

− Επιπτώσεις στην οικονοµία: κατακλύζονται κυρίως σπίτια και αγροτικές εκτάσεις. 

• Ιδιοκτησία. Σε όλα τα  υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται (εκτός από την 20ετία) 

κατακλύζονται σπίτια :  

Τ20 ∆εν Κατακλύζονται κατοικίες � Χαµηλή Επίπτωση 

Τ100 Κατακλύζονται κατοικίες � Υψηλή Επίπτωση 

Τ500 Κατακλύζονται κατοικίες   � Υψηλή Επίπτωση 

• Tεχνικές υποδοµές : Στο σενάριο Τ20 κατακλύζονται οχετοί και οδικοί άξονες, ενώ 

στα σενάριο Τ100 και Τ500 κατακλύζονται όλες εκτός από δύο οι γέφυρες, κεντρικών 

οδικών αξόνων της περιοχής.  

Τ20 Κατακλύζονται δρόµοι 

τοπικής σηµασίας   

� Χαµηλή Επίπτωση 

Τ100 Κατακλύζονται κεντρικοί 

δρόµοι εντός οικισµού – 

� Μέτρια Επίπτωση 
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υπερτοπικής σηµασίας 

(Αρχιεπ. Μακαρίου Γ΄)  

Τ500 Κατακλύζονται κεντρικοί 

δρόµοι εντός οικισµού – 

υπερτοπικής σηµασίας 

(Αρχιεπ. Μακαρίου Γ΄) 

� Μέτρια Επίπτωση 

• Οικονοµικές δραστηριότητες : 

Τ20 ∆εν κατακλύζονται 

βιοµηχανικές/βιοτεχνικές  

δραστηριότητες 

� Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 ∆εν κατακλύζονται 

βιοµηχανικές/βιοτεχνικές  

δραστηριότητες 

� Μηδενική Επίπτωση 

Τ500 ∆εν κατακλύζονται 

βιοµηχανικές/βιοτεχνικές  

δραστηριότητες 

� Μηδενική Επίπτωση 

• Αγροτικές δραστηριότητες. 

Τ20 Πολύ περιορισµένες 

γεωργικές εκτάσεις (<100 

δεκάρια) 

� Χαµηλή Επίπτωση 

Τ100 Πολύ περιορισµένες 

γεωργικές εκτάσεις (<100 

δεκάρια) 

� Χαµηλή Επίπτωση 

Τ500 Σηµαντικές γεωργικές 

εκτάσεις (>100 δεκάρια) 

� Μέτρια Επίπτωση 

− Επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονοµιά : ∆εν θίγονται υποδοµές Πολιτιστικής 

Κληρονοµιάς. Ο Ιερός Ναός της Παναγίας Οδηγήτριας στο Παλαιοµέτοχο, η οποία 

κατακλύζεται στην 100ετία, είναι νέα κατασκευή και δεν περιλαµβάνεται στους τόπους 

πολιτιστικής κληρονοµιάς. 

Τ20 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ500 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

− Επιπτώσεις στο περιβάλλον : ∆εν θίγονται εγκαταστάσεις που µπορεί να προκαλέσουν 

ρύπανση ούτε προστατευόµενες περιοχές. 

Τ20 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 
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Τ100 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ500 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 
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9. Π∆ΣΚΠ C06_ΑΛΜΥΡΟΣ - ΑΛΥΚΟΣ 

9.1 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΙΩΝ 

ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ 

9.1.1 Καταγραφή και αξιολόγηση κατάστασης λεκάνης 
απορροής 

Γενική περιγραφή λεκάνης 

Η περιοχή βρίσκεται νότια της Λευκωσίας περίπου µεταξύ Λατσιών και ∆αλιού. 

Η λεκάνη απορροής έχει έκταση 75 km2, µήκος 17 km περίπου και µέσο πλάτος 5 km 

περίπου. Έχει κατεύθυνση Ν∆-ΒΑ. Το ανάντη τµήµα της βρίσκεται στις πλαγιές του όρους 

Τρόοδος και έχει έντονο ανάγλυφο. Το υπόλοιπο τµήµα χαρακτηρίζεται από λοφώδες έως 

πεδινό ανάγλυφο. Μέσα στα όρια της λεκάνης βρίσκονται τµήµατα των οικισµών Καµπιά και 

Τσέρι καθώς επίσης και η βιοµηχανική περιοχή του ∆αλιού. 

Το συνολικό µήκος των δύο ρεµάτων που εξετάζονται είναι 8 km. Ο κύριος κλάδος ο ποταµός 

Αλµυρός µήκους 5.3 km ξεκινά ανάντη από το Νέο Κοιµητήριο Λευκωσίας, διασχίζει την 

βιοµηχανική περιοχή ∆αλιού όπου συµβάλει µε το δευτερεύον ρέµα του Άλυκου, 

καταλήγοντας κατάντη στην οδό που συνδέει τον οικισµό Ποταµιά µε τη Λευκωσία. 

Παρατηρούνται κατασκευές στη αριστερή όχθη του ποταµού στα τµήµατα ΧΘ 0+850-1+100, 

1+300-1+550, 2+700-4+400 και στην δεξιά όχθη στα τµήµατα ΧΘ 0+250-0+400, 0+950-

1+050, 1+600-4+050.  

Το δευτερεύον ρέµα του Άλυκου ποταµού έχει µήκος 2.7 km και ξεκινά ανάντη από τον 

αυτοκινητόδροµο, διασχίζει την Βιοµηχανική Περιοχή του ∆αλιού και συµβάλει στον κύριο 

ποταµό Αλµυρό. Παρατηρείται δόµηση/οικιστική ανάπτυξη στη αριστερή όχθη του ποταµού 

στο τµήµα ΧΘ 0-1+900 και στην δεξιά όχθη στα τµήµατα ΧΘ 0-1+200, 1+750-2+350. 

Και τα δύο ρέµατα έχουν ανοικτή διατοµή, η οποία δεν εµφανίζει σηµαντικές µεταβολές, και 

χαµηλή θαµνώδη βλάστηση στον Άλυκο, ενώ στον Αλµυρό, ψηλή βλάστηση υπάρχει από τη 

ΧΘ 3+850 έως το τέλος, στο τµήµα ΧΘ 0+200-3+600 η βλάστηση είναι χαµηλή θαµνώδης µε 

µικρά δένδρα και στα υπόλοιπα τµήµατα είναι χαµηλή θαµνώδης. 

Η κοίτη του π. Άλµυρού – Άλυκου ανήκει σε περιοχή NATURA SCI µε κωδικό CY2000002 

Άλυκος Ποταµός – Άγιος Σωζόµενος. 
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Σχήμα 9-1: Χάρτης της ΠΣΔΚΠ Ποταμός Αλμυρός – Άλυκος C-06 

 

Χρήσεις γης-Κάλυψη Εδάφους 

Οι κυριότερες χρήσεις γης στην περιοχή είναι η αρόσιµη γη σε ποσοστό 47% και συνδυασµοί 

θαµνώδους ή / και ποώδους βλάστησης σε ποσοστό 19%. Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 

9-1) παρουσιάζεται η κατανοµή των χρήσεων γης στη λεκάνη απορροής του π. Αλµυρού – 

Άλυκου ενώ παριστάνεται γραφικά στο Σχήµα 9-2. 

Πίνακας 9-1: Κατανομή κάλυψης εδάφους λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C06 

Χρήσεις Γης 
Έκταση (km2) Ποσοστό 

Αστική δόµηση 2.1 2.8% 

Βιοµηχανικές-εµπορικές ζώνες & ∆ίκτυα µεταφορών 3.6 4.9% 

Αρόσιµη γη 35.6 47.4% 

Μόνιµες καλλιέργειες 5.3 7.1% 

Ετερογενείς γεωργικές περιοχές 7.2 9.5% 

∆άση 0.6 0.8% 

Συνδυασµοί θαµνώδους ή / και ποώδους βλάστησης 14.6 19.5% 

Χώροι Απόθεσης 0.5 0.6% 

Ελεύθεροι χώροι µε ελάχιστη βλάστηση 5.5 7.4% 
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Χρήσεις Γης 
Έκταση (km2) Ποσοστό 

ΣΥΝΟΛΟ 75.1 100 

 

Σχήμα 9-2: Κατανομή κάλυψης εδάφους λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C06 
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Σχήμα 9-3: Χρήσεις Γης / Κάλυψη εδάφους λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C06 

 

Γεωλογικοί σχηµατισµοί – Εδαφικοί τύποι 

Οι γεωλογικοί σχηµατισµοί που δοµούν την Υδρολογική Λεκάνη της Π∆ΣΚΠ C06_Αλµυρός-

Αλυκός, περιγράφονται στη συνέχεια αναλυτικά, από τους νεότερους προς τους 

παλαιότερους, µε βάση τον  γεωλογικό χάρτη της Κύπρου κλίµακας 1:250.000 που έχει 

συνταχθεί και εκδοθεί από το Τµήµα Γεωλογικής Επισκόπησης (Κωσταντίνου Γ., 1995). Οι 

γεωλογικοί σχηµατισµοί της λεκάνης είναι: 

− Σχηµατισµός Σύναµα (Q1): Αποτελείται από χαλίκια, άµµους και ιλύες - Πλειστόκαινο.  

− Σχηµατισµός Απαλός/Αθαλάσσα Κακκαρίστρα (Q): Βιοασβεστιτικοί και άλλοι ψαµµίτες, 

αµµµούχες µάργες και κροκαλοπαγή – Πλειστόκαινο.  

− Σχηµατισµός Λευκωσία (Pl): Πρόκειται για βιοασβεστιτικούς και άλλοι ψαµµίτες, αµµούχες 

µάργες και κροκαλοπαγή - Πλειόκαινο. 

Υφιστάµενα τεχνικά έργα ανάσχεσης απορροής 

∆εν υπάρχουν υφιστάµενα τεχνικά έργα ανάσχεσης της πληµµυρικής απορροής. 

Στοιχεία Υδρολογικής Ανάλυσης 

Σύµφωνα µε το υδρολογικό µοντέλο που αναπτύχθηκε για τη λεκάνη απορροής της Π∆ΣΚΠ 

C06_Αλµυρός-Άλυκος και για τα τρία υδρολογικά σενάρια που εξετάστηκαν (πληµµύρες 

χαµηλής πιθανότητας µε περίοδο επαναφοράς 500 έτη, πληµµύρες µέσης πιθανότητας µε 

περίοδο επαναφοράς 100 έτη και πληµµύρες υψηλής πιθανότητας µε περίοδο επαναφοράς 
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20 έτη) στο τµήµα που βρίσκεται εντός της ορισθείσας Π∆ΣΚΠ αναπτύσσονται οι µέγιστες 

παροχές που δίνονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 9-2).  

Πίνακας 9-2 : Παροχές αιχμής ΠΔΣΚΠ C06 για τα τρία υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται 

Παροχή αιχµής (m3/s) T=20 T=100 T=500 

Aνάντη όριο π. Αλµυρού 60.8 147.0 207.69 

Κατάντη όριο π. Αλµυρού στη θέση της 

συµβολής µε π. Άλυκο 
47.2 149.7 193.70 

Aνάντη όριο π. Άλυκου 88.8 267.3 353.21 

Κατάντη όριο π. Άλυκου στη θέση της 

συµβολής µε π. Αλµυρό 
47.2 207.2 351.2 

Αµέσως µετά τη συµβολή των δύο 

παραπόταµων 
130.1 356.8 544.9 

Κατάντη όριο περιοχής µελέτης 128.3 346.9 527.8 

9.1.2 Καταγραφή και αξιολόγηση υφιστάµενης κατάστασης 
ρεµάτων Π∆ΣΚΠ 

Το συνολικό µήκος των δύο ρεµάτων που εξετάζονται είναι 8 km. Η ανάλυση θα γίνει για τα 

ανάντη τµήµατα των ποταµών Άλµυρού και Άλυκου έως τη συµβολή τους και µετά ο κύριος 

κλάδος του π. Άλυκου έως το τέλος του εξεταζόµενου τµήµατος. 

Ανάντη τµήµα του π. Αλµυρού: 

Όπως αναφέρθηκε ο βορειότερος κλάδος είναι ο π. Αλµυρός, ο οποίος έως τη συµβολή του 

µε τον π. Άλυκο έχει συνολικό µήκος 3.4km. Το εξεταζόµενο τµήµα του υδατορεύµατος 

ξεκινάει πλησίον του νέου κοιµητηρίου Λευκωσίας (Χ.Θ. 5+306), το οποίο βρίσκεται στο δεξί 

πρανές, έως τη Χ.Θ. 4+475m όπου βρίσκεται ο τετραπλός οχετός (4Φ95) κάτω από τον 

παράδροµο της Οδικής Αρτηρίας Α-1 (Φωτογραφία 9-1 (α)) και έπειτα στη Χ.Θ. 4+420m 

(Γέφυρα µήκους 60m τριών ανοιγµάτων) κάτω ακριβώς από την Α-1, ο π. Αλµυρός διέρχεται 

από ανοιχτές και ελεύθερες περιοχές ενώ ακόµα και κατά την πληµµύρα των 20 ετών φαίνεται 

ότι η διατοµή υπερχειλίζει. Για τον πρώτο ανάντη οχετό το κατάστρωµα της παράπλευρης 

οδού υπερχειλίζει ενώ δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα ακόµα και για την πληµµύρα 500ετίας 

για το κατάστρωµα της οδικής αρτηρίας Α-1. Κατάντη της γέφυρας της Α-1 ο π. Αλµυρός 

εισέρχεται στη Βιοµηχανική Περιοχή Ιδαλίου και για ένα διάστηµα ρέει παράλληλα µε την Α1 

και στη Χ.Θ. 3+812 τέµνει κάθετα την οδό Λεµεσού όπου εκτός από τη γέφυρα της νέας οδού 

(η οποία δεν τοπογραφήθηκε στην προηγούµενη σύµβαση ούτε προσοµοιώθηκε στο 

µοντέλο) υπάρχει αµέσως κατάντη η γέφυρα της παλαιάς οδού Λεµεσού, η οποία είναι 

πετρόχτιστη µε σχήµα αψίδας ύψους 3m (από τον πυθµένα µέχρι τη στέψη της αψίδας) και 

πλάτους 3.0m (Φωτογραφία 9-1 (β)). Το τεχνικό αυτό έργο παρόλο που πρόκειται για µια 

αισθητικά άρτια κατασκευή εντούτοις βρίσκεται ακριβώς δίπλα και χαµηλότερα προς τη νέα 
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γέφυρα και είναι εξολοκλήρου εξαφανισµένη από το οπτικό πεδίο των διερχόµενων πεζών. 

Στο µοντέλο HEC-RAS εντάχθηκε τελικά η πέτρινη αψιδωτή γέφυρα καθώς έχει µικρότερη 

διατοµή από τη νέα γέφυρα και εποµένως προκαλεί µεγαλύτερες δυσχέρειες στη ροή. Μετά 

στη διαδροµή του εντός της ίδιας βιοµηχανικής περιοχής ο π. Αλµυρός µαιανδρίζει σηµαντικά, 

ενδεχόµενα λόγω πιέσεων από τις παρόχθιες βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, έως και τον 

τετραπλό κιβωτοειδή οχετό (4*1.80*0.80m) στη Χ.Θ. 3+058m επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 

και αµέσως µετά στη Χ.Θ. 2+888 τον τετραπλό σωληνωτό οχετό (4Φ150) επί της οδού 

Ιπποκράτους η οποία είναι κάθετη επί της προηγούµενης οδού 28ης Οκτωβρίου. Σε όλο αυτό 

το προηγούµενο διάστηµα ο π. Αλµυρός διέρχεται µέσα στη βιοµηχανική περιοχή όπου 

αρκετές βιοµηχανίες έχουν εγκατασταθεί πολύ κοντά στο φρύδι του ποταµού. Από τον 

τελευταίο κατάντη οχετό έως τη συµβολή µε τον π. Άλυκο, συνεχίζει τη µαιανδρική του µορφή 

αλλά πλέον δεν υπάρχουν εγκατεστηµένες βιοµηχανίες πλησίον της κοίτης του. Σε όλο 

σχεδόν το µήκος της κοίτης υπάρχουν πυκνές συστάδες από καλάµια. 

Το τµήµα αυτό παρουσιάζει σηµαντικά προβλήµατα από τις πληµµύρες ακόµα και για την 

20ετία. Τα σηµαντικότερα προβλήµατα παρουσιάζονται κατάντη της γέφυρας της οδού 

Λεµεσού οπότε υπάρχουν σηµαντικές υπερχειλίσεις που κατακλύζουν µεγάλο τµήµα από τις 

παρακείµενες βιοµηχανικές εγκαταστάσεις. Για τις πληµµύρες 100 και 500ετίας οι κατακλύσεις 

παρουσιάζουν γενικευµένη έκταση δηµιουργώντας σηµαντικά προβλήµατα. 

Φωτογραφία 9-1: Άποψη του ανάντη οχετού πριν την Α-1 (α) και άποψη της πέτρινης 

αψιδωτής γέφυρας επί της παλαιάς οδού Λεμεσού (β). 

 

 

(α) (β) 

Ανάντη τµήµα του π. Άλυκου: 

Το µήκος του εξεταζόµενου τµήµατος του π. Άλυκου έως τη συµβολή του µε τον π. Αλµυρό 

είναι ίσο µε 2.7 km περίπου. Το εξεταζόµενο τµήµα ξεκινά ανάντη από τη γέφυρα της 

Αρτηρίας Α-1 στη Χ.Θ. 2+553 (γέφυρα µε δύο ανοίγµατα µήκους 41m), το κατάστρωµα της 

οποίας (όπως και στην περίπτωση του π. Αλµυρού) δεν κατακλύζεται σε κανένα από τα τρία 

σενάρια. Στη Χ.Θ. 2+173 ο π. Άλυκος διέρχεται κάτω από την οδό Λεµεσού (µήκους 19m 

τριών ανοιγµάτων) (Φωτογραφία 9-2 (α)) και µετά εισέρχεται και αυτός τη βιοµηχανική 

περιοχή Ιδαλίου, όµως σε αντίθεση µε τον π. Αλµυρό, η πυκνότητα των βιοµηχανικών 

εγκαταστάσεων είναι σαφώς µικρότερη. Στη Χ.Θ. 1+835m υπάρχει ο τριπλός κιβωτοειδής 

οχετός επί της οδού Άλυκου Ποταµού (Φωτογραφία 9-2 (β)) µε διαστάσεις 5.6*3.7m το 

καθένα. Κατάντη ακολουθώντας µια επίσης µαιανδρική πορεία φτάνει στη Χ.Θ. 0+655 όπου 
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επί της οδού Λευκωσίας υπάρχει τριπλός κιβωτοειδής οχετός 3.4*2.7m και τέλος λίγο πριν τη 

συµβολή µε τον π. Αλµυρό στη Χ.Θ. 0+272 υπάρχει τριπλός κιβωτοειδής οχετός σε κάθετη 

παράδροµο της οδού Σµύρνης διαστάσεων 3*2.7*1.6m.  

Φωτογραφία 9-2: Άποψη της γέφυρας επί τος οδού Λεμεσού (α) και του οχετού επί της Χ.Θ. 

1+835m (β) 

 

 

(α) (β) 

Κοινό κατάντη τµήµα του π. Άλυκου: 

Το µήκος του εξεταζόµενου τµήµατος του κοινού κατάντη τµήµατος του π. Άλυκου είναι ίσο µε 

1800 m περίπου. Αµέσως µετά τη συµβολή των δύο κλάδων ο ενιαίος πλέον π. Άλυκος 

περνά κάτω από την οδό Σµύρνης (Χ.Θ. 1+705m) µέσω τριπλού κιβωτοειδή οχετού 

3*3.50*2.65m (Φωτογραφία 9-3 (α)). Στη Χ.Θ. 0+959m διέρχεται κάτω από πεζογέφυρα 

µήκους 11.90m 2 ανοιγµάτων) ενώ το εξεταζόµενο τµήµα καταλήγει στη Χ.Θ. 0+240m επί της 

οδού Ιδαλίου µε τριπλό κιβωτοειδή οχετό 3*3.05*3.0m Φωτογραφία 9-3 (β)). Στο κατάντη 

αυτό τµήµα υπερχειλίζουν όλα τα τεχνικά έργα ακόµα και για την πληµµύρα 20ετίας αλλά 

υπάρχουν και σηµαντικές υπερχειλίσεις της κοίτης σε περιοχές που όµως είναι ελεύθερες 

χρήσεων. Στις πληµµύρες όµως 100 και 500ετίας κατακλύζονται και κάποιες βιοτεχνικές – 

βιοµηχανικές εγκαταστάσεις. 

Φωτογραφία 9-3: Άποψη του τεχνικού έργου επί της Χ.Θ. 1+704m επί της οδού Σμύρνης (α) 

και το πλέον κατάντη τεχνικό έργο της περιοχής μελέτης (β). 

 

 

(α) (β) 
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9.1.3 Χάρτες επικινδυνότητας πληµµύρας - αξιολόγηση 
πληµµυρικών φαινοµένων 

Στην ιστοσελίδα του Τµήµατος Ανάπτυξης Υδάτων έχουν αναρτηθεί, οι ακόλουθοι Χάρτες 

Επικινδυνότητας Πληµµύρας (δίνονται µε hyperlink), για τα τρία υδρολογικά σενάρια : 

Κωδ. 

Π∆ΣΚΠ 
Όνοµα περιοχής 

ΧΑΡΤΕΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

Για πληµµύρα πιθανότητας περιόδου επαναφοράς 

20 χρόνια 100 χρόνια 500 χρόνια Συνοπτικός 

C06 
Ποταµός Αλµυρός 

Άλυκος 
(1) (1) (1) (1) 

Από τη Μελέτη των Χαρτών Επικινδυνότητας πληµµύρας για τα τρία υδρολογικά σενάρια που 

εξετάστηκαν προκύπτει ότι: 

− Πληµµύρα υψηλής πιθανότητας (T20 έτη)  

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 έργων διέλευσης. Ο ανάντη κλάδος του π. Αλµυρού παρουσιάζει 

προβλήµατα ιδιαίτερα κατάντη της οδού Λεµεσού και εντός του πυρήνα της βιοµηχανικής 

περιοχής Ιδαλίου όπου αφενός η κοίτη παρουσιάζει µαιανδρική µορφή και αφετέρου 

παρουσιάζει σηµαντική βλάστηση από καλάµια. Με βάση τα ανωτέρω φαίνεται ότι η 

παροχετευτικότητα των τεχνικών δεν είναι η ενδεδειγµένη για αυτό και παρουσιάζουν 

υπερχειλίσεις. Το σηµαντικότερο πρόβληµα όµως είναι ότι αφού γίνει η υπερχείλιση των 

οχετών και η κατάκλυση του καταστρώµατος των οδών και επειδή (σύµφωνα µε την αυτοψία 

µας) η στάθµη του οδοστρώµατος στη θέση του τεχνικού έργου δεν αποτελεί υψοµετρικά 

ελάχιστο αλλά η οδός στη θέση του τεχνικού έργου βρίσκεται σε τµήµα συνεχιζόµενης 

µηκοτοµικά κλίσης, τότε οι υπερχειλίσεις κατακλύζουν τις περιοχές µε χαµηλότερο υψόµετρο 

από τη στάθµη του οδοστρώµατος στη θέση του τεχνικού έργου. Αυτό περισσότερο ισχύει για 

τα τεχνικά έργα επί της οδού 28ης Οκτωβρίου και Ιπποκράτους (Χ.Θ. 3+058 και 2+887m 

αντίστοιχα). 

Η ροή είναι κυρίως υποκρίσιµη µε τοπικές συνθήκες υπερκρίσιµης ροής. Οι ταχύτητες ροής 

κυµαίνονται κυρίως µεταξύ 1 και 2 m/s, αρκετές τιµές µικρότερες του 1 m/s και κάποιες 

µεγαλύτερες του 3 m/s. Τα βάθη ροής στο πληµµυρικό πεδίο είναι σηµαντικά και φτάνουν έως 

την τιµή του 1.5m κυρίως στη βιοµηχανική περιοχή του Ιδαλίου. 

− Πληµµύρα υψηλής πιθανότητας (T100 έτη)  

Η εικόνα είναι σαφώς δυσµενέστερη από αυτή της πληµµύρας Τ20 όπου παρατηρείται 

υπερχείλιση της κοίτης και πολύ εκτεταµένη κατάκλυση των παρόχθιων περιοχών. Η ροή 

είναι κυρίως υποκρίσιµη µε τοπικές συνθήκες υπερκρίσιµης ροής. Οι ταχύτητες ροής 

κυµαίνονται κυρίως µεταξύ 1 και 2 m/s, αρκετές τιµές µικρότερες του 1 m/s και κάποιες 

µεγαλύτερες του 3 m/s. Τα βάθη ροής στο πληµµυρικό πεδίο είναι σηµαντικά και φτάνουν έως 

την τιµή του 2.1m κυρίως στη βιοµηχανική περιοχή του Ιδαλίου. 
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Σύµφωνα µε τους Χάρτες Επικινδυνότητας Πληµµύρας, φαίνεται ότι υπερχειλίζουν όλες οι 

οδικές διαβάσεις πλην αυτών της Οδικής Αρτηρίας Α1. 

− Πληµµύρα υψηλής πιθανότητας (T500 έτη)  

Η εικόνα είναι παρεµφερής µε αυτή της πληµµύρας 100ετίας. Η ροή είναι κυρίως υποκρίσιµη 

µε τοπικές συνθήκες υπερκρίσιµης ροής. Οι ταχύτητες ροής κυµαίνονται κυρίως µεταξύ 1 και 

2 m/s, αρκετές τιµές µικρότερες του 1 m/s και κάποιες µεγαλύτερες του 3 m/s. Τα βάθη ροής 

στο πληµµυρικό πεδίο είναι σηµαντικά και φτάνουν έως την τιµή του 2.5m κυρίως στη 

βιοµηχανική περιοχή του Ιδαλίου. Σύµφωνα µε τους Χάρτες Επικινδυνότητας Πληµµύρας, 

φαίνεται ότι υπερχειλίζουν όλες οι οδικές διαβάσεις πλην αυτών της Οδικής Αρτηρίας Α1. 

Στο συνηµµένο Πίνακα Πίνακας 9-3) δίνεται η συµπεριφορά των τεχνικών έργων της Π∆ΣΚΠ 

C6_Ποταµός Αλµυρός - Άλυκος σε συνθήκες πληµµύρας, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της  

υδραυλικής ανάλυσης. 

Πίνακας 9-3: Συμπεριφορά τεχνικών έργων ΠΔΣΚΠ  C06_Αλμυρός/Άλυκος σε συνθήκες 

πλημμύρας 

Α/Α ΧΘ 
 Είδος Κατασκευής 

Υπερπήδηση κατασκευής 

T=20 T=100 T=500 

1 0+239 Γέφυρα / Οχετός ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

2 0+959 Γέφυρα / Οχετός ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

3 1+705 Γέφυρα / Οχετός ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

4 2+887 Γέφυρα / Οχετός ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

5 3+058 Γέφυρα / Οχετός ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

6 3+812 Γέφυρα / Οχετός ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

7 4+417 Γέφυρα / Οχετός ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

8 4+475 Γέφυρα / Οχετός ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

9 0+272 Γέφυρα / Οχετός ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

10 0+655 Γέφυρα / Οχετός ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

11 1+835 Γέφυρα / Οχετός ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

12 2+173 Γέφυρα / Οχετός ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

13 2+553 Γέφυρα / Οχετός ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

Σηµειώνεται ότι τα παραπάνω αποτελέσµατα έχουν προκύψει µε παραδοχές, υπολογιστικούς 

περιορισµούς και δυνατότητες οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά στο Τεύχος 

«∆ραστηριότητα 4.1: Αξιολόγηση του επιπέδου αβεβαιότητας στα αποτελέσµατα των χαρτών 

Επικινδυνότητας και Κινδύνου Πληµµύρας και εισηγήσεις για µείωση της αβεβαιότητας».  
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9.1.4 Αξιολόγηση κατάστασης και περιγραφή των αιτίων των 
πληµµυρών 

Με βάση τα αποτελέσµατα της εκπονηθείσας υδραυλικής ανάλυσης και την αποτύπωση της 

υφιστάµενης κατάστασης, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στην 

αυτοψία που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας µελέτης και όλα τα στοιχεία και 

αποτυπώσεις που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της µελέτης κατάρτισης των Χαρτών 

Επικινδυνότητας, προκύπτει ότι ο µηχανισµός πληµµύρας στην περίπτωση της Π∆ΣΚΠ 

C06 π. Αλµυρός - Άλυκος είναι η φυσική υπερχείλιση και η παρεµπόδιση ροής που 

οφείλεται σε ανεπάρκεια της διατοµής της κοίτης του ρέµατος καθώς και σε ανεπάρκεια της 

διατοµής των εγκάρσιων τεχνικών έργων των οδικών διαβάσεων (γέφυρες και οχετοί) 

αντίστοιχα. 

9.2 ΧΑΡΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

9.2.1 Χάρτες Κινδύνου Πληµµύρας 

Στην ιστοσελίδα του Τµήµατος Ανάπτυξης Υδάτων έχουν αναρτηθεί, οι ακόλουθοι Χάρτες µε 

τις δυνητικές αρνητικές συνέπειες των πληµµυρών (δίνονται µε hyperlink), για τα τρία 

υδρολογικά σενάρια : 

Κωδ. 

Π∆ΣΚΠ 
Όνοµα περιοχής 

ΧΑΡΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

Για πληµµύρα πιθανότητας περιόδου 

επαναφοράς 

20 χρόνια 100 χρόνια 500 χρόνια 

C06 
Ποταµός Αλµυρός - 

Άλυκος 
(1) (1) (1) 

 

Στους συνηµµένους Πίνακες (Πίνακας 9-4 & Πίνακας 9-5) δίνονται τα είδη χρήσεων γης που 

κατακλύζονται, για τα τρία υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται µε βάση τα στοιχεία των 

Χαρτών Κινδύνου Πληµµύρας και ο εκτιµώµενος πληθυσµός που δυνητικά θίγεται σε 

σηµερινές συνθήκες και συνθήκες πλήρους ανάπτυξης. 
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Πίνακας 9-4 : ΠΔΣΚΠ  C06_ Ποταμός Αλμυρός Άλυκος_Κατακλυζόμενες εκτάσεις ανά χρήση 

ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ 

Τ20 Τ100 Τ500 

Έκταση 

(δεκάρια) Ποσοστό (δεκάρια) Ποσοστό (δεκάρια) Ποσοστό 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 230.3 40.5% 316.3 30.2% 364.3 28.3% 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 35.4 6.2% 127.0 12.1% 161.7 12.6% 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 280.8 49.4% 561.5 53.6% 715.0 55.6% 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ 22.43 3.9% 42.1 4.0% 45.3 3.5% 

ΣΥΝΟΛΟ 569.0 100% 1.046.9 100% 1286.3 100% 

 

Πίνακας 9-5: ΠΔΣΚΠ  C06_ Ποταμός Αλμυρός Άλυκος_Θιγόμενος πληθυσμός 

Εκτιµώµενος Σηµερινός Πληθυσµός 
Εκτιµώµενος Πληθυσµός                             

Πλήρους Ανάπτυξης 

Τ=020 Τ=100 Τ=500 Τ=020 Τ=100 Τ=500 

270 680 890 1 210 2 570 3 220 
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Σχήμα 9-4 : Κατανομή χρήσεων γης  εδάφους 

λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C06, σε συνθήκες 

πλημμύρας Τ20 

Σχήμα 9-5 : Κατανομή χρήσεων γης  εδάφους λεκάνης 

απορροής ΠΔΣΚΠ C06, σε συνθήκες πλημμύρας Τ100 

Σχήμα 9-6 : Κατανομή χρήσεων γης  εδάφους λεκάνης 

απορροής ΠΔΣΚΠ C06, σε συνθήκες πλημμύρας Τ500 
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Σχήμα 9-7: ΠΔΣΚΠ  C06_ Ποταμός Αλμυρός Άλυκος_Θιγόμενος πληθυσμός 

 

Σχήμα 9-8: : Θιγόμενες χρήσεις/δραστηριότητες (σε δεκάρια) σε συνθήκες πλημμύρας Τ20, 

100 & Τ500 στην ΠΔΣΚΠ C06 

 

Ειδικότερα, όσον αφορά στις επιπτώσεις στις αγροτικές δραστηριότητες, από τη 

συναξιολόγηση και επεξεργασία των πληροφοριών για τα τρία υδρολογικά σενάρια: 

− των Χαρτών Κινδύνου Πληµµύρας και 

− των  στοιχείων του ΚΟΑΠ για το έτος 2013,  

προκύπτει ότι πλήττονται κυρίως καλλιέργειες κριαθριού (συνολικά καλύπτουν το 48%, 52% 

και 53% περίπου της κατακλυζόµενης αγροτικής γης για Τ20, Τ100 & Τ500 αντίστοιχα). 
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Αναλυτικά στοιχεία για τα είδη των καλλιεργειών που πλήττονται σε κάθε υδρολογικό σενάριο 

δίνονται στο συνηµµένο Πίνακα (βλ.Πίνακας 9-6). 

Πίνακας 9-6 : Κατανομή αγροτκών εκτάσεων ανά είδος καλλιέργειας (σε δεκάρια) στην ΠΔΣΚΠ 

C06 σε συνθήκες πλημμύρας υψηλής, μέσης και χαμηλής πιθανότητας (Τ20, Τ100 και Τ500) 

Είδος 

καλλιέργειας 

Τ20 Τ100 Τ500 

Έκταση % Έκταση % Έκταση % 
ΕΛΙΕΣ ------- ------- 2.3 0.6 6. 7 1.5 
ΚΡΙΘΑΡΙ 79.8 48.4 198.4 51.9 239.5 53.5 
ΚΡΙΘΑΡΙ ΓΙΑ 
ΣΑΝΟ 

15.0 9.1 18.0 4.7 18.0 4.0 

ΣΙΤΑΡΙ ΓΙΑ ΣΑΝΟ 33.3 20.1 99.2 25.9 110.8 24.8 
ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ 10.9 6.6 28.0 7.3 31.4 7.0 
ΣΙΦΩΝΑΡΙ 22 9 13.9 25.7 6.7 26.1 5.8 
ΑΛΛΕΣ 3.2 1.9 11.0 2.9 14.8 3.3 
ΣΥΝΟΛΟ 165.1 100 382.5 100 447.3 100 

9.2.2 Αξιολόγηση Επιπτώσεων 

Από την επεξεργασία των Χαρτών, για τα τρία υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται, 

καταγράφονται τα εξής:  

− οι χρήσεις που θίγονται είναι κυρίως οι ζώνες προστασίας των π. Αλµυρού και Άλυκου 

της κοίτης ενώ δεν επηρεάζονται καθόλου ζώνες κατοικίας.  

− Κατακλύζονται επίσης σηµαντικές επιφάνειες βιοµηχανικών ζωνών (Βιοµηχανική Ζώνη 

Κατηγορίας Β) κυρίως στα κατάντη της οδού Λεµεσού. Κάποιες µικρές αγροτικές 

εκτάσεις θίγονται κυρίως στα σενάρια της 100 και 500ετίας. 

− Πληµµύρες υψηλής πιθανότητας (Τ20 έτη)  

Θίγονται κυρίως βιοµηχανικές περιοχές και οι ζώνες προστασίας. Κατακλύζονται όλοι οι 

οχετοί και οι γέφυρες εκτός από τις γέφυρες επί της Οδικής Αρτηρίας Α1 και η γέφυρα της 

Λ. Λεµεσού επί του π. Άλυκου. 

− Πληµµύρες µέσης πιθανότητας (Τ100 έτη)  

Θίγονται κυρίως βιοµηχανικές περιοχές και οι ζώνες προστασίας. Κατακλύζονται όλοι οι 

οχετοί και οι γέφυρες εκτός από τις γέφυρες επί της Οδικής Αρτηρίας Α1. 

− Πληµµύρες χαµηλής πιθανότητας (Τ500 έτη)  

Θίγονται κυρίως βιοµηχανικές περιοχές και οι ζώνες προστασίας. Κατακλύζονται όλοι οι 

οχετοί και οι γέφυρες εκτός από τις γέφυρες επί της Οδικής Αρτηρίας Α1. 

Στη συνέχεια µε βάση την παραπάνω ανάλυση αξιολογούνται οι επιπτώσεις από τις 

πληµµύρες στον πληθυσµό (άµεσες και έµµεσες), στις οικονοµικές δραστηριότητες, στην 

πολιτιστική κληρονοµιά και στο περιβάλλον. 

− Επιπτώσεις στον Πληθυσµό  
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Όπως φαίνεται από τους παραπάνω Πίνακες, οι εκτάσεις που κατακλύζονται είναι κύρια 

περιοχές µε επικρατούσα χρήση τη βιοτεχνία/βιοµηχανία. Ο δυνητικά συνολικός πληθυσµός 

που θίγεται είναι 1 210 άτοµα στο σενάρια Τ20, 2 570 άτοµα στο σενάριο Τ100 και 3 220 

άτοµα στο σενάριο Τ500. 

• Άµεσες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Ο σηµερινά θιγόµενος πληθυσµός είναι : 

Τ20 270 άτοµα  � Υψηλή Επίπτωση 

Τ100 680 άτοµα  � Υψηλή Επίπτωση 

Τ500 890 άτοµα  � Υψηλή Επίπτωση 

 Όπως φαίνεται στο Σχήµα 9-7 ο σηµερινά θιγόµενος πληθυσµός είναι αρκετά 

µικρότερος από τον θιγόµενο πληθυσµό σε συνθήκες πλήρους ανάπτυξης.  

• Έµµεσες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. ∆εν κατακλύζονται υποδοµές 

ύδρευσης/αποχέτευσης και εγκαταστάσεις που µπορεί να δηµιουργήσουν ρύπανση  

Τ20 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ500 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

• Κοινωνικές επιπτώσεις : Και στα τρία σενάρια δεν θίγεται κανένα κτήριο δηµόσιας 

διοίκησης ή σχολείο ή νοσοκοµείο. 

Τ20 ∆εν κατακλύζονται � Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 ∆εν κατακλύζονται � Μηδενική Επίπτωση 

Τ500 ∆εν κατακλύζονται � Μηδενική Επίπτωση 

− Επιπτώσεις στην οικονοµία: κατακλύζονται µόνο βιοµηχανικές δραστηριότητες και 

κάποιες αγροτικές εκτάσεις.. 

• Ιδιοκτησία. Σε όλα τα  υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται δεν κατακλύζονται 

κατοικίες :  

Τ20 ∆εν κατακλύζονται κατοικίες � Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 ∆εν κατακλύζονται κατοικίες � Μηδενική Επίπτωση 

Τ500 ∆εν κατακλύζονται κατοικίες � Μηδενική Επίπτωση 

• Tεχνικές υποδοµές : Στο σενάριο Τ20 κατακλύζονται οχετοί και οδικοί άξονες, ενώ 

στα σενάριο Τ100 και Τ500 κατακλύζονται όλες εκτός από δύο οι γέφυρες, κεντρικών 

οδικών αξόνων της περιοχής.  
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Τ20 Κατακλύζεται δρόµος 

υπερτοπικής σηµασίας (Λ. 

Λεµεσού στον π. Αλµυρό)   

� Μέτρια Επίπτωση 

Τ100 Κατακλύζονται δρόµοι 

υπερτοπικής σηµασίας   

� Μέτρια Επίπτωση 

Τ500 Κατακλύζονται δρόµοι 

υπερτοπικής σηµασίας   

� Μέτρια Επίπτωση 

• Οικονοµικές δραστηριότητες : 

Τ20 Κατακλύζονται 

βιοµηχανικές/βιοτεχνικές  

δραστηριότητες 

� Υψηλή Επίπτωση 

Τ100 Κατακλύζονται 

βιοµηχανικές/βιοτεχνικές  

δραστηριότητες 

� Υψηλή Επίπτωση 

Τ500 Κατακλύζονται 

βιοµηχανικές/βιοτεχνικές  

δραστηριότητες 

� Υψηλή Επίπτωση 

• Αγροτικές δραστηριότητες. 

Τ20 Πολύ περιορισµένες 

γεωργικές εκτάσεις (<100 

δεκάρια) 

� Χαµηλή Επίπτωση 

Τ100 Σηµαντικές γεωργικές 

εκτάσεις (>100 δεκάρια) 

� Μέτρια Επίπτωση 

Τ500 Σηµαντικές γεωργικές 

εκτάσεις (>100 δεκάρια) 

� Μέτρια Επίπτωση 

− Επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονοµιά : ∆εν θίγονται υποδοµές Πολιτιστικής 

Κληρονοµιάς 

Τ20 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ500 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

− Επιπτώσεις στο περιβάλλον : Θίγονται δύο βιοµηχανικές εγκαταστάσεις IPPC 

(παραγωγής κεραµικών υλικών) που µπορεί να προκαλέσουν ρύπανση ούτε 

προστατευόµενες περιοχές. 

Τ20 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 
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Τ100 Μία βιοµηχανική 

εγκατάσταση IPPC 

� Υψηλή Επίπτωση 

Τ500 ∆ύο βιοµηχανικές 

εγκαταστάσεις IPCC 

� Υψηλή Επίπτωση 
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10. Π∆ΣΚΠ C08_ΓΙΑΛΙΑΣ 

10.1 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΙΩΝ 

ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ 

10.1.1 Καταγραφή και αξιολόγηση κατάστασης λεκάνης 
απορροής 

Γενική περιγραφή λεκάνης  

Η περιοχή βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της επαρχίας Λευκωσίας. Η λεκάνη απορροής 

έχει έκταση 104 km2, µήκος 25 km περίπου και µέσο πλάτος 4 km περίπου. Έχει κατεύθυνση 

ΝΑ-Β∆ µε υψόµετρα που µεταβάλλονται από +1300 έως +215 περίπου. Στο κατάντη άκρο 

της περιλαµβάνονται οι οικισµοί ∆άλι, Πέρα Χωριό, Νήσου, Κοτσιάτης ενώ πιο ανάντη 

βρίσκονται οι οικισµοί, Αγία Βαρβάρα, Μαθιάτης και στο ορεινό τµήµα της ο Λυθροδόντας. Το 

ανάντη µισό τµήµα της βρίσκεται στις πλαγιές του Τρόοδος και έχει έντονο ανάγλυφο και κατά 

τµήµατα πυκνή δασοκάλυψη. Όπου οι κλίσεις το επιτρέπουν η έκταση καλύπτεται από 

καλλιέργειες. Το υπόλοιπο µισό έχει ήπιο ανάγλυφο και καλύπτεται µε καλλιέργειες , ενώ στο 

κατάντη άκρο υπάρχει σηµαντική οικιστική ανάπτυξη. 

Το τµήµα του ρέµατος που εξετάζεται είναι περίπου 6 km. Το ανάντη άκρο του βρίσκεται 

βορειοδυτικά του οικισµού Πέρα Χωριό, διέρχεται νοτίως του οικισµού Νήσου και καταλήγει 

κατάντη βόρεια του οικισµού ∆αλιού.  

Στο µεγαλύτερο µήκος ο ποταµός έχει ανοικτή ευρεία κοίτη χωρίς σηµαντικές µεταβολές πλήν 

του τµήµατος ΧΘ 1+150 - 1+400 και οι παρόχθιες ζώνες δεν περιλαµβάνουν κατοικηµένες 

περιοχές, πλην της περιοχής στα βόρεια του ∆αλιού. Αυτό οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στο 

γεγονός ότι οι παρόχθιες ζώνες αποτελούν µέρος της εγγεγραµµένης κοίτης του ποταµού η 

οποία έχει µεγάλο πλάτος. Εξαίρεση αποτελούν τα τµήµατα που διέρχονται από τους 

οικισµούς ∆άλι και Πέρα Χωριό συνολικού µήκους 1.5 km. Ψηλή βλάστηση υπάρχει στο µικρό 

τµήµα ΧΘ 2+560 - 2+600, κατόπιν στα τµήµατα ΧΘ 0+200 - 0+600, 1+200 - 1+400, 2+000 -

 2+560, 4+000 - 5+100, 5+350 - 5+850 η βλάστηση είναι χαµηλή θαµνώδης µε µικρά δένδρα 

και στο υπόλοιπα τµήµατα είναι χαµηλή θαµνώδης. 
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Σχήμα 10-1: Χάρτης της λεκάνης απορροής του π. Γιαλιά C_08 

 

Χρήσεις γης-Κάλυψη Εδάφους 

Η περιοχή µελέτης είναι γενικά αγροτική περιοχή µε χαµηλή οικιστική και ελάχιστη 

βιοµηχανική δραστηριότητα, όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 10-1). 

Σηµαντικές επιφάνεις στα ανάντη της λεκάνης απορροής καταλαµβάνονται από δασικές 

εκτάσεις.  

Πίνακας 10-1: Κατανομή κάλυψης εδάφους λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C08 

Χρήσεις Γης Έκταση (km2) Ποσοστό 

Αστική δόμηση 9.6 9.2% 

Βιομηχανικές-εμπορικές ζώνες & Δίκτυα μεταφορών 0.7 0.7% 

Αρόσιμη γη 20.7 19.8% 

Μόνιμες καλλιέργειες 12.1 11.6% 

Ετερογενείς γεωργικές περιοχές 14.6 14.0% 

Δάση 29.4 28.2% 

Συνδυασμοί θαμνώδους ή / και ποώδους βλάστησης 16.2 15.5% 

Χώροι Απόθεσης 1.0 1.0% 

ΣΥΝΟΛΟ 104.2 100% 
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Σχήμα 10-2: Κατανομή κάλυψης εδάφους λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C08 

 

Σχήμα 10-3: Χάρτης χρήσεων γης στη λεκάνη απορροής της ΠΔΣΚΠ C08 

 

Γεωλογικοί σχηµατισµοί – Εδαφικοί τύποι 

Οι γεωλογικοί σχηµατισµοί που δοµούν την Υδρολογική Λεκάνη της Π∆ΣΚΠ C08_Γιαλιάς, 

περιγράφονται στη συνέχεια αναλυτικά, από τους νεότερους προς τους παλαιότερους, µε 

βάση τον  γεωλογικό χάρτη της Κύπρου κλίµακας 1:250.000 που έχει συνταχθεί και εκδοθεί 
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από το Τµήµα Γεωλογικής Επισκόπησης (Κωσταντίνου Γ., 1995). Οι γεωλογικοί σχηµατισµοί 

είναι της λεκάνης: 

− Αλλούβιο – Κολλούβιο (H): Ο σχηµατισµός συνίσταται από άµµους, ιλύες, άργιλους και 

χαλίκια  - Ολόκαινο. 

− Σχηµατισµός Πάχνα (Mi-Mu): Ο σχηµατισµός συνίσταται από κρητίδες, µάργες, µαργαϊκές 

κρητίδες, κρητιδικές µάργες και ασβεστιτικούς ψαµµίτες – Μειόκαινο.  

− Σχηµατισµός Λεύκαρα (Ku3-Ou): Αποτελείται από Κρητίδες, µάργες, µαργαϊκές κρητίδες, 

κρητιδικές µάργες µε κατά τόπους κερατόλιθους σε µορφή ταινιών ή κονδύλων – 

Παλαιογενές.  

− Ανώτερος Ορίζοντας Λαβών (UPL): Ολιβινοφυρικές – πυροξενοφυρικές pillow λάβες 

ενίοτε µε πλακοειδείς ροές λαβών, φλέβες και υαλοκλαστίτες, συνήθως εξαλλοιωµένα στη 

ζεολιθική φάση – Ανώτερο Κρητιδικό.  

− Κατώτερος Ορίζοντας Λαβών (LPL): Pillow λάβες και πλακοειδείς ροές λαβών µε 

πληθώρα φλεβών και κοιτών εξαλλοιωµένες στη ζεολιθική φάση και κατά τόπους 

χρωµατισµένες µε πράσινο κελαδονίτη – Ανώτερο Κρητιδικό. 

− Ορίζοντας Βάσης (BG): ∆ιαβασικές φλέβες (>50%) µε λεπτές ζώνες pillow λαβών 

εξαλλοιωµένες στην πρασινοσχιστολιθική φάση– Ανώτερο Κρητιδικό. 

Υφιστάµενα τεχνικά έργα ανάσχεσης απορροής 

∆εν υπάρχουν υφιστάµενα τεχνικά έργα ανάσχεσης της πληµµυρικής απορροής. Υπάρχουν 

όµως 5 θέσεις στις οποίες έχουν κατασκευαστεί αναβαθµοί για την συγκράτηση ποσοτήτων 

νερού για άρδευση ή/και επεναπλήρωση των υπόγειων υδροφορέων. Επίσης στα ανάντη της 

λεκάνης απορροής έχουν κατασκευαστεί δύο µικροί ταµιευτήρες οι Άνω και Κάτω 

Λυθροδόντας, οι οποίοι έχουν συνολική χωρητικότητα 64 000m3 νερού, η οποία είναι 

ελάχιστη σε σχέση µε τους όγκους νερού σε περίπτωση πληµµυρικής απορροής. 

Στοιχεία Υδρολογικής Ανάλυσης 

Σύµφωνα µε το υδρολογικό µοντέλο που αναπτύχθηκε για τη λεκάνη απορροής της Π∆ΣΚΠ 

C08_Γιαλιάς και για τα τρία υδρολογικά σενάρια που εξετάστηκαν (πληµµύρες χαµηλής 

πιθανότητας µε περίοδο επαναφοράς 500 έτη, πληµµύρες µέσης πιθανότητας µε περίοδο 

επαναφοράς 100 έτη και πληµµύρες υψηλής πιθανότητας µε περίοδο επαναφοράς 20 έτη) 

στο τµήµα που βρίσκεται εντός της ορισθείσας Π∆ΣΚΠ αναπτύσσονται οι µέγιστες παροχές 

που δίνονται στον παρακάτω πίνακα Πίνακας 10-2.  

Πίνακας 10-2 : Παροχές αιχμής ΠΔΣΚΠ C08 για τα τρία υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται 

Παροχή αιχµής (m3/s) T=20 T=100 T=500 

Aνάντη όριο 118.5 322.7 651.4 

Κατάντη όριο 122.6 318.9 614.8 
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10.1.2 Καταγραφή και αξιολόγηση υφιστάµενης κατάστασης 
ρεµάτων Π∆ΣΚΠ 

Το τµήµα του ποταµού που εξετάζεται έχει µήκος περίπου 6.1 km περίπου. Ξεκινά µε ένα 

χαµηλό οχετό (κάτω από ιρλανδική διάβαση) σε δευτερεύον δρόµο που αποτελείται από 7 

σωληνωτούς αγωγούς διαµέτρου 0.90 m στη Χ.Θ. 6+047m (Φωτογραφία 10-1 (α)). Στη Χ.Θ. 

5+885 έχει κατασκευαστεί αναβαθµός µήκους 45m και ύψους 2.0m περίπου. Στο τµήµα αυτό 

έως τη διέλευση κάτω από την Οδική Αρτηρία Α-1η διατοµή είναι ανοιχτή και ευρεία και γενικά 

περνά από ανοιχτές και ελεύθερες περιοχές. Στη Χ.Θ. 5+406m υπάρχει άλλος αναβαθµός 

µήκους 45 m και ύψους 1.70m περίπου ενώ στη Χ.Θ. 5+274m γίνεται η διέλευση κάτω από τη 

γέφυρα της Οδικής Αρτηρίας Α1 µε γέφυρα 4 ανοιγµάτων και µήκους 82m. Η κοίτη του 

π. Γιαλιά κάτω από τη γέφυρα δεν είναι καλά διαµορφωµένη ενώ έχει κατασκευαστεί µια 

µικρή ιρλανδική διάβαση τσιµεντοστρωµένης οδού όπου οι πολύ µικρές παροχές διέρχονται 

µέσω µιας σειράς τεσσάρων σωληνωτών οχετών οι οποίες όµως δεν προσοµοιώνονται στο 

υδραυλικό µοντέλο HEC-RAS χωρίς κατά την άποψή µας να υπάρχει λόγος για κάτι τέτοιο. 

Το εύρος διέλευσης της κοίτης του π. Γιαλιά είναι πολύ εκτεταµένο (Φωτογραφία 10-1 (β)) µε 

αποτέλεσµα να µην υπάρχουν προβλήµατα κατακλύσεων του καταστρώµατος της Α1 ούτε 

και για την πληµµύρα της 500ετίας. 

Φωτογραφία 10-1: Άποψη του ανάντη οχετού στη Χ.Θ. 6+048m (α) και της διέλευσης κάτω 

από τη γέφυρα της Οδικής Αρτηρίας Α1 (β). 

 

 

(α) (β) 

Από εκεί και έως τη Χ.Θ. 4+012m, τη Χ.Θ. 3+887m και τη Χ.Θ. 3+606 όπου βρίσκονται σε 

πολύ κοντινή απόσταση δύο γέφυρες και ένα οχετός που ενώνουν τους οικισµούς της Νήσου 

και του Πέρα Χωριού, ο π. Γιαλιάς ρέει κατά µήκος µιας ελεύθερης από ανθρώπινες 

παρεµβάσεις περιοχή. Στη Χ.Θ. 4+012m υπάρχει µια µεγάλη σε µήκος γέφυρα µήκους 80m 

και 18 ανοιγµάτων µε µεσόβαθρα αναµφισβήτητης αισθητικής αξίας σε διατοµή του ποταµού 

µε πολύ µεγάλος εύρος (Φωτογραφία 10-2 (α)). Στη Χ.Θ. 3+887m υπάρχει χαµηλός οχετός 

(ιρλανδική διάβαση) µε 8 σωληνωτούς αγωγούς διαµέτρου 0.75m (Φωτογραφία 10-2 (β)). Στη 

Χ.Θ. 3+607m υπάρχει γέφυρα 84m και 8 ανοιγµάτων. Οι δύο αυτές γέφυρες δεν 

κατακλύζονται σχεδόν ποτέ (εκτός από την ανάντη και µόνο στην 500ετία)  
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Φωτογραφία 10-2: Άποψη της γέφυρας στη Χ.Θ. 4+012m (α) και άποψη της ιρλανδικής 

διάβασης στη Χ.Θ. 3+887m (β) 

 

 

(α) (β) 

Στη Χ.Θ. 3+083m βρίσκεται αναβαθµός συνολικού µήκους 50m περίπου και ύψους 1.70m 

περίπου. Στα κατάντη έως τη Χ.Θ. 1+630 που βρίσκεται άλλος αναβαθµός (µήκους 60m 

περίπου και ύψους 1.50m περίπου) δεν υπάρχει άλλη κατασκευή εντός της κοίτης του 

π. Γιαλιά, η κοίτη του οποίου είναι ευρεία χωρίς ιδιαίτερη βλάστηση και ανθρώπινες χρήσεις 

πλησίον της κοίτης. Στο διάστηµα αυτό ο π. Γιαλιάς εισέρχεται στον αστικό ιστό του Ιδαλίου. 

Στη Χ.Θ. 1+428 επί της οδού Κολοκοτρώνη υπάρχει χαµηλός οχετός κάτω από ιρλανδική 

διάβαση 11 σωληνωτών αγωγών διαµέτρου 1.0m ο καθένας. Στη Χ.Θ. 0+989m υπάρχει 

αναβαθµός συνολικού µήκους 20m περίπου και ύψους 2.0m. Στη Χ.Θ. 0+773m υπάρχει 

γέφυρα µήκους 47m και 5 ανοιγµάτων (Φωτογραφία 10-3 (α)) ενώ το υπό εξέταση τµήµα 

καταλήγει στη Χ.Θ. 0+175 όπου υπάρχει χαµηλός οχετός κάτω από ιρλανδική διάβαση µε 

δέκα σωληνωτούς αγωγούς διαµέτρου 0.8m (Φωτογραφία 10-3 (β)). 

Φωτογραφία 10-3: Άποψη της γέφυρας στη Χ.Θ. 0+773m (α) και άποψη του κατάντη χαμηλού 

οχετού στο τέλος του υπό εξέταση τμήματος (β). 

 

 

(α) (β) 
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10.1.3 Χάρτες επικινδυνότητας πληµµύρας - αξιολόγηση 
πληµµυρικών φαινοµένων 

Στην ιστοσελίδα του Τµήµατος Ανάπτυξης Υδάτων έχουν αναρτηθεί, οι ακόλουθοι Χάρτες 

Επικινδυνότητας Πληµµύρας (δίνονται µε hyperlink), για τα τρία υδρολογικά σενάρια : 

Κωδ. 

Π∆ΣΚΠ 
Όνοµα περιοχής 

ΧΑΡΤΕΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

Για πληµµύρα πιθανότητας περιόδου επαναφοράς 

20 χρόνια 100 χρόνια 500 χρόνια Συνοπτικός 

C08 Ποταµός Γιαλιάς (1) & (2) (1) & (2) (1) & (2) (1) & (2) 

Από τη Μελέτη των Χαρτών Επικινδυνότητας πληµµύρας για τα τρία υδρολογικά σενάρια που 

έχουν εξεταστεί προκύπτει ότι :  

− Πληµµύρα υψηλής πιθανότητας (T20 έτη)  

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. Ο κυριότερος λόγος είναι ότι σχεδόν σε όλο το µήκος η κοίτη είναι 

ευρεία µε σαφή αναχώµατα και γενικά η κοίτη είναι καθαρή από βλάστηση. Όλοι οι χαµηλοί 

οχετοί κάτω από τις ιρλανδικές διαβάσεις υπερχειλίζουν στην πληµµύρα 20ετίας ενώ 

αντιθέτως καµία γέφυρα δεν υπερχειλίζει σε αυτό το σενάριο. Τα βάθη ροής στο πληµµυρικό 

πεδίο δεν είναι σηµαντικά και φτάνουν έως την τιµή του 1.4m κατά τόπους. 

− Πληµµύρα υψηλής πιθανότητας (T100 έτη)  

Η εικόνα είναι σαφώς δυσµενέστερη από αυτή της πληµµύρας Τ20 χωρίς όµως και πάλι να 

δηµιουργούνται ιδιαίτερα προβλήµατα. Υπερχειλίσεις της κοίτης λαµβάνουν χώρα στο 

αριστερό πρανές µεταξύ των  Χ.Θ. 5+000m και 4+500m, Χ.Θ. 4+000m και Χ.Θ. 3+500m 

(στην περιοχή των τεχνικών έργων που ενώνουν τους οικισµούς Νήσου και Πέρα Χωριού) και 

µεταξύ των Χ.Θ. 3+500m και Χ.Θ. 3+000m. Γενικά όπου υπάρχουν υπερχειλίσεις συµβαίνει 

επειδή η κοίτη παρουσιάζει απότοµες στενώσεις και µείωση της διαθέσιµης διατοµής. Από τις 

γέφυρες µόνο εκείνη στη Χ.Θ. 0+773m υπερχειλίζει. Τα βάθη ροής στο πληµµυρικό πεδίο δεν 

είναι σηµαντικά και φτάνουν έως την τιµή του 2.4m κατά τόπους. 

− Πληµµύρα υψηλής πιθανότητας (T500 έτη)  

Η εικόνα είναι σαφώς δυσµενέστερη από αυτή της πληµµύρας Τ100 χωρίς όµως και πάλι να 

δηµιουργούνται σοβαρά προβλήµατα απλά µεγεθύνονται τα προβλήµατα λόγω των 

στενώσεων της διατοµής. Από τις γέφυρες υπερχειλίζουν εκείνες στη Χ.Θ. 0+773m και 

4+012m. Τα βάθη ροής στο πληµµυρικό πεδίο δεν είναι σηµαντικά και φτάνουν έως την τιµή 

του 3.4m κατά τόπους. 
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Πίνακας 10-3: Συμπεριφορά τεχνικών έργων ΠΔΣΚΠ  C08_Γιαλιάς σε συνθήκες πλημμύρας 

Α/Α ΧΘ Είδος Κατασκευής 
Υπερπήδηση κατασκευής 

T=20 T=100 T=500 

1 0+176 Γέφυρα / Οχετός ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

2 0+773 Γέφυρα / Οχετός ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

3 1+428 Γέφυρα / Οχετός ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

4 3+607 Γέφυρα / Οχετός ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

5 3+887 Γέφυρα / Οχετός ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

6 4+012 Γέφυρα / Οχετός ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

7 5+273 Γέφυρα / Οχετός ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

8 6+048 Γέφυρα / Οχετός ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στις κοινότητες Πέρα Χωρίου, Νήσου και ∆άλι υπήρξαν 

σηµαντικά προβλήµατα πληµµυρών µε σηµαντικότερα αυτά των πληµµυρών του 2009, όµως 

αυτά οφείλονταν σε µεγαλύτερο βαθµό στην υπερχείλιση παραπόταµων του ποταµού Γιαλιά 

οι οποίοι διέρχονται µέσα από τις οικιστικές περιοχές και όχι στον κύριο ποταµό αν και 

υπήρξαν και υπερχειλίσεις οδικών διαβάσεων του κυρίως ποταµού. 

Σηµειώνεται ότι τα παραπάνω αποτελέσµατα έχουν προκύψει µε παραδοχές, υπολογιστικούς 

περιορισµούς και δυνατότητες οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά στο Τεύχος 

«∆ραστηριότητα 4.1: Αξιολόγηση του επιπέδου αβεβαιότητας στα αποτελέσµατα των χαρτών 

Επικινδυνότητας και Κινδύνου Πληµµύρας και εισηγήσεις για µείωση της αβεβαιότητας».  

10.1.4 Αξιολόγηση κατάστασης και περιγραφή των αιτίων των 
πληµµυρών 

Με βάση τα αποτελέσµατα της εκπονηθείσας υδραυλικής ανάλυσης και την αποτύπωση της 

υφιστάµενης κατάστασης, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στην 

αυτοψία που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας µελέτης και όλα τα στοιχεία και 

αποτυπώσεις που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της µελέτης κατάρτισης των Χαρτών 

Επικινδυνότητας, προκύπτει ότι ο µηχανισµός πληµµύρας στην περίπτωση της Π∆ΣΚΠ 

C08 π. Γιαλιάς είναι η φυσική υπερχείλιση και η παρεµπόδιση ροής που οφείλεται σε 

ανεπάρκεια της διατοµής της κοίτης του ρέµατος καθώς και σε ανεπάρκεια της διατοµής των 

εγκάρσιων τεχνικών έργων των οδικών διαβάσεων (γέφυρες και οχετοί). 
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10.2 ΧΑΡΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

10.2.1 Χάρτες Κινδύνου Πληµµύρας 

Στην ιστοσελίδα του Τµήµατος Ανάπτυξης Υδάτων έχουν αναρτηθεί, οι ακόλουθοι Χάρτες µε 

τις δυνητικές αρνητικές συνέπειες των πληµµυρών (δίνονται µε hyperlink), για τα τρία 

υδρολογικά σενάρια : 

Κωδ. 

Π∆ΣΚΠ 
Όνοµα περιοχής 

ΧΑΡΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

Για πληµµύρα πιθανότητας περιόδου 

επαναφοράς 

20 χρόνια 100 χρόνια 500 χρόνια 

C08 Ποταµός Γιαλιάς (1) & (2) (1) & (2) (1) & (2) 

 

Στους παρακάτω Πίνακες δίνονται τα είδη χρήσεων γης που κατακλύζονται για τα τρία 

υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται και ο πληθυσµός που δυνητικά θίγεται µε βάση τα 

στοιχεία της µελέτης κατάρτισης των Χαρτών Κινδύνου Πληµµύρας. Είναι σαφές σε σχέση µε 

την περιγραφή των πληµµυρικών συνθηκών ότι επηρεάζονται σχεδόν αποκλειστικά οι ζώνες 

προστασίας της κοίτης του ρέµατος µε ποσοστά που φτάνουν έως και το 98% για την 

πληµµύρα 20ετίας. Με ποσοστό 8% και 24% για τις πληµµύρες 100ετίας και 500ετίας 

επηρεάζονται γενικά οικιστικές περιοχές κατοικίας κυρίως διώροφων κτηρίων. 
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Πίνακας 10-4: ΠΔΣΚΠ  C08_ Ποταμός Γιαλιάς_Κατακλυζόμενες εκτάσεις  ανά χρήση 

ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ 

Τ20 Τ100 Τ500 

Έκταση 

(δεκάρια) Ποσοστό (δεκάρια) Ποσοστό (δεκάρια) Ποσοστό 

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ 6.9 2.0% 40.7 8.1% 175.7 24.0% 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 336.2 98.0% 456.5 91.1% 529.9 72.5% 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 0.13 0.04% 3.8 0.8% 25.6 3.5% 

ΣΥΝΟΛΟ 343.2 100.00% 501.0 100.00% 731.2 100.00% 

 

Πίνακας 10-5: ΠΔΣΚΠ  C08_ Ποταμός Γιαλιάς_Θιγόμενος πληθυσμός 

Εκτιµώµενος Σηµερινός Πληθυσµός 
Εκτιµώµενος Πληθυσµός                             

Πλήρους Ανάπτυξης 

Τ=020 Τ=100 Τ=500 Τ=020 Τ=100 Τ=500 

10 30 140 20 160 820 
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Σχήμα 10-4 : Κατανομή χρήσεων γης  εδάφους 

λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C08, σε συνθήκες 

πλημμύρας Τ20 

Σχήμα 10-5 : Κατανομή χρήσεων γης  εδάφους 

λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C08, σε συνθήκες 

πλημμύρας Τ100 

Σχήμα 10-6 : Κατανομή χρήσεων γης  

εδάφους λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C08, σε 

συνθήκες πλημμύρας Τ500 
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Σχήμα 10-7: ΠΔΣΚΠ C08_ Ποταμός Γιαλιάς_Θιγόμενος πληθυσμός 

 

Σχήμα 10-8: Θιγόμενες χρήσεις/δραστηριότητες (δεκάρια), σε συνθήκεςημμύρας Τ20, 100 & 

Τ500 στην ΠΔΣΚΠ C08 

 

Ειδικότερα, όσον αφορά στις επιπτώσεις στις αγροτικές δραστηριότητες, από τη 

συναξιολόγηση και επεξεργασία των πληροφοριών για τα τρία υδρολογικά σενάρια: 

− των Χαρτών Κινδύνου Πληµµύρας και 

− των στοιχείων του ΚΟΑΠ για το έτος 2013,  

προκύπτει ότι πλήττονται κυρίως καλλιέργειες σε κριθάρι (συνολικά καλύπτουν το 100%, 61% 

και 35% περίπου της κατακλυζόµενης αγροτικής γης για Τ20, Τ100 & Τ500 αντίστοιχα). 
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Αναλυτικά στοιχεία για τα είδη των καλλιεργειών που πλήττονται σε κάθε υδρολογικό σενάριο 

δίνονται στο συνηµµένο Πίνακα (βλ.Πίνακας 10-6). 

Πίνακας 10-6 : Κατανομή αγροτκών εκτάσεων ανά είδος καλλιέργειας (σε δεκάρια) στην ΠΔΣΚΠ 

C08 σε συνθήκες πλημμύρας υψηλής, μέσης και χαμηλής πιθανότητας (Τ20, Τ100 και Τ500) 

Είδος 

καλλιέργειας 

Τ20 Τ100 Τ500 

Έκταση % Έκταση % Έκταση % 
ΚΡΙΘΑΡΙ 3.3 99.9 7.2 61.2 21.7 35.1 
ΕΛΙΕΣ -------- -------- 2.1 17.6 11.3 18.4 
ΑΛΛΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ -------- -------- 2.1 17.7 3.4 5.5 
ΑΛΛΕΣ 
∆ΕΝ∆ΡΩ∆ΕΙΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

-------- -------- -------- -------- 1.2 1.9 

ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆Η -------- -------- -------- -------- 5.6 9.1 
ΣΙΤΑΡΙ ΓΙΑ ΣΑΝΟ -------- -------- -------- -------- 1.9 3.1 
ΣΙΦΩΝΑΡΙ -------- -------- -------- -------- 4.9 8.0 
ΑΛΛΕΣ -------- ------ 0.4 3.5 11.7 19.0 
ΣΥΝΟΛΟ 3.3 100 11.8 96.5 61.7 100 

10.2.2 Αξιολόγηση Επιπτώσεων 

Από την επεξεργασία των Χαρτών, για τα τρία υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται, 

καταγράφονται τα εξής. Σε όλα τα υδρολογικά σενάρια, που εξετάζονται οι χρήσεις που 

θίγονται είναι ζώνες κατοικίας (περιοχές µε µονοκατοικίες µέχρι τριών ορόφων) καθώς και 

κάποιες µικρές καλλιέργειες. Εντούτοις κατακλύζεται σχεδόν αποκλειστικά η ζώνη 

προστασίας του π. Γιαλιά. Σε όλα τα υδρολογικά σενάρια δεν υπερχειλίζουν και δεν 

κατακλύζονται οι γέφυρες στη Χ.Θ. 5+273m (γέφυρα της οδικής Αρτηρίας Α1) και η γέφυρα 

στη Χ.Θ. 3+607m επί της Οδικής Αρτηρίας Β1 (παράδροµος της Β1). 

− Πληµµύρες υψηλής πιθανότητας (Τ20 έτη)  

Όπως αναφέρθηκε 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. ∆εν 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. 

− Πληµµύρες µέσης πιθανότητας (Τ100 έτη)  

Όπως αναφέρθηκε οι υπερχειλίσεις για την πληµµύρα 100ετίας είναι πολύ µικρές. Θίγονται 

περιοχές κατοικίας (κατασκευές 2-3 ορόφων). Υπερχειλίζουν όλα τα εγκάρσια τεχνικά έργα 

(γέφυρες και οχετοί) που περιλαµβάνουν εκτός από τα οδοστρώµατα των γεφυρών / οχετών 

και περιορισµένα µήκη οδών εκατέρωθεν των τεχνικών έργων εκτός από τις δύο γέφυρες που 

αναφέρονται παραπάνω. Κατακλύζονται µικρές εκτάσεις λόγω της υπερχείλισης στο οικισµό 

∆άλι. 
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− Πληµµύρες χαµηλής πιθανότητας (Τ500 έτη)  

Θίγονται περιοχές κατοικίας (κατασκευές 2-3 ορόφων) και κάποιες γεωργικές εκτάσεις. 

Υπερχειλίζουν όλα τα εγκάρσια τεχνικά έργα (γέφυρες και οχετοί) που περιλαµβάνουν εκτός 

από τα οδοστρώµατα των γεφυρών / οχετών και περιορισµένα µήκη οδών εκατέρωθεν των 

τεχνικών έργων εκτός από τις δύο γέφυρες που αναφέρονται παραπάνω. Κατακλύζονται 

µικρές εκτάσεις λόγω της υπερχείλισης στο οικισµό ∆άλι. 

Στη συνέχεια µε βάση τα παραπάνω αξιολογούνται οι επιπτώσεις από τις πληµµύρες στον 

πληθυσµό (άµεσες και έµµεσες), στις οικονοµικές δραστηριότητες, στην πολιτιστική 

κληρονοµιά και στο περιβάλλον. 

− Επιπτώσεις στον πληθυσµό : σε όλα τα υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται 

κατακλύζονται περιοχές µε επικρατούσα χρήση την κατοικία (περιοχές µε κατασκευές  

δύο και τριών ορόφων). Τα βάθη νερού που αναπτύσσονται στο σενάριο Τ20 είναι γενικά 

της τάξης του 0-0.50m και τοπικά φτάνει το 1.0m, στο σενάριο Τ100 της τάξης του 0.5-

1.0m, τοπικά φτάνει το 1.5m και στο σενάριο Τ500 της τάξης του 1.5-2.0m. 

• Άµεσες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Ο σηµερινά θιγόµενος πληθυσµός είναι : 

Τ20 10 άτοµα  � Μέτρια Επίπτωση 

Τ100 30 άτοµα  � Μέτρια Επίπτωση 

Τ500 140 άτοµα  � Υψηλή Επίπτωση 

 Όπως φαίνεται στο Σχήµα 10-7 ο σηµερινά θιγόµενος πληθυσµός είναι πολύ 

µικρότερος από τον θιγόµενο πληθυσµό σε συνθήκες πλήρους ανάπτυξης.  

• Έµµεσες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. ∆εν κατακλύζονται υποδοµές 

ύδρευσης/αποχέτευσης και εγκαταστάσεις που µπορεί να δηµιουργήσουν ρύπανση  

Τ20 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ500 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

• Κοινωνικές επιπτώσεις : Σε κανένα από τα τρία σενάρια δεν θίγονται δηµόσια κτήρια 

(νοσοκοµεία, σχολεία, υπηρεσίες). 

Τ20 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ500 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

− Επιπτώσεις στην οικονοµία: κατακλύζονται κυρίως σπίτια, γραφεία και στην περίπτωση 

της πληµµύρας Τ500 θίγονται επιπλέον και εµπορικές δραστηριότητες. 

• Ιδιοκτησία. Σε όλα τα  υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται κατακλύζονται σπίτια :  
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Τ20 ∆εν κατακλύζονται κατοικίες � Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 Κατακλύζονται κατοικίες � Υψηλή Επίπτωση 

Τ500 Κατακλύζονται κατοικίες   � Υψηλή Επίπτωση 

• Tεχνικές υποδοµές : Στο σενάριο Τ20 δεν κατακλύζονται γέφυρες και οδικοί άξονες, 

στο σενάριο Τ100 κατακλύζεται δύο γέφυρες σε κεντρικούς δρόµους του οικισµού 

∆άλι ενώ στο σενάριο Τ500 κατακλύζονται οι ίδιες γέφυρες όπως στο σενάριο της 

100ετίας.  

Τ20 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 Κατακλύζονται κεντρικοί 

δρόµοι εντός οικισµού   

� Μέτρια Επίπτωση 

Τ500 Κατακλύζονται κεντρικοί 

δρόµοι εντός οικισµού   

� Μέτρια Επίπτωση 

• Οικονοµικές δραστηριότητες : 

Τ20 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ500 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

• Αγροτικές δραστηριότητες. 

Τ20 Αµελητέες � Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 Πολύ περιορισµένες 

γεωργικές εκτάσεις (<100 

δεκάρια) 

� Χαµηλή Επίπτωση 

Τ500 Πολύ περιορισµένες 

γεωργικές εκτάσεις (<100 

δεκάρια) 

� Χαµηλή Επίπτωση 

− Επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονοµιά : ∆εν θίγονται υποδοµές Πολιτιστικής 

Κληρονοµιάς 

Τ20 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ500 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 
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− Επιπτώσεις στο περιβάλλον : ∆εν θίγονται εγκαταστάσεις που µπορεί να προκαλέσουν 

ρύπανση ούτε προστατευόµενες περιοχές. 

Τ20 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ500 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 
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11. Π∆ΣΚΠ C18_ΚΟΜΗΤΗΣ-ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ 

11.1 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΙΩΝ 

ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ 

11.1.1 Καταγραφή και αξιολόγηση κατάστασης λεκάνης 
απορροής 

Γενική περιγραφή λεκάνης  

Η περιοχή του ποταµού Κοµήτη βρίσκεται σε απόσταση 35 km περίπου δυτικά της 

Λευκωσίας 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. Η έκτασή της είναι 4.85 km2.  

Το ανάντη άκρο έχει υψόµετρο +360 και το κατάντη +150. Στ 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. Το υπό 

εξέταση ρέµα έχει µήκος 3.7 km, το ανάντη άκρο του βρίσκεται δυτικά του οικισµού 

Περιστερώνα, ακολουθεί παράλληλη πορεία µε τον δρόµο που συνδέει τους οικισµούς 

Περιστερώνα και Αστροµερίτη κατόπιν διασχίζει τον οικισµό του Αστροµερίτη.  

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. 

Στα τµήµατα που το υδατόρεµα διασχίζει τον Αστροµερίτη, µεταξύ ΧΘ 610 και 1470 (οχετός 

1468 - µήκος 860 m) και µεταξύ 1620 και 2040 (οχετός 2030 - µήκος 420m) υπάρχει 

κατασκευασµένος κιβωτοειδής οχετός κατά µήκος του υδατορέµατος, κατά ένα µέρος του 

οποίου υψοµετρικά βρίσκεται πάνω από το έδαφος και διακόπτεται συχνά σε διασταυρώσεις 

δρόµων σχηµατίζοντας ανοικτά φρεάτια. Παρακάτω παρατίθενται φωτογραφίες της εισόδου 

και εξόδου των κλειστών τµηµάτων. 

Στη λεκάνη απορροής έχει εκπονηθεί η µελέτη «Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΡΥΑΚΙΟΥ ΠΟΥ ∆ΙΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ 

ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ» το 2006 για λογαριασµό του Κοινοτικού Συµβουλίου Αστροµερίτη από τον 

κ. Χρ. Ιωάννου, Υδρολόγο. Σύµφωνα µε τη µελέτη αυτή η κοινότητα Αστροµερίτη 

αντιµετωπίζει οξύ πρόβληµα διόδευσης των οµβρίων υδάτων που προέρχονται από το ρέµα 

που διέρχεται δια µέσου του χωριού. Η περιοχή µε βάση τον πολεοδοµικό σχεδιασµό της 
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άρχισε να αναπτύσσεται ανάλογα και εκτάσεις που η χρήση των οποίων στο πολύ κοντινό 

παρελθόν ήταν γεωργικές, µετατρέπονται σε οικιστικές. Ειδικότερα αντιµετωπίζει  πρόβληµα 

µια ζώνη κατά µήκος του ρέµατος που περιλαµβάνει τις περιοχές του χωριού και τα τεµάχια 

που συνορεύουν µε το ρέµα. Ο πολεοδοµικός σχεδιασµός της κοινότητας µετατρέπει τη 

γεωργική σε οικιστική περιοχή µε συνέπεια τον περιορισµό του χώρου ροής του ρέµατος και 

που αναπόφευκτα επιφέρει αλλαγές στις συνθήκες διοχέτευσης των οµβρίων υδάτων και 

στην επιφανειακή απορροή. 

Με βάση την προαναφερθείσα µελέτη προτάθηκε η αντικατάσταση της ανοιχτής διατοµής µε 

κλειστό αγωγό από σκυρόδεµα µε λείες επιφάνειες, ορθογώνιας διατοµής εσωτερικών 

διαστάσεων 3.0 x 1.85 m και κλίση πυθµένα >0,8% και <1,2%. Ο αγωγός αυτός είναι ικανός 

να µεταφέρει απρόσκοπτα πληµµυρική παροχή 14.0 m³/s, που έχει συχνότητα εµφάνισης 

T=50 έτη. Οι διαστάσεις του αγωγού είναι τέτοιες που θα λαµβάνουν υπόψη και ένα 

περιθώριο περίπου 20% και όταν κατασκευαστεί να αντικαταστήσει την υφιστάµενη κοίτη. Η 

παροχετευτικότητα του αγωγού θα καλύπτει και τις ποσότητες που θα απορρέουν από το 

χώρο της υπό ανάπτυξη περιοχής και έχουν χρόνο συγκέντρωσης µικρότερο των 15 λεπτών. 

Στον σχετικό πίνακα (Πίνακας 11-2) παρατίθενται οι τιµές της πληµµυρικής αιχµής για το 

ανάντη και το κατάντη όριο του π. Κοµήτη για τα τρία υδρολογικά σενάρια βάσει της 

µοναδιάστατης ανάλυσης. Για την 20ετία και το κατάντη όριο της περιοχής µελέτης η παροχή 

αιχµής είναι περίπου ίση (11.7 m3/s) µε την ανωτέρω τιµή της 50ετίας (14.0 m³/s). Για την 

100ετία και το κατάντη όριο της περιοχής µελέτης η παροχή αιχµής είναι ίση µε 26 m³/s. Από 

την παράθεση των τιµών αυτών φαίνεται ότι αρχικά υπάρχει µια αναντιστοιχία µεταξύ των 

µεγεθών αυτών. Πράγµατι από µια απλή, λογαριθµική παλινδρόµηση των τιµών του πίνακα 

προκύπτει ότι για την 50ετία και για το κατάντη όριο του εξεταζόµενου τµήµατος θα έπρεπε η 

παροχή αιχµής να είναι ίση µε 18.9 m3/s. Η τιµή αυτή αποκλίνει από την αντίστοιχη της 

µελέτης (κατά 35%) αλλά στην πραγµατικότητα η απόκλιση αυτή θα είναι µικρότερη επειδή 

δεν θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η συνολική λεκάνη απορροής και λόγω του περιθωρίου 

20% στο σχεδιασµό του αγωγού. Εντούτοις και επειδή η διαφορά στη λεκάνη απορροής είναι 

µικρή θεωρούµε ότι τα ευρήµατα των δύο µελετών βρίσκονται σε σχετική δυσαρµονία µε την 

εκτίµηση της υπόψη µελέτης να είναι µικρότερη από την εκτίµηση της µονοδιάστατης 

ανάλυσης της προηγούµενης Σύµβασης ΤΑΥ. 
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Σχήμα 11-1: Χάρτης της λεκάνης απορροής της ΠΔΣΚΠ C18-Κομήτης στον Αστρομερίτη 
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Χρήσεις γης-Κάλυψη Εδάφους 

Η περιοχή είναι κυρίως αστική µε κατοικίες γενικά µικρού ύψους. Αρόσιµη γη υπάρχει στα 

ανάντη της λεκάνης απορροής. Περισσότερα στοιχεία για τις χρήσεις γης στη λεκάνη 

απορροής παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 11-1) και στο Σχήµα 11-2. 

Πίνακας 11-1: Κατανομή κάλυψης εδάφους λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C18 

Χρήση Γης 
Έκταση (km2) Ποσοστό 

Αστική δόµηση 0.9 18.4% 

Αρόσιµη γη 1.0 21.7% 

Ετερογενείς γεωργικές περιοχές 2.9 59.8% 

ΣΥΝΟΛΟ 4.8 100% 

Σχήμα 11-2: Κατανομή χρήσεων γης στη λεκάνη απορροής της ΠΣΔΚΠ C18 
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Σχήμα 11-3: Κατανομή κάλυψης εδάφους λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C18 

 

Σχήμα 11-4: Χάρτης χρήσεων γης του ΠΔΣΚΠ C18 

Γεωλογικοί σχηµατισµοί – Εδαφικοί τύποι 

Οι γεωλογικοί σχηµατισµοί που δοµούν την Υδρολογική Λεκάνη της Π∆ΣΚΠ 

C18_Αστροµερίτης, περιγράφονται συνοπτικά στη συνέχεια, από τους νεότερους προς τους 

παλαιότερους, µε βάση το γεωλογικό χάρτη της Κύπρου κλίµακας 1:250.000 που έχει 

συνταχθεί και εκδοθεί από το Τµήµα Γεωλογικής Επισκόπησης (Κωσταντίνου Γ., 1995). Οι 

γεωλογικοί σχηµατισµοί της λεκάνης είναι: 

• Σχηµατισµός Σύναµα (Q1): Αποτελείται από χαλίκια, άµµους και ιλύες - Πλειστόκαινο.  

Υφιστάµενα τεχνικά έργα ανάσχεσης απορροής 

∆εν υπάρχουν τεχνικά έργα ανάσχεσης της απορροής στη λεκάνη απορροής. 
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Στοιχεία Υδρολογικής Ανάλυσης 

Σύµφωνα µε το υδρολογικό µοντέλο που αναπτύχθηκε για τη λεκάνη απορροής της Π∆ΣΚΠ 

C18_Αστροµερίτης και για τα τρία υδρολογικά σενάρια που εξετάστηκαν (πληµµύρες χαµηλής 

πιθανότητας µε περίοδο επαναφοράς 500 έτη, πληµµύρες µέσης πιθανότητας µε περίοδο 

επαναφοράς 100 έτη και πληµµύρες υψηλής πιθανότητας µε περίοδο επαναφοράς 20 έτη) 

στο τµήµα που βρίσκεται εντός της ορισθείσας Π∆ΣΚΠ αναπτύσσονται οι µέγιστες παροχές 

που δίνονται στον συνηµµένο Πίνακα (Πίνακας 11-2).  

Πίνακας 11-2 : Παροχές αιχμής ΠΔΣΚΠ C18 για τα τρία υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται 

Παροχή αιχµής (m3/s) 
T=20 T=100 T=500 

Aνάντη όριο 
5.1 12.1 14.8 

Κατάντη όριο 
11.7 26.0 32.1 

11.1.2 Καταγραφή και αξιολόγηση υφιστάµενης κατάστασης 
ρεµάτων Π∆ΣΚΠ 

Το τµήµα του ρέµατος που εξετάζεται είναι περίπου 3700m. Το πρώτο από ανάντη τεχνικό 

έργο είναι ένας µικρός δίδυµος σωληνωτός οχετός διαµέτρου 0.60m σε ένα αγροτικό 

χωµατόδροµο (Φωτογραφία 11-1 (α)). Η κοίτη του ρέµατος δεν εντοπίζεται µε σαφή 

χαρακτηριστικά και παρουσιάζει σηµαντική βλάστηση και διαρρέει Οικιστική Πολεοδοµική 

Ζώνη η οποία δεν έχει ακόµα αναπτυχθεί και προς το παρόν χρησιµοποιείται στη γεωργία. 

Στη Χ.Θ. 3+510m υπάρχει µικρός εγκάρσιος αναβαθµός ύψους 0.60m. Το ρέµα ρέει νότια και 

δυτικά του οδικού άξονα Περιστερώνα – Αστροµερίτη. Στη Χ.Θ. 2+430m βρίσκεται δίδυµος 

σωληνωτός οχετός διαµέτρου 1.0m κάτω από µικρή ασφαλτοστρωµένη οδό που καταλήγει σε 

µια παρακείµενη ιδιοκτησία. 

Στη Χ.Θ. 2+030m ξεκινά το πρώτο κλειστό τµήµα µήκους 425m. Κάτω από την οδική αρτηρία 

B9 υπάρχει δίδυµος κιβωτοειδής οχετός όπου αφού κατάντη παρεµβληθεί ένα µικρό ανοιχτό 

τµήµα ξεκινάει το κλειστό τµήµα που έχει κιβωτοειδή διατοµή µε διαστάσεις 3.1m * 1.7m. 

Όµως η διέλευση κάτω από την προαναφερόµενη οδό γίνεται µε ανεστραµµένο δίδυµο οχετό 

(ύψος µεγαλύτερο από το πλάτος), ο οποίος όµως δεν προσοµοιώνεται στο µοντέλο HEC-

RAS (Φωτογραφία 11-1 (β)). Από τη φωτογραφία φαίνεται ότι η είσοδος του οχετού έχει 

κατασκευαστεί χωρίς πτερυγότοιχο γεγονός που δηµιουργεί σοβαρές απώλειες ενέργειας 

στην είσοδο του οχετού. Όπως έχει αναφερθεί και στην περιοχή C02_Κλήµος, στο µοντέλο 

HEC-RAS το κλειστό τµήµα προσοµοιώνεται ως οχετός µεγάλου µήκους. Γενικώς στο σηµείο 

αυτό παρουσιάζεται µια απόκλιση µεταξύ της πραγµατικής µορφής του ρέµατος και της 

προσοµοίωσης. 
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Φωτογραφία 11-1: Άποψη του πρώτου ανάντη δίδυμου σωληνωτού οχετού (α) και ανάντη 

άποψη του οχετού λίγο πριν την έναρξη του πρώτου από ανάντη κλειστού τμήματος. 

  

(α) (β) 

Στο πρώτο κλειστό τµήµα όταν υπάρχει διέλευση µε κάθετη οδό δηµιουργεί ασυνέχειες στο 

κλειστό τµήµα, το οποίο διακόπτεται και περνάει κάτω από τη δευτερεύουσα οδό µε 

µικρότερο οχετό καθώς η εσωτερική στέψη του κλειστού τµήµατος έχει στάθµη µεγαλύτερη 

από την αντίστοιχη του οδοστρώµατος (Φωτογραφία 11-2). Η ανισοσταθµία του 

οδοστρώµατος και της οροφής του κλειστού τµήµατος δηµιουργεί εµπόδιο στην επιφανειακή 

ροή (καθώς λειτουργεί ως φράγµα)  Η κλειστή διατοµή είναι εµφανής και το σκυρόδεµα της 

άνω πλευράς δεν είναι εγκιβωτισµένο ολόκληρο σε σκάµα, αλλά το ίδιο το σκυρόδεµα 

δηµιουργεί µια επιφάνεια σαν πεζόδροµος. 

Φωτογραφία 11-2: Άποψη του κλειστού τμήματος σε θέσεις διέλευσης με κάθετες 

δευτερεύουσες οδούς 

  

(α) (β) 

Στη Χ.Θ. 1+619 ολοκληρώνεται το πρώτο κλειστό τµήµα για να ξεκινήσει στη Χ.Θ. 1+468m το 

δεύτερο και µεγαλύτερο κλειστό τµήµα µήκους 860m και διαστάσεων 2.65m*1.80m µε τα ίδια 

ακριβώς χαρακτηριστικά όπως το προηγούµενο. Το κατάντη κλειστό τµήµα τελειώνει 

πρακτικά στο τέλος του εξεταζόµενου τµήµατος αφού αποµένει ένα µικρό µήκος 600m όπου 

στη Χ.Θ. 0+438m υπάρχει διέλευση θολωτού οχετού ύψους 2.5m και πλάτους 2.8m. 
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11.1.3 Χάρτες επικινδυνότητας πληµµύρας - αξιολόγηση 
πληµµυρικών φαινοµένων 

Στην ιστοσελίδα του Τµήµατος Ανάπτυξης Υδάτων έχουν αναρτηθεί, οι ακόλουθοι Χάρτες 

Επικινδυνότητας Πληµµύρας (δίνονται µε hyperlink), για τα τρία υδρολογικά σενάρια : 

Κωδ. 

Π∆ΣΚΠ 
Όνοµα περιοχής 

ΧΑΡΤΕΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

Για πληµµύρα πιθανότητας περιόδου επαναφοράς 

20 χρόνια 100 χρόνια 500 χρόνια Συνοπτικός 

C18 
Ποταµός Κοµήτης - 

Αστροµερίτης 
(1) (1) (1) (1) 

Από τη Μελέτη των Χαρτών Επικινδυνότητας πληµµύρας για τα τρία υδρολογικά σενάρια που 

έχουν εξεταστεί προκύπτει ότι :  

− Πληµµύρα υψηλής πιθανότητας (T20 έτη)  

Σε όλο το µήκος από το ανάντη όριο µέχρι το κατάντη όριο δεν παρουσιάζονται προβλήµατα 

πληµµυρών άξια λόγου. Τα κλειστά τµήµατα παραλαµβάνουν την παροχή χωρίς 

υπερχειλίσεις στις εισόδους τους. Οι υπόλοιποι οχετοί κατακλύζονται. 

− Πληµµύρα υψηλής πιθανότητας (T100 έτη)  

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. Λόγω της απουσίας φρεατίων υδροσυλλογής κατά µήκος των κλειστών τµηµάτων και 

της ανισοσταθµίας του εδάφους και της οροφής του κλειστού τµήµατος δεν είναι δυνατή η 

παροχέτευση των απορροών αυτών εντός του κλειστού τµήµατος καθώς φαίνεται ότι τα 

κλειστά τµήµατα δεν τίθονται υπό πίεση και λειτουργούν µε ελεύθερη επιφάνεια (Σχήµα 11-5). 

− Πληµµύρα υψηλής πιθανότητας (T500 έτη)  

Η εικόνα είναι παρεµφερής µε αυτή της πληµµύρας 100ετίας χωρίς αισθητές διαφορές µεταξύ 

τους. 

Τα κλειστά τµήµατα και για τα τρία σενάρια λειτουργούν µε ελεύθερη επιφάνεια και δεν 

τίθενται υπό πίεση. Υπερχείλιση στην είσοδο δεν συµβαίνει για την πληµµύρα 20ετίας αλλά 

για τις πληµµύρες 100ετίας και 500ετίας. 
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Σχήμα 11-5: Εικόνα από το μοντέλο HEC-RAS για την προσομοίωση της 500ετίας που δείχνει 

ότι το κλειστό τμήμα δεν τίθεται υπό πίεση παρόλο που υπάρχουν υπερχειλίσεςι στα ανάντη. 

 

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 11-3) δίνεται η συµπεριφορά των τεχνικών έργων της 

Π∆ΣΚΠ C18_Κοµήτης - Αστροµερίτης σε συνθήκες πληµµύρας, σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα της  υδραυλικής ανάλυσης. 

Πίνακας 11-3: Συμπεριφορά τεχνικών έργων ΠΔΣΚΠ  C18_Αστρομερίτης σε συνθήκες 

πλημμύρας 

Α/Α ΧΘ 
 

Είδος 
Κατασκευής 

Υπερπήδηση κατασκευής 

T=20 T=100 T=500 

1 0+438 Γέφυρα / Οχετός ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

2 1+469 Γέφυρα / Οχετός ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

3 2+030 Γέφυρα / Οχετός ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

4 2+430 Γέφυρα / Οχετός ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

5 3+673 Γέφυρα / Οχετός ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Σηµειώνεται ότι τα παραπάνω αποτελέσµατα έχουν προκύψει µε παραδοχές, υπολογιστικούς 

περιορισµούς και δυνατότητες οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά στο Τεύχος 

«∆ραστηριότητα 4.1: Αξιολόγηση του επιπέδου αβεβαιότητας στα αποτελέσµατα των χαρτών 

Επικινδυνότητας και Κινδύνου Πληµµύρας και εισηγήσεις για µείωση της αβεβαιότητας». 
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11.1.4 Αξιολόγηση κατάστασης και περιγραφή των αιτίων των 
πληµµυρών 

Με βάση τα αποτελέσµατα της εκπονηθείσας υδραυλικής ανάλυσης και την αποτύπωση της 

υφιστάµενης κατάστασης, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στην 

αυτοψία που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας µελέτης και όλα τα στοιχεία και 

αποτυπώσεις που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της µελέτης κατάρτισης των Χαρτών 

Επικινδυνότητας, προκύπτει ότι ο µηχανισµός πληµµύρας στην περίπτωση της Π∆ΣΚΠ 

C18 π. Κοµήτης- Αστροµερίτης είναι η φυσική υπερχείλιση και η παρεµπόδιση ροής που 

οφείλεται σε ανεπάρκεια της διατοµής της κοίτης του ρέµατος και σε κλειστά τµήµατά του 

καθώς και σε ανεπάρκεια της διατοµής των εγκάρσιων τεχνικών έργων των οδικών 

διαβάσεων (γέφυρες και οχετοί). 

Σηµειώνεται ότι τα παραπάνω αποτελέσµα έχουν προκύψει µε παραδοχές, υπολογιστικούς 

περιορισµούς και δυνατότητες οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά στο Τεύχος 

«∆ραστηριότητα 4.1: Αξιολόγηση του επιπέδου αβεβαιότητας στα αποτελέσµατα των χαρτών 

Επικινδυνότητας και Κινδύνου Πληµµύρας και εισηγήσεις για µείωση της αβεβαιότητας». 

11.2 ΧΑΡΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

11.2.1 Χάρτες Κινδύνου Πληµµύρας 

Στην ιστοσελίδα του Τµήµατος Ανάπτυξης Υδάτων έχουν αναρτηθεί, οι ακόλουθοι Χάρτες µε 

τις δυνητικές αρνητικές συνέπειες των πληµµυρών (δίνονται µε hyperlink), για τα τρία 

υδρολογικά σενάρια : 

Κωδ. 

Π∆ΣΚΠ 
Όνοµα περιοχής 

ΧΑΡΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

Για πληµµύρα πιθανότητας περιόδου 

επαναφοράς 

20 χρόνια 100 χρόνια 500 χρόνια 

C18 
Ποταµός Κοµήτης 

Αστροµερίτης 
(1)  (1)  (1)  

Στους συνηµµένους Πίνακες (Πίνακας 11-4 & Πίνακας 11-5) δίνονται τα είδη χρήσεων γης 

που κατακλύζονται, για τα τρία υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται µε βάση τα στοιχεία των 

Χαρτών Κινδύνου Πληµµύρας και ο εκτιµώµενος πληθυσµός που δυνητικά θίγεται σε 

σηµερινές συνθήκες και συνθήκες πλήρους ανάπτυξης. 
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Πίνακας 11-4: ΠΔΣΚΠ  C18_ Ποταμός Κομήτης-Αστρομερίτης_Κατακλυζόμενες εκτάσεις  ανά χρήση 

ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ 

Τ20 Τ100 Τ500 

Έκταση 

(δεκάρια) Ποσοστό (δεκάρια) Ποσοστό (δεκάρια) Ποσοστό 

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ 30.9 88.2% 78.8 90.8% 92.2 90.7% 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 4.1 11.8% 8.0 9.2% 9.4 9.3% 

ΣΥΝΟΛΟ 35.0 100.00% 86.8 100.00% 101.6 100.00% 

 

Πίνακας 11-5: ΠΔΣΚΠ  C18_ Ποταμός Κομήτης Αστρομερίτης_Θιγόμενος πληθυσμός 

Εκτιµώµενος Σηµερινός Πληθυσµός 
Εκτιµώµενος Πληθυσµός                             

Πλήρους Ανάπτυξης 

Τ=020 Τ=100 Τ=500 Τ=020 Τ=100 Τ=500 

10 30 50 140 400 460 
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Σχήμα 11-6 : Κατανομή χρήσεων γης  εδάφους λεκάνης 

απορροής ΠΔΣΚΠ C18, σε συνθήκες πλημμύρας Τ20 

Σχήμα 11-7 : Κατανομή χρήσεων γης  εδάφους λεκάνης 

απορροής ΠΔΣΚΠ C18, σε συνθήκες πλημμύρας Τ100 

Σχήμα 11-8 : Κατανομή χρήσεων γης  εδάφους λεκάνης 

απορροής ΠΔΣΚΠ C18, σε συνθήκες πλημμύρας Τ500 
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Σχήμα 11-9: : ΠΔΣΚΠ C18_ Ποταμός Κομήτης - Αστρομερίτης_Θιγόμενος πληθυσμός 

 

Σχήμα 11-10: Θιγόμενες χρήσεις/δραστηριότητες (δεκάρια), σε συνθήκες πλημμύρας Τ20, 100 

& Τ500 στην ΠΔΣΚΠ C18 

 

Ειδικότερα, όσον αφορά στις επιπτώσεις στις αγροτικές δραστηριότητες, από τη 

συναξιολόγηση και επεξεργασία των πληροφοριών για τα τρία υδρολογικά σενάρια: 

− των Χαρτών Κινδύνου Πληµµύρας και 

− των στοιχείων του ΚΟΑΠ για το έτος 2013,  

προκύπτει ότι πλήττονται κυρίως καλλιέργειες µε ελιές (συνολικά καλύπτουν το 52%, 64% και 

64% περίπου της κατακλυζόµενης αγροτικής γης για Τ20, Τ100 & Τ500 αντίστοιχα). 
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Αναλυτικά στοιχεία για τα είδη των καλλιεργειών που πλήττονται σε κάθε υδρολογικό σενάριο 

δίνονται στο συνηµµένο Πίνακα (βλ.Πίνακας 11-6). 

Πίνακας 11-6 : Κατανομή αγροτκών εκτάσεων ανά είδος καλλιέργειας (σε δεκάρια) στην ΠΔΣΚΠ 

C18 σε συνθήκες πλημμύρας υψηλής, μέσης και χαμηλής πιθανότητας (Τ20, Τ100 και Τ500) 

Είδος 

καλλιέργειας 

Τ20 Τ100 Τ500 

Έκταση % Έκταση % Έκταση % 
ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ 5.63 40.5 7.99 26.3 8.93 25.1 
ΕΛΙΕΣ 7.26 52.3 19.47 64.2 22.75 63.9 
ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆Η 0.67 4.8 1.56 5.1 1.66 4.7 
ΚΡΙΘΑΡΙ 0.23 1.7 1.11 3.7 1.89 5.3 
ΑΛΛΕΣ 0.1 0.7 0.2 0.6 0.4 1.1 
ΣΥΝΟΛΟ 13.88 100 30.32 100 35.63 100 

11.2.2 Αξιολόγηση Επιπτώσεων 

Από την επεξεργασία των Χαρτών, για τα τρία υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται, 

καταγράφονται τα εξής. Σε όλα τα υδρολογικά σενάρια, που εξετάζονται οι χρήσεις που 

θίγονται είναι ζώνες κατοικίας (περιοχές µε µονοκατοικίες µέχρι δύο ορόφους) καθώς και 

κάποιες καλλιέργειες. ∆εν υπάρχουν θεσµοθετηµένες ζώνες προστασίας του π. Κοµήτη και η 

κοίτη του ποταµού αναφέρεται κυρίως ως οικιστική ζώνη. 

− Πληµµύρες υψηλής πιθανότητας (Τ20 έτη)  

Όπως αναφέρθηκε οι υπερχειλίσεις για την πληµµύρα 20ετίας είναι ελάχιστες. Θίγονται µόνο 

περιοχές µε επικρατούσα χρήση την κατοικία (κατασκευές 2 ορόφων) ενώ οριακά 

κατακλύζονται λίγες κατοικίες.  

− Πληµµύρες µέσης πιθανότητας (Τ100 έτη)  

Όπως αναφέρθηκε οι υπερχειλίσεις για την πληµµύρα 100ετίας είναι πολύ µικρές. Θίγονται 

περιοχές κατοικίας (κατασκευές 2-3 ορόφων). Υπερχειλίζουν όλα τα εγκάρσια τεχνικά έργα 

(γέφυρες και οχετοί) που περιλαµβάνουν εκτός από τα οδοστρώµατα των γεφυρών / οχετών 

και περιορισµένα µήκη οδών εκατέρωθεν των τεχνικών έργων εκτός από τις δύο γέφυρες που 

αναφέρονται παραπάνω.  

− Πληµµύρες χαµηλής πιθανότητας (Τ500 έτη)  

Θίγονται περιοχές κατοικίας (κατασκευές 2-3 ορόφων) και κάποιες γεωργικές εκτάσεις. 

Υπερχειλίζουν όλα τα εγκάρσια τεχνικά έργα (γέφυρες και οχετοί) που περιλαµβάνουν εκτός 

από τα οδοστρώµατα των γεφυρών / οχετών και περιορισµένα µήκη οδών εκατέρωθεν των 

τεχνικών έργων εκτός από τις δύο γέφυρες που αναφέρονται παραπάνω.  

Στη συνέχεια µε βάση τα παραπάνω αξιολογούνται οι επιπτώσεις από τις πληµµύρες στον 

πληθυσµό (άµεσες και έµµεσες), στις οικονοµικές δραστηριότητες, στην πολιτιστική 

κληρονοµιά και στο περιβάλλον. 
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− Επιπτώσεις στον πληθυσµό : σε όλα τα υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται 

κατακλύζονται περιοχές µε επικρατούσα χρήση την κατοικία (περιοχές µε κατασκευές  

δύο και τριών ορόφων). Τα βάθη νερού που αναπτύσσονται στο σενάριο Τ20 είναι γενικά 

της τάξης του 0-0.50m και τοπικά φτάνει το 1.0m, στο σενάριο Τ100 της τάξης του 0.5-

1.0m, τοπικά φτάνει το 1.5m και στο σενάριο Τ500 της τάξης του 1.5-2.0m. 

• Άµεσες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Ο σηµερινά θιγόµενος πληθυσµός είναι : 

Τ20 10 άτοµα  � Μέτρια Επίπτωση 

Τ100 30 άτοµα  � Μέτρια Επίπτωση 

Τ500 50 άτοµα  � Μέτρια Επίπτωση 

 Όπως φαίνεται στο Σχήµα 11-9 ο σηµερινά θιγόµενος πληθυσµός είναι πολύ 

µικρότερος από τον θιγόµενο πληθυσµό σε συνθήκες πλήρους ανάπτυξης.  

• Έµµεσες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. ∆εν κατακλύζονται υποδοµές 

ύδρευσης/αποχέτευσης και εγκαταστάσεις που µπορεί να δηµιουργήσουν ρύπανση  

Τ20 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ500 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

• Κοινωνικές επιπτώσεις : Σε κανένα από τα τρία σενάρια δεν θίγονται δηµόσια κτήρια 

(νοσοκοµεία, σχολεία, υπηρεσίες). 

Τ20 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ500 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

− Επιπτώσεις στην οικονοµία: κατακλύζονται κυρίως σπίτια, γραφεία και στην περίπτωση 

της πληµµύρας Τ500 θίγονται επιπλέον και εµπορικές δραστηριότητες. 

• Ιδιοκτησία. Σε όλα τα  υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται (εκτός από την 20ετία) 

κατακλύζονται οικίες :  

Τ20 ∆εν κατακλύζονται κατοικίες � Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 Κατακλύζονται κατοικίες � Υψηλή Επίπτωση 

Τ500 Κατακλύζονται κατοικίες   � Υψηλή Επίπτωση 

• Tεχνικές υποδοµές : Στο σενάριο Τ20 δεν κατακλύζονται γέφυρες και οδικοί άξονες, 

στο σενάριο Τ100 κατακλύζεται δύο γέφυρες σε κεντρικούς δρόµους του οικισµού 

Αστροµερίτης αλλά είναι τοπικής σηµασίας ενώ στο σενάριο Τ500 κατακλύζονται οι 

ίδιες γέφυρες όπως στο σενάριο της 100ετίας.  
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Τ20 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 Κατακλύζονται κεντρικοί 

δρόµοι εντός οικισµού αλλά 

τοπικής σηµασίας  

� Χαµηλή Επίπτωση 

Τ500 Κατακλύζονται κεντρικοί 

δρόµοι εντός οικισµού αλλά 

τοπικής σηµασίας  

� Χαµηλή Επίπτωση 

• Οικονοµικές δραστηριότητες : 

Τ20 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ500 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

• Αγροτικές δραστηριότητες. 

Τ20 Πολύ περιορισµένες 

γεωργικές εκτάσεις (<100 

δεκάρια) 

� Χαµηλή Επίπτωση 

Τ100 Πολύ περιορισµένες 

γεωργικές εκτάσεις (<100 

δεκάρια) 

� Χαµηλή Επίπτωση 

Τ500 Πολύ περιορισµένες 

γεωργικές εκτάσεις (<100 

δεκάρια) 

� Χαµηλή Επίπτωση 

− Επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονοµιά : ∆εν θίγονται υποδοµές Πολιτιστικής 

Κληρονοµιάς 

Τ20 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ500 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

− Επιπτώσεις στο περιβάλλον : ∆εν θίγονται εγκαταστάσεις που µπορεί να προκαλέσουν 

ρύπανση ούτε προστατευόµενες περιοχές. 

Τ20 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ500 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 
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12. Π∆ΣΚΠ C07_ΠΟΤΑΜΟΣ ΕΙΣΡΟΗΣ & ΛΙΜΝΗ 

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 

12.1 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΙΩΝ 

ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ 

12.1.1 Καταγραφή και αξιολόγηση κατάστασης λεκάνης απορροής 

Γενική περιγραφή λεκάνης  

Η λεκάνη απορροής της Π∆ΣΚΠ C07_Ποταµός εισροής & λίµνη Παραλιµνίου βρίσκεται στην 

επαρχία Αµµοχώστου και καταλαµβάνει εκτάσεις των δήµων Παραλιµνίου, Αγίας Νάπας και 

∆ερύνειας και της κοινότητας Σωτήρας (βλ. Σχήµα 12-1). Έχει έκταση 21.2km2 περίπου, σχήµα 

οβάλ µε µήκος περί τα 5,5km και µέσο πλάτος περί τα 2km. Η λεκάνη αναπτύσσεται µε 

κατεύθυνση ΝΑ-Β∆. Το ανάντη τµήµα της βρίσκεται στις πλαγιές των λόφων που βρίσκονται 

µεταξύ του Παραλιµνίου και της Αγίας Νάπας. Έχει ανάγλυφο ήπιο λοφώδες έως πεδινό. Το 

µεγαλύτερο υψόµετρο της λεκάνης είναι +174m και το χαµηλότερο, στην έξοδο στη λίµνη, +65m. 

Η λεκάνη απορροής της λίµνης Παραλιµνίου είναι µία κλειστή κοιλότητα χωρίς φυσική έξοδο, στο 

χαµηλότερο σηµείο της οποίας αναπτύσσεται η λίµνη, που τροφοδοτείται από τις ακόλουθες 

πηγές (βλ. Σχήµα 12-2): 

− Εισροές από τον ποταµό Βαθύ ο οποίος αποστραγγίζει το µεγαλύτερο µέρος της λεκάνης 

απορροής (11.7 km2) και φαίνεται µε πορτοκαλί χρώµα. 

− Εισροές από τον ποταµό Βουνί (3.9 km2) από την περιοχή Σωτήρας (πράσινο χρώµα) 

− Εισροές σε διάφορα σηµεία περιµετρικά της λίµνης από µικρές λεκάνες (ροζ χρώµα) 

κατάντη του ρειθροµέτρου του ποταµού Βαθύ (2.0km2). 

− Απευθείας βροχόπτωση στη λίµνη (µπλε χρώµα), (3.6 km2). 
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Σχήμα 12-1 : Γεωμορφολογικός χάρτης λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C07 

 

Φωτογραφία  12-1: Αεροφωτογραφία λίμνης Παραλιμνίου (πηγή : TAY, Έκθεση Υδρολογικού 

Μοντέλου Λίμνης Παραλιμνίου) 
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Σχήμα 12-2 : Υπολεκάνες περιοχής Παραλιμνίου (πηγή : TAY, Έκθεση Εκτίμησης Πλημμυρικών 

ορίων Λίμνης Παραλιμνίου) 

 

Χρήσεις γης-Κάλυψη Εδάφους 

Το µεγαλύτερο µέρος της λεκάνης καταλαµβάνεται από καλλιέργειες ενώ το κατάντη τµήµα της 

αποτελεί δοµηµένη περιοχή, ως τµήµα της πόλης του Παραλιµνίου.  

Στο Πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 12-1) και στο Σχήµα 12-3 δίνεται η κατανοµή κάλυψης 

εδάφους στη λεκάνη, µε βάση τα δεδοµένα της υδρολογικής ανάλυσης για τη λεκάνη που 

πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο της κατάρτισης των Χαρτών Επικινδυνότητας Πληµµύρας 

(στοιχεία Corine 2006).  

Πίνακας 12-1: Κατανομή κάλυψης εδάφους λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C07 

Είδος κάλυψης Έκταση (km 2) Ποσοστό 

Αστική δόµηση 3.81 18% 

Βιοµηχανικές-εµπορικές ζώνες & ∆ίκτυα µεταφορών 1.24 6% 

Τεχνητές, µη γεωργικές περιοχές µε βλάστηση 0.32 1% 

Αρόσιµη γη 9.05 43% 

Βοσκότοποι 2.83 13% 

Ετερογενείς γεωργικές περιοχές 2.26 11% 
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Είδος κάλυψης Έκταση (km 2) Ποσοστό 

Συνδυασµοί θαµνώδους ή / και ποώδους βλάστησης 1.78 8% 

ΣΥΝΟΛΟ 21.29 100% 

 

Σχήμα 12-3 : Κατανομή κάλυψης εδάφους λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C07 
 

Γεωλογικοί σχηµατισµοί – Εδαφικοί τύποι 

Οι γεωλογικοί σχηµατισµοί που δοµούν την Υδρολογική Λεκάνη της Π∆ΣΚΠ C07_Ποταµός 

εισροής & λίµνη Παραλιµνίου, περιγράφονται συνοπτικά στη συνέχεια, από τους νεότερους 

προς τους παλαιότερους, µε βάση το γεωλογικό χάρτη της Κύπρου κλίµακας 1:250.000 που έχει 

συνταχθεί και εκδοθεί από το Τµήµα Γεωλογικής Επισκόπησης (Κωσταντίνου Γ., 1995). Οι 

γεωλογικοί σχηµατισµοί της λεκάνης είναι: 

− Σχηµατισµός Λευκωσία (Pl): Πρόκειται για βιοασβεστιτικούς και άλλοι ψαµµίτες, αµµούχες 

µάργες και κροκαλοπαγή - Πλειόκαινο.  

− Σχηµατισµός Κανναβιού (Ku1): Μπεντονιτικές άργιλοι µε ενστρώσεις υπόλευκου 

ηφαιστειοκλαστικού ψαµµίτη.  

Στην περιοχή της Λίµνης Παραλιµνίου αναπτύσσεται ένας αβαθής «κρεµµαστός» υδροφόρος 

ορίζοντας µέσου πάχους 10 m εντός των αποσαθρωµένων στρωµάτων ασβεστιτικού ψαµµίτη 

και µαργαϊκού ασβεστόλιθου που υπέρκεινται του µη διαπερατού σχηµατισµού της Κανναβιούς.
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Σχήμα 12-4 : Χρήσεις Γης / Κάλυψη εδάφους λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C07  
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Υφιστάµενα τεχνικά έργα ρύθµισης των απορροών 

H λεκάνη του Παραλιµνίου καταλήγει στην οµώνυµη λίµνη, η οποία από το 2009 έχει 

χαρακτηριστεί ως Οικότοπος Κοινοτικής Σηµασίας. Η λίµνη είναι σχετικά ρηχή και παρουσιάζει 

εποχιακό χαρακτήρα. Κατακρατεί µεγάλες ποσότητες νερού µόνο κατά τη διάρκεια του χειµώνα, 

ενώ κατά τη διάρκεια της ξηρής περιόδου του καλοκαιριού η λίµνη ξεραίνεται και νερό παραµένει 

µόνο σε κάποια µικρά βαθύτερα λιµνία 

Οι µοναδικές εκροές από τη λίµνη µπορούν να γίνουν από τη σήραγγα εκτροπής (µήκους 800 m 

περίπου), που κατασκεύασε το 1893 η αποικιοκρατική κυβέρνηση µε σκοπό την αποξήρανση 

της λίµνης,  η οποία οδηγεί τα νερά της λίµνης έξω από τη λεκάνη και στη συνέχεια µέσω µικρού 

υδατορέµατος προς της θάλασσα όπως φαίνεται στον ακόλουθο χάρτη. Το 1966 η Κυπριακή 

Κυβέρνηση κατασκεύασε εµπλουτιστικό κανάλι στην έξοδο της σήραγγας προς την Αγία Νάπα 

για εµπλουτισµό των κατάντη γεωτρήσεων. Παράλληλα κατασκευάστηκε θυρόφραγµα για να 

διοχετεύονται τα νερά προς το κανάλι κλείνοντας τη µέχρι τότε δίοδο προς τη θάλασσα. Στόχος 

ήταν σε περίπτωση πολυοµβρίας το θυρόφραγµα να µπορεί να ανοίγει ώστε το νερό να 

διοχετεύεται και προς τη θάλασσα µειώνοντας τη στάθµη στη λίµνη για αποφυγή πληµµυρισµού 

των περιοχών γύρω από τη λίµνη. Σήµερα το θυρόφραγµα είναι σε αχρηστία και δεν υπάρχουν 

εκροές προς τη θάλασσα. 

Η διαχείριση του εµπλουτιστικού έργου γίνεται από τον αρδευτικό σύνδεσµο, όµως τα τελευταία 

χρόνια λόγω της έντονης οικιστικής ανάπτυξης µεγάλο µέρος του εµπλουτιστικού καναλιού έχει 

επέλθει σε αχρηστία ενώ και ο αρδευτικός σύνδεσµος υπολειτουργεί. Έτσι στην υδρολογική 

ανάλυση έχει γίνει υπέρ της ασφαλείας η παραδοχή ότι δεν υπάρχουν εκροές από τη λίµνη. 

Φωτογραφία  12-2: Αεροφωτογραφια έργων εκτροπής λ. Παραλιμνίου 

 



ΤΑΥ 10/2014 

Σ∆ΚΠ/∆ραστηριότητα 4.2 : Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης  

  

Κοινοπραξία Λ∆Κ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.  
και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 

Σελίδα 12-184 

 

Στοιχεία Υδρολογικής Ανάλυσης 

Με βάση τα στοιχεία της Υδρολογικής Ανάλυσης που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο της 

κατάρτισης των Χαρτών Επικινδυνότητας Πληµµύρας, η λεκάνη παρουσιάζει χαµηλές συνθήκες 

απορροής (ο αριθµός Καµπύλης CNII - µέση κατάσταση υγρασίας- κυµαίνεται από 42 έως 58). 

Στον Πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 12-2) δίδονται οι παροχές πληµµυρικής αιχµής που 

αναπτύσσονται στην εξεταζόµενη Π∆ΣΚΠ του π. Βαθύ, µε βάση την υδρολογική ανάλυση που 

έγινε στο πλαίσιο της κατάρτισης των Χαρτών Επικινδυνότητας Πληµµύρας, για τα τρία 

υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται.  

Οι παροχές προέκυψαν από προσοµοίωση του φαινοµένου βροχής-απορροής µε χρήση 

µαθηµατικού µοντέλου ύστερα από ρύθµιση των παραµέτρων ώστε τα αποτελέσµατα του 

µοντέλου να αντιστοιχούν στις υπάρχουσες καταγραφές µέτρησης παροχών σε δύο θέσεις. Η 

κατασκευή του µοντέλου έγινε µε τρόπο ώστε να αναπαρίσταται µε τη µέγιστη δυνατή ακρίβεια η 

πραγµατικότητα. 

Πίνακας 12-2 : Παροχές αιχμής ΠΔΣΚΠ C07 για τα τρία υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται 

Θέση 
Παροχή αιχµής (m3/s) 

T=20 T=100 T=500 

Κεφαλή π. Βαθύ 3.30 10.77 21.76 

Εκβολή π. Βαθύ στη λίµνη Παραλιµνίου  6.40 25.53 36.45 

12.1.2 Καταγραφή και αξιολόγηση υφιστάµενης κατάστασης 
Π∆ΣΚΠ C07_ρ. Βαθύ και λίµνης Παραλιµνίου  

Το τµήµα του ρέµατος που εισρέει στη λίµνη Παραλιµνίου (π. Βαθύ) και που έχει χαρακτηριστεί 

ως Π∆ΣΚΠ έχει µήκος περίπου 2.6km, ξεκινά ανάντη από την οδό προς Περνέρα, διασχίζει 

καλλιεργήσιµες εκτάσεις,  που όµως έχουν ενταχθεί στο Τοπικό Σχέδιο Παραλιµνίου ως οικιστική 

περιοχή, διέρχεται νότια των αθλητικών εγκαταστάσεων του γηπέδου «Τάσος Μάρκος», 

διασχίζει τον οικισµό του Παραλιµνίου και καταλήγει σε καλλιεργήσιµες εκτάσεις αµέσως πριν τη 

λίµνη Παραλιµνίου.  

Από την αρχή και για µήκος 1.2km περίπου το ρέµα ρέει στις παρυφές του οικισµού Παραλίµνι 

µε φυσική κοίτη (µορφή χωµάτινης τάφρου), µε έντονη βλάστηση (καλάµια) και µαιανδρισµούς.  

Κατάντη, στο τµήµα από τη Χ.Θ. 1+266 έως τη  Χ.Θ. 0+752 η κοίτη περιορίζεται σηµαντικά σε 

υποτυπώδη ρηχή τάφρο που αναπτύσσεται ανάµεσα σε  ιδιόκτητες κατασκευές και το οδικό 

δίκτυο. Φαίνεται ότι η κοίτη έχει αλλοιωθεί πρόσφατα ύστερα από παρέµβαση του ∆ήµου 

Παραλιµνίου. Στο τµήµα από τη Χ.Θ. 0+752 - Χ.Θ. 0+435 το ρέµα διασχίζει περιοχή κατοικίας µε 

ελεύθερους χώρους προς τα αριστερά και η κοίτη διευρύνεται. Στο τµήµα αυτό, κατά µήκος του 

ρέµατος, στο µέσον της κοίτης, έχει κατασκευαστεί πεζοδιάδροµος από σκυρόδεµα. Κατάντη της 

Χ.Θ. 0+435 έως τη γέφυρα επί της Λεωφόρου 1η Απριλίου (Χ.Θ. 0+227) το ρέµα περνά µέσα 

από ζώνη κατοικιών µε πολύ ρηχή διατοµή (η κοίτη βρίσκεται πρακτικά στο επίπεδο των 

παράπλευρων ιδιοκτησιών). Στο τµήµα αυτό είχε γίνει πρόσφατα παρέµβαση εντός της κοίτης. 
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Κατάντη της γέφυρας επί της Λεωφόρου 1η Απριλίου (Χ.Θ. 0+227), για µήκος 50m η κοίτη είναι 

ευθυγραµµισµένη και διαµορφωµένη µε ανοικτή ορθογωνική διατοµή πλάτους 10m, περίπου, 

που περιορίζεται από τις µάντρες των παράπλευρων ιδιοκτησιών και χωµάτινο πυθµένα µε 

βλάστηση από καλάµια ανάλογα µε την εποχή. Στη συνέχεια, µέχρι την εκβολή στη λίµνη, 

ακολουθεί φυσικά διαµορφωµένη κοίτη µε µαιανδρισµούς.  

Ειδικότερα δόµηση/οικιστική ανάπτυξη του οικισµού του Παραλιµνίου υπάρχει στην αριστερή 

όχθη του ρέµατος στα τµήµατα ΧΘ 0+100 – X.Θ. 0+450, X.Θ. 0+750 - X.Θ. 1+450 και στη δεξιά 

όχθη στα τµήµατα ΧΘ 0+100 - X.Θ. 0+750 και X.Θ. 1+650 - X.Θ. 2+150. 

Επί του εξεταζόµενου τµήµατος του ρέµατος υπάρχουν τέσσερα τεχνικά έργα οδικών διαβάσεων 

(γέφυρες/οχετοί), τα οποία από τα κατάντη προς τα ανάντη είναι τα εξής :  

Χ.Θ. 0+227 επί της Λεωφόρου 1η Απριλίου  στο Παραλίµνι, µορφής κιβωτοειδούς οχετού 

από σκυρόδεµα τριών ανοιγµάτων πλάτους 2.50m και καθαρού ύψους 2.00m 

Χ.Θ. 0+435 επί της οδού Μαρίας Συγκλητικής µορφής κιβωτοειδούς οχετού από 

σκυρόδεµα δύο ανοιγµάτων πλάτους 3.00m και καθαρού ύψους 2.00m 

Χ.Θ. 0+767 επί της οδού  Σταδίου µορφής κιβωτοειδούς οχετού από σκυρόδεµα 

τεσσάρων ανοιγµάτων πλάτους 1.00m και 1.50m και καθαρού ύψους 1.00m 

Χ.Θ. 2+102 επί της οδού Αιολίας µορφής κιβωτοειδούς οχετού από σκυρόδεµα τεσσάρων 

ανοιγµάτων πλάτους 2.00m και καθαρού ύψους 1.50m 

12.1.3 Χάρτες επικινδυνότητας πληµµύρας - αξιολόγηση 
πληµµυρικών φαινοµένων 

Στην ιστοσελίδα του Τµήµατος Αναπτύξεως Υδάτων έχουν αναρτηθεί, οι ακόλουθοι Χάρτες 

Επικινδυνότητας Πληµµύρας (δίνονται µε hyperlink), για τα τρία υδρολογικά σενάρια : 

Κωδ. 

Π∆ΣΚΠ 
Όνοµα περιοχής 

ΧΑΡΤΕΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

Για πληµµύρα πιθανότητας περιόδου επαναφοράς 

20 χρόνια 100 χρόνια 500 χρόνια 

C07 
Ποταµός εισροής 

λίµνης Παραλιµνίου 
(1) (1) (1) 

C07 Λίµνη Παραλιµνίου (1) (1) (1) 

Από τη µελέτη των Χαρτών αυτών, για τα τρία υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται προκύπτουν 

τα ακόλουθα: 
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− Πληµµύρα υψηλής πιθανότητας (T20 έτη)  

Στο ρ. Βαθύ, τα υφιστάµενα τεχνικά έργα επί των οδικών διαβάσεων ανταποκρίνονται 

ικανοποιητικά, παρατηρείται όµως υπερχείλιση της κοίτης σε όλο πρακτικά το µήκος του 

ρέµατος µε εκτεταµένες κατακλύσεις εκατέρωθεν ανάντη της Χ.Θ. 0+970 (πλάτος κατάκλυσης 

50-100m). Τα βάθη νερού που αναπτύσσονται είναι γενικά µικρότερα των 0.50m ενώ τοπικά 

εµφανίζονται και µεγαλύτερα βάθη µέχρι 1.0m. Οι ταχύτητες ροής που αναπτύσσονται είναι 

γενικά µικρές, µικρότερες του 1.00 m/sec και µόνο τοπικά αναπτύσσονται µεγαλύτερες 

ταχύτητες. 

Όσον αφορά στη συµπεριφορά της λίµνης Παραλιµνίου, στις συνθήκες πληµµύρας 20ετίας 

προκύπτει ότι η ζώνη κατάκλυσης περιορίζεται γενικά εντός των θεσµοθετηµένων ορίων της 

ζώνης προστασίας της λίµνης πλην µιας αρκετά µεγάλης έκτασης βόρεια της λίµνης που έχει 

ενταχθεί στην οικιστική Πολεοδοµική Ζώνη. Η περιοχή αυτή δεν έχει αναπτυχθεί ακόµα. Tα βάθη 

νερού που αναπτύσσονται είναι της τάξης του 0.50-1.00m. 

− Πληµµύρες µέσης πιθανότητας (Τ100 έτη)  

− Στο ρ. Βαθύ, τα υφιστάµενα τεχνικά έργα επί των οδικών διαβάσεων ανταποκρίνονται 

ικανοποιητικά πλην της διάβασης επί της οδού  Σταδίου (Χ.Θ. 0+767). Παρατηρείται όµως 

υπερχείλιση της κοίτης σε όλο το µήκος µε ιδιαίτερα εκτεταµένες κατακλύσεις εκατέρωθεν 

ανάντη της Χ.Θ. 0+970 (πλάτος κατάκλυσης 100-200m). Τα βάθη νερού που αναπτύσσονται 

είναι γενικά της τάξης του 0.50m ενώ κατά τόπους εµφανίζονται και µεγαλύτερα βάθη της 

τάξης του 1.00-2.00m. Οι ταχύτητες ροής που αναπτύσσονται είναι γενικά µικρότερες του 

1.00m/sec και µόνο τοπικά αναπτύσσονται µεγαλύτερες ταχύτητες µέχρι 1.50m/sec. 

− Όσον αφορά στη συµπεριφορά της λίµνης Παραλιµνίου στις συνθήκες πληµµύρας 100ετίας 

προκύπτει ότι η ζώνη κατάκλυσης περιορίζεται γενικά εντός των θεσµοθετηµένων ορίων της 

ζώνης προστασίας της λίµνης πλην µιας αρκετά µεγάλης έκτασης βόρεια της λίµνης που 

έχει ενταχθεί στην οικιστική Πολεοδοµική Ζώνη. Η περιοχή αυτή δεν έχει αναπτυχθεί ακόµα. 

Tα βάθη νερού που αναπτύσσονται είναι της τάξης του 1.00-2.00m. 

− Πληµµύρες χαµηλής πιθανότητας (Τ500 έτη)  

Στο ρ. Βαθύ, παρατηρείται υπερπήδηση όλων των τεχνικών έργων πλην της οδικής διάβασης 

επί της οδού Αιολίας (Χ.Θ. 2+102). Η εικόνα για την πληµµύρα 500ετίας είναι παρεµφερής µε 

αυτή της πληµµύρας 100ετίας µε πολύ µεγαλύτερες κατακλύσεις. Σηµαντική υπερύψωση της 

στάθµης (και κατά συνέπεια µεγαλύτερη έκταση που πληµµυρίζει) εµφανίζεται στις περιοχές 

ανάντη των τεχνικών έργων (γέφυρες και οχετοί) που υπερπηδούνται από την πληµµύρα και 

λειτουργούν και ως υπερχειλιστές. Το φαινόµενο εµφανίζεται έντονο λόγω των υπο-κρίσιµων 

συνθηκών ροής καθ’ όλο το µήκος του ποταµού. Τα βάθη νερού που αναπτύσσονται είναι γενικά 

της τάξης του 1.00m-2.00m ενώ τοπικά εµφανίζονται βάθη µεγαλύτερα των 2.00m. Οι ταχύτητες 

ροής που αναπτύσσονται είναι γενικά µικρότερες του 1.00m/sec και µόνο τοπικά αναπτύσσονται 

µεγαλύτερες ταχύτητες µέχρι 1.80m/sec. 

Όσον αφορά στη συµπεριφορά της λ. Παραλιµνίου στις συνθήκες πληµµύρας 

500ετίας,προκύπτει ότι η ζώνη κατάκλυσης ξεπερνά περιµετρικά τα θεσµοθετηµένα όρια της 
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λίµνης και ειδικά Β, ΒΑ επεκτείνεται σε µια µεγάλη ζώνη εντός οικιστικής περιοχής. Η περιοχή 

αυτή αφορά ουσιαστικά µέρος της λίµνης το οποίο οικοπεδοποιήθηκε και µέρος της λίµνης που 

δεν έχει αναπτυχθεί ακόµα αλλά έχει ενταχθεί σε οικιστική Πολεοδοµική Ζώνη. 

Στον Πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 12-3) δίνεται η συµπεριφορά των τεχνικών έργων στο ρ. 

Βαθύ της Π∆ΣΚΠ C07_Ποταµός εισροής & λίµνη Παραλιµνίου σε συνθήκες πληµµύρας, 

σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της  υδραυλικής ανάλυσης.  

Πίνακας 12-3: Συμπεριφορά οδικών διαβάσεων ρ. Βαθύ ΠΔΣΚΠ  C07_Ποταμός εισροής & λίμνη 

Παραλιμνίου σε συνθήκες πλημμύρας 

Α/Α ΧΘ Τεχνικό έργο 
Υπερπήδηση κατασκευής 

T=20 T=100 T=500 

1 0+227 Γέφυρα / Οχετός ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

2 0+435 Γέφυρα / Οχετός ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

3 0+767 Γέφυρα / Οχετός ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

4 2+102 Γέφυρα / Οχετός ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

Στην αξιολόγηση των συνθηκών πληµµύρας που δίνεται παραπάνω θα πρέπει να 

συνυπολογιστεί και η αβεβαιότητα που υπάρχει στα αποτελέσµατα των υδρολογικών και 

υδραυλικών αναλύσεων που έγιναν για την υπόψη περιοχή (βλ. Παραδοτέο ∆ραστηριότητας 

4.1).  

12.1.4 Αξιολόγηση αιτίων πληµµυρών και επιπέδου προστασίας 
έναντι πληµµύρας 

Ο µηχανισµός πληµµύρας στην περίπτωση της Π∆ΣΚΠ C07_Ποταµός εισροής & λίµνη 

Παραλιµνίου είναι η φυσική υπερχείλιση. Η υφιστάµενη διατοµή του ρ. Βαθύ δεν επαρκεί για 

να παροχετεύσει την πληµµυρική αιχµή της 20ετίας. Στην περιοχή της λίµνης Παραλιµνίου δεν 

καταγράφονται καταλύσεις στην πληµµύρα 20ετίας, όπως συµβαίνει µε τις πληµµύρες 100ετίας 

και 500ετίας. 

Κατάντη της Χ.Θ. 1+266 που το ρέµα Βαθύ εισέρχεται εντός του ήδη δοµηµένου τµήµατος του 

οικισµού Παραλιµνίου, η κοίτη του περιορίζεται σηµαντικά. Παρ’ όλα αυτά λόγω της έντονης 

κατά µήκος κλίσης, το ρέµα ανταποκρίνεται αρκετά ικανοποιητικά σε συνθήκες πληµµύρας 

20ετίας. Αντίθετα στο ανάντη φυσικό τµήµα καταγράφονται κατακλύσεις εδαφών εκατέρωθεν της 

κοίτης (στο τµήµα αυτό υπάρχει ιδιαίτερα πυκνή βλάστηση που επηρεάζει τη ροή). Το τµήµα 

αυτό βρίσκεται σε ζώνη που δεν έχει αναπτυχθεί ακόµα και έγκαιρα µπορεί να 

προδιαγραφούν/παρθούν σχετικά προληπτικά µέτρα και να γίνουν ανάλογες διορθωτικές 

παρεµβάσεις. 

Τα τεχνικά έργα των οδικών διαβάσεων κατά µήκος του ρέµατος Βαθύ επαρκούν για την 

παροχέτευση της πληµµύρας υψηλής πιθανότητας (Τ20) αλλά και της µέσης πιθανότητας 

(Τ100), εκτός από την περίπτωση µιας διάβασης (επί της οδού Σταδίου). Στην πληµµύρα 
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χαµηλής πιθανότητας (Τ500) υπερπηδούνται όλες οι οδικές διαβάσεις πλην της διάβασης επί 

της οδού Αιολίας. 

Συµπερασµατικά καταγράφεται ότι στη Π∆ΣΚΠ C07_Ποταµός εισροής & λίµνη Παραλιµνίου ο 

βαθµός προστασίας που εξασφαλίζεται σήµερα έναντι πληµµύρας είναι µικρότερος της 

περιόδου επαναφοράς 20 ετών. Υπάρχει δυνατότητα όµως να προδιαγραφούν/παρθούν σχετικά 

προληπτικά µέτρα και να γίνουν οι κατάλληλες παρεµβάσεις (διαµόρφωση κοίτης στο τµήµα 

ανάντη της Χ.Θ. 1+266 και διερεύνηση δυνατότητας ανάσχεσης στο τµήµα αυτό –υπάρχουν οι 

εκτάσεις για µια τέτοια λύση) έτσι ώστε ο βαθµός προστασίας που εξασφαλίζεται να αυξηθεί και 

να επιτευχθεί ο στόχος προστασίας έναντι πληµµύρας συχνότητας περιόδου επαναφοράς 

20ετίας. 

12.2 ΧΑΡΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ -  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

12.2.1 Χάρτες Κινδύνου Πληµµύρας 

Στην ιστοσελίδα του Τµήµατος Αναπτύξεως Υδάτων έχουν αναρτηθεί, οι ακόλουθοι Χάρτες µε 

τις δυνητικές αρνητικές συνέπειες των πληµµυρών (δίνονται µε hyperlink), για τα τρία 

υδρολογικά σενάρια Τ20, Τ100 και Τ500. 
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Κωδ. 

Π∆ΣΚΠ 
Όνοµα περιοχής 

ΧΑΡΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

Για πληµµύρα πιθανότητας περιόδου επαναφοράς 

20 χρόνια 100 χρόνια 500 χρόνια 

C07 

Ποταµός εισροής 

λίµνης 

Παραλιµνίου 

(1) (1) (1) 

C07 
Λίµνη 

Παραλιµνίου (1) (1) (1) 

Από την επεξεργασία των στοιχείων των Χαρτών αυτών, δίδονται στους Πίνακες που 

ακολουθούν (Πίνακας 12-4 και Πίνακας 12-5) τα είδη χρήσεων γης, όπως αποτυπώνονται στο 

εγκεκριµένο Τοπικό Σχέδιο Παραλιµνίου, που κατακλύζονται και ο εκτιµώµενος πληθυσµός που 

δυνητικά θίγεται σε σηµερινές συνθήκες και σε συνθήκες πλήρους ανάπτυξης (βλ. Σχήµα 12-9). 

Σηµειώνεται ότι οι χρήσεις γης που δίνονται στο Πίνακα αφορούν κυρίως µελλοντικές 

αναπτύξεις. Σήµερα το ποσοστό ανάπτυξης των πολεοδοµικών ζωνών είναι πολύ περιορισµένο 

σε όλο το τµήµα του π. Βαθύ ανάντη της Χ.Θ. 1+266 και περιµετρικά γύρω από τη λίµνη 

Παραλιµνίου. 

H ζώνη προστασίας που αναφέρεται στον Πίνακα (Πίνακας 12-4 : Π∆ΣΚΠ  C07_Ποταµός 

εισροής & λίµνη Παραλιµνίου _Κατακλυζόµενες εκτάσεις  ανά χρήση (συνθήκες µελλοντικής 

ανάπτυξης)Πίνακας 12-4) αφορά στη λίµνη Παραλιµνίου. Το ρ. Βαθύ δεν βρίσκεται σε ζώνη 

προστασίας. H θεσµοθετηµένη ζώνη προστασίας της λίµνης καλύπτει την έκταση της 

πληµµύρας 20ετίας και 100ετίας εκτός από τµήµα βόρεια της λίµνης, όπου η έκταση πληµµύρας 

και στα δύο υδρολογικά σενάρια επεκτείνεται σε οικιστική ζώνη.  
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Πίνακας 12-4 : ΠΔΣΚΠ  C07_Ποταμός εισροής & λίμνη Παραλιμνίου _Κατακλυζόμενες εκτάσεις  ανά χρήση (συνθήκες μελλοντικής ανάπτυξης) 

ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ 

Τ20 Τ100 Τ500 

Έκταση 

(δεκάρια) Ποσοστό (δεκάρια) Ποσοστό (δεκάρια) Ποσοστό 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ∆ΟΜΗΣΗΣ 5 0.2% 23 0.7% 30 0.7% 

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ 391 13.0% 550 16.4% 1 048 25.8% 

ΜΙΚΤΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ/ΓΡΑΦΕΙΑ 47 1.6% 98 2.9% 145 3.6% 

ΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 6 0.2% 29 0.9% 59 1.5% 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 1 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 

ΑΛΛΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1 0.0% 7 0.1% 27 0.7% 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2 545 84.6% 2 617 78.0% 2 680 65.9% 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 12 0.4% 29 0.9% 65 1.6% 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ     0 0.0% 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 0 0.0% 2 0.1% 10 0.2% 

ΣΥΝΟΛΟ 3 008 100% 3 357 100% 4 065 100% 

 



 

 

ΤΑΥ 10/2014 

Σ∆ΚΠ/∆ραστηριότητα 4.2 : Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης  

  

Κοινοπραξία Λ∆Κ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. 
και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 

Σελίδα 12-191 

 

Πίνακας 12-5 : ΠΔΣΚΠ  C07_Ποταμός εισροής & λίμνη Παραλιμνίου _Δυνητικά θιγόμενος πληθυσμός 

 Σηµερινός Πληθυσµός Πληθυσµός Πλήρους Ανάπτυξης 

Τ=020 Τ=100 Τ=500 Τ=020 Τ=100 Τ=500 

Ποταµός εισροής λίµνης Παραλιµνίου 20 210 340 530 1 510 2 240 

Λίµνη Παραλιµνίου 0 0 208 1 227 1 651 4 177 

ΣΥΝΟΛΟ 20 210 548 1 757 3 161 6 417 

  

Σχήμα 12-5 : Κατανομή θιγόμενων χρήσεων γης 

στην ΠΔΣΚΠ C07, σε συνθήκες πλημμύρας Τ20 

Σχήμα 12-6 : Κατανομή θιγόμενων χρήσεων γης  

στην ΠΔΣΚΠ C07, σε συνθήκες πλημμύρας Τ100 

Σχήμα 12-7 : Κατανομή θιγόμενων χρήσεων γης 

στην ΠΔΣΚΠ C07, σε συνθήκες πλημμύρας Τ500 
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Σχήμα 12-8: Θιγόμενες χρήσεις/δραστηριότητες (δεκάρια), σε συνθήκες πλημμύρας Τ20, 100 & Τ500 στην ΠΔΣΚΠ C07 
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Σχήμα 12-9: ΠΔΣΚΠ  C07_ Λίμνη Παραλιμνίου_Δυνητικά θιγόμενος πληθυσμός 

 

12.2.2 Αξιολόγηση Επιπτώσεων 

Από την επεξεργασία των Χαρτών Κινδύνου Πληµµύρας προκύπτουν τα ακόλουθα για τα τρία 

υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται (βλ. Σχήµα 12-8):   

− Πληµµύρες υψηλής πιθανότητας (Τ20 έτη)  

Μεγάλο µέρος των εκτάσεων που κατακλύζονται περιλαµβάνουν την προστατευόµενη ζώνη της 

λίµνης Παραλιµνίου. Από τις υπόλοιπες εκτάσεις θίγονται κυρίως περιοχές µε επικρατούσα 

χρήση την κατοικία και µικτή χρήση κατοικίας, γραφείων και υπηρεσιών (κατασκευές 2-3 

ορόφων). Το µεγαλύτερο µέρος των εκτάσεων αυτών δεν έχουν αναπτυχθεί ακόµα αλλά είναι 

ενταγµένες στο Τοπικό Σχέδιο Παραλιµνίου. ∆εν κατακλύζονται γέφυρες και δρόµοι. 

− Πληµµύρες µέσης πιθανότητας (Τ100 έτη)  

Μεγάλο µέρος των εκτάσεων που κατακλύζονται περιλαµβάνουν την προστατευόµενη ζώνη της 

λίµνης Παραλιµνίου. Έξω από τη ζώνη αυτή θίγονται περιοχές συνεχούς αστικής δόµησης, 

περιοχές κατοικίας, µικτής χρήσης κατοικίας, γραφείων και υπηρεσιών αλλά και περιοχές µε 

εµπορικές και άλλες συναφείς δραστηριότητες και περιοχές µε δηµόσιες χρήσεις (κατασκευές 2-

3 ορόφων). Μεγάλο µέρος των εκτάσεων αυτών δεν έχουν αναπτυχθεί ακόµα αλλά είναι 

ενταγµένες στο Τοπικό Σχέδιο Παραλιµνίου. Επίσης υπερχειλίζει η οδική διάβαση επί της οδού 

σταδίου (Χ.Θ. 0+767). 

− Πληµµύρες χαµηλής πιθανότητας (Τ500 έτη)  

Πέραν της ζώνης προστασίας της λίµνης Παραλιµνίου κατακλύζονται περιοχές συνεχούς αστικής 

δόµησης, περιοχές κατοικίας, µικτής χρήσης κατοικίας, γραφείων και υπηρεσιών αλλά και 

περιοχές µε εµπορικές και άλλες συναφείς δραστηριότητες και περιοχές µε δηµόσιες χρήσεις 

(κατασκευές 2-3 ορόφων). Μεγάλο µέρος των κατακλυζόµενων εκτάσεων δεν έχουν αναπτυχθεί 

ακόµα αλλά είναι ενταγµένες στο Τοπικό Σχέδιο Παραλιµνίου. Επίσης θίγεται µικρή έκταση που 

προορίζεται για βιοτεχνική χρήση. Υπερχειλίζουν τρεις οδικές διαβάσεις επί κεντρικών οδών του 
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οικισµού Παραλίµνι και θέση σχολείου στο ύψος της διάβασης της οδού Σταδίου (βλ. 

Φωτογραφία  12-3). 

Στη συνέχεια µε βάση τα παραπάνω αξιολογούνται οι επιπτώσεις από τις πληµµύρες στον 

πληθυσµό (άµεσες και έµµεσες), στις οικονοµικές δραστηριότητες, στην πολιτιστική κληρονοµιά 

και στο περιβάλλον µε βάση τη µεθοδολογία που περιγράφεται στο Κεφ. 3.3. 

− Επιπτώσεις στον πληθυσµό : σε όλα τα υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται 

κατακλύζονται περιοχές µε επικρατούσα χρήση την κατοικία (περιοχές µε κατασκευές  δύο 

και τριών ορόφων). Τα βάθη νερού που αναπτύσσονται στο σενάριο Τ20 είναι γενικά της 

τάξης του 0-0.50m και τοπικά του 1.00m, στο σενάριο Τ100 της τάξης του 0.50-1.00m, 

τοπικά φτάνει το 1.50m και στο σενάριο Τ500 της τάξης του 1.50-2.00m. 

• Άµεσες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Ο σηµερινά θιγόµενος πληθυσµός είναι : 

Τ20 20  άτοµα � Μέτρια Επίπτωση 

Τ100 210 άτοµα � Υψηλή Επίπτωση 

Τ500 548 άτοµα � Υψηλή Επίπτωση 

 Όπως φαίνεται στο Σχήµα 12-8 ο σηµερινά θιγόµενος πληθυσµός είναι πολύ µικρότερος 

από τον θιγόµενο πληθυσµό σε συνθήκες πλήρους ανάπτυξης.  

• Έµµεσες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. ∆εν κατακλύζονται υποδοµές 

ύδρευσης/αποχέτευσης και εγκαταστάσεις που µπορεί να προκαλέσουν ρύπανση.  

Τ20 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ500 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

• Κοινωνικές επιπτώσεις : Στην περίπτωση της πληµµύρας Τ20 δεν θίγονται δηµόσια 

κτήρια (νοσοκοµεία, σχολεία, υπηρεσίες) ούτε στην περίπτωση της πληµµύρας Τ100, αν 

και στη θέση Χ.Θ 0+767 το όριο πληµµύρας είναι δίπλα σε σχολικό κτίριο. Στην 

περίπτωση της πληµµύρας Τ500 κατακλύζονται θέση σχολείου που βρίσκεται δίπλα 

στην οδική διάβαση στη Χ.Θ. 0+767, επί της οδού Σταδίου. 

Τ20 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ500 Θίγεται θέση σχολείου` � Υψηλή Επίπτωση 



 

 

ΤΑΥ 10/2014 

Σ∆ΚΠ/∆ραστηριότητα 4.2 : Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης  

  

Κοινοπραξία Λ∆Κ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. 
και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 

Σελίδα 12-195 

Φωτογραφία  12-3: Απόσπασμα Χάρτη Κινδύνου Πλημμύρας (Τ500) 

 

− Επιπτώσεις στην οικονοµία: κατακλύζονται κυρίως κατοικίες, γραφεία και στην περίπτωση 

της πληµµύρας Τ500 θίγονται επιπλέον και εµπορικές δραστηριότητες. 

• Ιδιοκτησία :  Σε όλα τα  υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται κατακλύζονται οικιστικές 

περιοχές.  

Τ20 Κατακλύζονται κατοικίες � Υψηλή Επίπτωση 

Τ100 Κατακλύζονται κατοικίες � Υψηλή Επίπτωση 

Τ500 Κατακλύζονται κατοικίες   � Υψηλή Επίπτωση 

• Tεχνικές υποδοµές: Στο σενάριο Τ20 δεν κατακλύζονται οδικές διαβάσεις, στο σενάριο 

Τ100 κατακλύζεται µία γέφυρα σε κεντρικό δρόµο του οικισµού Παραλίµνι ενώ στο 

σενάριο Τ500 κατακλύζονται τρεις γέφυρες.  

Τ20 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 Κατακλύζονται τοπικές οδοί 

εντός του οικισµού 

Παραλιµνίου 

� Χαµηλή Επίπτωση 

Θέση σχολείου 



ΤΑΥ 10/2014 

Σ∆ΚΠ/∆ραστηριότητα 4.2 : Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης  

  

Κοινοπραξία Λ∆Κ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.  
και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 

Σελίδα 12-196 

 

Τ500 Κατακλύζονται τοπικές οδοί 

εντός του οικισµού 

Παραλιµνίου 

� Χαµηλή Επίπτωση 

• Οικονοµικές δραστηριότητες : 

Τ20 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ500 Κατακλύζονται τοπικής 

σηµασίας εµπορικές 

δραστηριότητες 

� Μέτρια Επίπτωση 

• Αγροτικές δραστηριότητες:  

Τ20 Κατακλύζονται πολύ 

περιορισµένες αγροτικές 

εκτάσεις 

� Χαµηλή Επίπτωση 

Τ100 Κατακλύζονται πολύ 

περιορισµένες αγροτικές 

εκτάσεις 

� Χαµηλή Επίπτωση 

Τ500 Κατακλύζονται πολύ 

περιορισµένες αγροτικές 

εκτάσεις 

� Χαµηλή Επίπτωση 

− Επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονοµιά : ∆εν θίγονται υποδοµές Πολιτιστικής Κληρονοµιάς 

Τ20 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ500 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

− Επιπτώσεις στο περιβάλλον : ∆εν θίγονται εγκαταστάσεις που µπορεί να προκαλέσουν 

ρύπανση ούτε προστατευόµενες περιοχές. 

Τ20 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ500 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 
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13. Π∆ΣΚΠ C09_ ΠΟΤΑΜΟΣ ΟΡΜΗ∆ΕΙΑΣ 

13.1 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΙΩΝ 

ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ 

13.1.1 Καταγραφή και αξιολόγηση κατάστασης λεκάνης απορροής 

Γενική περιγραφή λεκάνης 

Η λεκάνη απορροής του Ποταµού Ορµήδειας βρίσκεται στην επαρχία Λάρνακας και 

καταλαµβάνει εκτάσεις κυρίως των κοινοτήτων Ορµήδειας και Ξυλοτύµπου αλλά και της Πύλας, 

Άχνας και Ξυλοφάγου (βλ.Σχήµα 13-1). Είναι σχετικά επιµήκης πεδινή λεκάνη µε κατεύθυνση 

Β∆-ΝΑ, µήκος πάνω από 10km και πλάτος 2.5km περίπου και έκταση 26km2. Το υψηλότερο 

σηµείο της λεκάνης είναι στο +104m περίπου και το χαµηλότερο στο +0m αφού ο ποταµός 

εκβάλλει στη θάλασσα.  

Σχήμα 13-1 : Γεωμορφολογικός χάρτης λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C09 
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Χρήσεις γης-Κάλυψη Εδάφους 

Η λεκάνη καλύπτεται κυρίως από καλλιεργήσιµες εκτάσεις. Στον Πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 

13-1) και στο Σχήµα 13-2 δίνεται η κατανοµή κάλυψης εδάφους στη λεκάνη, µε βάση τα 

δεδοµένα της υδρολογικής ανάλυσης που πραγµατοποιήθηκε για τη λεκάνη στο πλαίσιο της 

κατάρτισης των Χαρτών Επικινδυνότητας Πληµµύρας (στοιχεία Corine 2006).  

Πίνακας 13-1: Κατανομή κάλυψης εδάφους λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C09 

Είδος Κάλυψης Έκταση (km 2) Ποσοστό 

Αστική δόµηση 3.28 13% 

Βιοµηχανικές-εµπορικές ζώνες & ∆ίκτυα µεταφορών 1.39 5% 

Μόνιµες καλλιέργειες 0.44 2% 

Αρόσιµη γη 19.68 75% 

∆άση 0.28 1% 

Ετερογενείς γεωργικές περιοχές 0.73 3% 

Συνδυασµοί θαµνώδους ή / και ποώδους βλάστησης 0.34 1% 

ΣΥΝΟΛΟ 26.14 100% 
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Σχήμα 13-2 : Χρήσεις Γης / Κάλυψη εδάφους λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C09 
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Σχήμα 13-3 : Κατανομή κάλυψης εδάφους λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C09 
 

Γεωλογικοί σχηµατισµοί – Εδαφικοί τύποι 

Οι γεωλογικοί σχηµατισµοί που δοµούν τη λεκάνη της Π∆ΣΚΠ C09_Ποταµός Ορµήδειας, 

περιγράφονται συνοπτικά στη συνέχεια, από τους νεότερους προς τους παλαιότερους, µε βάση 

το γεωλογικό χάρτη της Κύπρου κλίµακας 1:250.000 που έχει συνταχθεί και εκδοθεί από το 

Τµήµα Γεωλογικής Επισκόπησης (Κωσταντίνου Γ., 1995). Οι γεωλογικοί σχηµατισµοί της 

λεκάνης είναι: 

− Αποθέσεις αναβαθµίδων (Q2): Αποτελείται από ασβεστιτικούς ψαµµίτες, άµµους και χαλίκια 

- Πλειστόκαινο.  

− Σχηµατισµός Σύναµα (Q1): Αποτελείται από χαλίκια, άµµους και ιλύες - Πλειστόκαινο.  

− Σχηµατισµός Απαλός/Αθαλάσσα Κακκαρίστρα (Q): Βιοασβεστιτικοί και άλλοι ψαµµίτες, 

αµµούχες µάργες και κροκαλοπαγή – Πλειστόκαινο. 

Υφιστάµενα τεχνικά έργα ανάσχεσης απορροής 

Στη λεκάνη του Ποταµού Ορµήδειας εντοπίζονται δύο κλάδοι του ρέµατος, ο κύριος νότιος 

κλάδος και ο βόρειος. Στον βόρειο κλάδο του ρέµατος υπάρχουν 2 φράγµατα :  



ΤΑΥ 10/2014 

Σ∆ΚΠ/∆ραστηριότητα 4.2 : Εκθεση Αξιολόγησης Υφιστάµενης Κατάστασης  

  

Κοινοπραξία Λ∆Κ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.  
και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 

Σελίδα 13-201 

 

− Το φράγµα Ξυλοτύµπου (βλ. Φωτογραφία  13-1): πρόκειται για µικρό εµπλουτιστικό 

χωµάτινο φράγµα, ύψους 7m, µε ταµιευτήρα χωρητικότητας 50 000m3 που λειτουργεί από 

το 1969. To φράγµα βρίσκεται 1.30 km περίπου νότιο-ανατολικά του οικισµού Ξυλοτύµπου.  

− Το φράγµα Βάταινας (Ορµήδειας) (βλ. Φωτογραφία  13-2): Πρόκειται για µικρό 

εµπλουτιστικό χωµάτινο φράγµα, ύψους 5.00 m, µε ταµιευτήρα χωρητικότητας 100 000m3 

που λειτουργεί από το 1968. To φράγµα βρίσκεται βόρεια του οικισµού Ορµήδεια, σε 

απόσταση 400m περίπου. 

− Στην κεφαλή του νότιου κύριου κλάδου υπάρχει χωµάτινος αναβαθµός ύψους 8.00m.   

Στην υδρολογική ανάλυση που πραγµατοποιήθηκε, στο πλαίσιο της µελέτης κατάρτισης των 

Χαρτών Επικινδυνότητας Πληµµύρας για τον Ποταµό Ορµήδειας, ελήφθησαν υπόψη µόνον τα 

φράγµατα επί του βόρειου κλάδου. ∆εν υπήρχαν διαθέσιµα στοιχεία για τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά των ταµιευτήρων των φραγµάτων. Έτσι κατασκευάστηκαν οι καµπύλες στάθµης 

χωρητικότητας των ταµιευτήρων µε βάση τα στοιχεία του µοντέλου αποτύπωσης του εδάφους 

που δηµιουργήθηκε. Στην ανάλυση, για τον υπολογισµό των πληµµυρικών υδρογραφηµάτων, 

θεωρήθηκε  ως αρχική συνθήκη ότι οι ταµιευτήρες είναι πλήρεις (δυσµενής παραδοχή). 

Φωτογραφία  13-1: Άποψη φράγματος Ξυλοτύμπου (πηγή : TAY, Έκθεση Υδραυλικού π. 

Ορμήδειας) 
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Φωτογραφία  13-2: Άποψη φράγματος Βάταινας (πηγή : TAY, Έκθεση Υδραυλικού π. Ορμήδειας) 

 

Στοιχεία Υδρολογικής Ανάλυσης 

Με βάση τα στοιχεία της Υδρολογικής Ανάλυσης, που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο της 

κατάρτισης των Χαρτών Επικινδυνότητας Πληµµύρας, η λεκάνη παρουσιάζει µέσες προς 

υψηλές συνθήκες απορροής (ο αριθµός Καµπύλης CNII - µέση κατάσταση υγρασίας- κυµαίνεται 

από 70.50 έως 84.76). 

Στο Πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 13-2) δίδονται οι παροχές πληµµυρικής αιχµής που 

αναπτύσσονται στην Π∆ΣΚΠ C09_Ποταµός Ορµήδειας, µε βάση την υδρολογική ανάλυση που 

έγινε στο πλαίσιο της κατάρτισης των Χαρτών Επικινδυνότητας Πληµµύρας, για τα τρία 

υδρολογικά σενάρια που εξετάστηκαν (πληµµύρες χαµηλής πιθανότητας µε περίοδο 

επαναφοράς 500 έτη, πληµµύρες µέσης πιθανότητας µε περίοδο επαναφοράς 100 έτη και 

πληµµύρες υψηλής πιθανότητας µε περίοδο επαναφοράς 20 έτη).  

Οι παροχές προέκυψαν από προσοµοίωση του φαινοµένου βροχής απορροής µε χρήση 

µαθηµατικού µοντέλου. Η µοντελοποίηση των φραγµάτων έγινε θεωρώντας ως αρχική συνθήκη 

ότι τα φράγµατα είναι πλήρη (Initial Elevation = υψόµετρο στέψης). 

Πίνακας 13-2 : Παροχές αιχμής ΠΔΣΚΠ C09 για τα τρία υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται 

Θέση 
Παροχή αιχµής (m3/s) 

T=20 T=100 T=500 

Kεφαλή π. Ορµήδειας (κλάδος C09_1) 10.20 20.40  28.20 

Κεφαλή Παραπόταµου (κλάδος C09_2) 13.83 32.10  46.99 

Εκβολή  39.03 77.04 121.20 
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13.1.2 Καταγραφή και αξιολόγηση υφιστάµενης κατάστασης 
ρεµάτων Π∆ΣΚΠ 

Το κύριο ρέµα στη λεκάνη είναι ο ποταµός Ορµήδειας (κλάδος C09_1) που εκβάλει στον κόλπο 

της ∆εκέλειας, 17km περίπου βoρειοανατολικά της πόλης της Λάρνακας. 2.40 km περίπου 

ανάντη της εκβολής συµβάλλει παραπόταµος αυτού (κλάδος C09_2). Πρόκειται για ρέµατα 

εφήµερης ροής. Το µήκος του κύριου κλάδου είναι περίπου 4.50 km και του δευτερεύοντος 

0.54 km περίπου.  

− Kλάδος C09_1 Ποταµός Ορµήδειας  

Το υπό εξέταση τµήµα του κυρίου ρέµατος (C09_1), µήκους περίπου 4.5 km, ξεκινάει στα 

ανάντη από τα Νότια του Γυµνασίου Ξυλοτύµπου και αναπτύσσεται προς τα κατάντη µε 

κατεύθυνση Β∆-ΝΑ. Στο ανάντη άκρο του κλάδου, 320 m από την αρχή στη Χ.Θ. 4+183, 

υπάρχει αναβαθµός, ύψους 7.00m και πλάτους 100 m περίπου, που ανακόπτει τη ροή του 

ρέµατος.  

Ο κλάδος C09_1 για 1km περίπου διασχίζει αγροτικές εκτάσεις χωρίς διαµορφωµένη κοίτη και 

στη συνέχεια εισέρχεται στην περιοχή του οικισµού Ορµήδεια. ∆ιασχίζει τον οικισµό, στο κέντρο 

του περίπου. Στα πρώτα 1 150m µέσα στον οικισµό (Χ.Θ. 3+500-Χ.Θ. 2+350) το ρέµα δεν έχει 

διαµορφωµένη κοίτη και έχει διέξοδο µέσα από τον αστικό ιστό.  

Στο αµέσως κατάντη τµήµα µέχρι τη Χ.Θ. 1+594 το ρέµα είναι διευθετηµένο µε ανοικτή διατοµή 

(ορθογωνική διατοµή πλάτους 10.00m από σκυρόδεµα –επενδεδυµένος πυθµένας και πρανή 

από τους τοίχους αντιστήριξης των παράπλευρων ιδιοκτησιών). Στο ύψος της Χ.Θ. 2+400 

διασταυρώνεται µε το δευτερεύον ρέµα C09_2.  

Aπό τη X.Θ. 1+085 - Χ.Θ. 1+594 (500m περίπου) το ρέµα διασχίζει τον οικισµό Ορµήδεια µε 

µορφή κλειστού αγωγού (δίδυµος κιβωτοειδής αγωγός διαστάσεων 4.10mX1.40m) (βλ. 

Φωτογραφία  13-4). 

Με την έξοδο από τον οικισµό Ορµήδεια η κατεύθυνση του ρέµατος γίνεται ΒΑ-Ν∆ µέχρι τις 

εκβολές στη θάλασσα. Στο τµήµα αυτό το ρέµα διασχίζει αγροτικές εκτάσεις εντός διευθετηµένης 

ανοικτής διατοµής (ορθογωνική διατοµή από σκυρόδεµα –επενδεδυµένος πυθµένας 

κυµαινόµενου πλάτους από 12.0m έως 68.5m και πρανή από τους τοίχους αντιστήριξης των 

παράπλευρων ιδιοκτησιών).  

Κατάντη της Χ.Θ. 0+526 το ρέµα µετατρέπεται σε κλειστό αγωγό (9 σωληνωτοί αγωγοί 

διαµέτρου 0.90m) για µήκος 230m περίπου (Χ.Θ. 0+288 - Χ.Θ. 0+512) και διέρχεται κάτω από 

αθλητικές εγκαταστάσεις του ∆ήµου (βλ. Φωτογραφία  13-5 : Κλειστό τµήµα X.Θ. 0+526 είσοδος 

(9.0Χ0.9)Φωτογραφία  13-5 
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Φωτογραφία  13-4: Κλειστό τμήμα 1+594 

είσοδος (2Χ4.10Χ1.40)  

(πηγή : TAY, Έκθεση πηγή : TAY, Έκθεση Υδραυλικού 

π. Ορμήδειας) 

Φωτογραφία  13-5 : Κλειστό τμήμα X.Θ. 0+526 

είσοδος (9.0Χ0.9) 

(πηγή : TAY, Έκθεση πηγή : TAY, Έκθεση Υδραυλικού 

π. Ορμήδειας) 

  

). Στη συνέχεια διέρχεται κάτω από τον αυτοκινητόδροµο που συνδέει τη Λάρνακα µε το 

Παραλίµνι και την Αγία Νάπα µέσω δίδυµων θολωτών ανοιγµάτων, πλάτους βάσης 5.50 m και 

ύψους 2.00 m και  εκβάλει στον κόλπο της ∆εκέλειας (βλ. Φωτογραφία  13-6).  
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Φωτογραφία  13-3 : Κλειστά τμήματα κλάδου C09_1 (υπόβαθρο αεροφωτογραφία 2008) (πηγή : 

TAY, Έκθεση Υδραυλικού π. Ορμήδειας) 

      

 

 

Φωτογραφία  13-4: Κλειστό τμήμα 1+594 

είσοδος (2Χ4.10Χ1.40)  

(πηγή : TAY, Έκθεση πηγή : TAY, Έκθεση Υδραυλικού 

π. Ορμήδειας) 

Φωτογραφία  13-5 : Κλειστό τμήμα X.Θ. 0+526 

είσοδος (9.0Χ0.9) 

(πηγή : TAY, Έκθεση πηγή : TAY, Έκθεση Υδραυλικού 

π. Ορμήδειας) 

  

 

Φωτογραφία  13-6 : Δίδυμος δίδυμων θολωτός οχετός διάβασης αυτοκινητοδρόμου 
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Επί του κλάδου C09_1, στο ανοικτό διευθετηµένο τµήµα µέσα στον οικισµό Ορµήδεια  (Χ.Θ. 

2+350 - Χ.Θ.1+594) υπάρχουν 12 τεχνικά έργα διάβασης οδικών αξόνων (γέφυρες/οχετοί). Τα 

έργα αυτά είναι :  

Χ.Θ. 0+243 οδική διάβαση αυτοκινητόδροµου Α3 (Λάρνακα-Παραλίµνι), δίδυµος 

τοξωτός οχετός πλάτους βάσης 5.00m και ύψους 2.00m έκαστος 

Χ.Θ. 1+581 κιβωτοειδής οχετός οδικής διάβασης δύο ανοιγµάτων διαστάσεων 

3.00Χ1.00 

Χ.Θ. 1+715  πεζογέφυρα δύο ανοιγµάτων πλάτους 4.30m και καθαρού ύψους 2.15m, 

στην τοποθεσία Μεσολογγίου 

Χ.Θ. 1+784 οδική γέφυρα στην τοποθεσία Μεσολογγίου, δύο ανοιγµάτων πλάτους 

3.60m και 3.90m και καθαρού ύψους 1.25m 

Χ.Θ. 1+858 οδική γέφυρα στην οδό Ηρακλέους, τριών ανοιγµάτων πλάτους 2.20m και 

ύψους 1.15m 

Χ.Θ. 2+021 οδική γέφυρα δύο ανοιγµάτων πλάτους 4.10m και καθαρού ύψους 1.70m 

Χ.Θ. 2+052 οδική γέφυρα δύο ανοιγµάτων πλάτους 4.30m και καθαρού ύψους 1.05m 

Χ.Θ. 2+109 οδική γέφυρα δύο ανοιγµάτων πλάτους 4.00m και 4.20m και καθαρού 

ύψους 1.25m 

Χ.Θ. 2+142 οδική γέφυρα στην οδό Καραολή και ∆ηµητρίου, δύο ανοιγµάτων πλάτους 

4.30m και καθαρού ύψους 1.60m 

Χ.Θ. 2+241 οδική γέφυρα δύο ανοιγµάτων πλάτους 4.30m και καθαρού ύψους 1.30m 

Χ.Θ. 2+347 οδική γέφυρα επί της Κώστα Πατσάλη, δύο ανοιγµάτων πλάτους 4.10m και 

καθαρού ύψους 1.30m 

Χ.Θ. 3+671 τρίδυµος κυκλικός οχετός διαµέτρου 0.70m. 

Υπάρχει έντονη δόµηση/οικιστική ανάπτυξη στη αριστερή όχθη του ποταµού στα τµήµατα 

Χ.Θ. 1+200 – Χ.Θ. 3+500 και στην δεξιά όχθη στο τµήµα Χ.Θ. 1+000 – Χ.Θ. 2+500. Υψηλή 

βλάστηση µε δένδρα παρατηρείται στα τελευταία 200m ανάντη της εκβολής στη θάλασσα. 

− Kλάδος C09_2 Ποταµός Ορµήδειας  

Το δευτερεύον ρέµα C09_2 ξεκινά από το φράγµα Βάταινας. Στα πρώτα 240m έχει τη µορφή 

χωµάτινης τάφρου που δέχεται τις υπερχειλίσεις του φράγµατος, πλάτους πυθµένα 6.0-10.0m. 

Στη συνέχεια το ρέµα εισέρχεται εντός του οικισµού Ορµήδειας και είναι διευθετηµένο µέχρι την 

εκβολή του στον κλάδο C09_1. Συγκεκριµένα, στο τµήµα από τη Χ.Θ. 0+208 - Χ.Θ. 0+067 το 

ρέµα είναι διευθετηµένο σε µορφή κλειστού αγωγού από οπλισµένο σκυρόδεµα, ορθογωνικής 

διατοµής διαστάσεων 3.00m X 1.30m. Κατάντη της θέσης αυτής για µήκος 70m περίπου το ρέµα 

είναι διευθετηµένο µε ανοικτή διατοµή (ορθογωνική διατοµή µε πυθµένα πλάτους 3.00 m και 
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κατακόρυφα πρανή από τους τοίχους αντιστήριξης των παράπλευρων ιδιοκτησιών) και στη 

συνέχεια στα τελευταία 130m µέχρι την εκβολή του στον κλάδου C09_1 µε κλειστή ορθογωνική 

διατοµή διαστάσεων 1.80Χ1.10m. Στο τµήµα που το ρέµα διασχίζει τον οικισµό Ορµήδεια 

υπάρχει έντονη δόµηση/οικιστική ανάπτυξη εκατέρωθεν του ρέµατος.  

13.1.3 Χάρτες επικινδυνότητας πληµµύρας - αξιολόγηση 
πληµµυρικών φαινοµένων 

Στην ιστοσελίδα του Τµήµατος Αναπτύξεως Υδάτων έχουν αναρτηθεί, οι ακόλουθοι Χάρτες 

Επικινδυνότητας Πληµµύρας (δίνονται µε hyperlink), για τα τρία υδρολογικά σενάρια που 

εξετάζονται : 

Κωδ. 

Π∆ΣΚΠ 
Όνοµα περιοχής 

ΧΑΡΤΕΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

Για πληµµύρα πιθανότητας περιόδου επαναφοράς 

20 χρόνια 100 χρόνια 500 χρόνια 

C09 Ποταµός Ορµήδειας (1) & (2) (1) & (2) (1) & (2) 

Από τη µελέτη των Χαρτών αυτών προκύπτουν τα ακόλουθα :  

− Πληµµύρα υψηλής πιθανότητας (T20 έτη)  

Στον κλάδο C09_1 Ποταµός Ορµήδειας, ως αναµενόµενο, πληρώνεται η λεκάνη ανάντη του 

αναβαθµού στη Χ.Θ. 4+217, η οποία συµβάλει στην ανάσχεση της πληµµυρικής αιχµής. 

Παρατηρείται όµως ότι σε όλο το µήκος του ρέµατος, και στο τµήµα που δεν είναι διευθετηµένο, 

ανάντη της Χ.Θ. 2+350 και στο κατάντη διευθετηµένο τµήµα συµβαίνει υπερχείλιση των νερών 

και κατάκλυση των εκτάσεων εκατέρωθεν του ρέµατος. Σηµαντικού πλάτους κατάκλυση (230m 

περίπου) συµβαίνει στο κατάντη τµήµα του ρέµατος, κατάντη της Χ.Θ. 0+525, όπου ο 

υφιστάµενος κλειστός αγωγός (9 σωληνωτοί αγωγοί διαµέτρου 0.90m) δεν επαρκεί για την 

παραλαβή της πληµµυρικής αιχµής και τα νερά ρέουν επιφανειακά, διαµέσου δρόµων και 

ιδιοκτησιών.  

Επίσης, όλες οι γέφυρες εντός του οικισµού Ορµήδεια υπερπηδούνται, πλην της γέφυρας στη 

Χ.Θ. 1+715 η οποία είναι και η ψηλότερα τοποθετηµένη (καθαρό ελεύθερο ύψος 2.15m), µε 

αποτέλεσµα ανάντη των γεφυρών να παρατηρείται σηµαντική υπερύψωση της στάθµης και κατά 

συνέπεια µεγαλύτερη έκταση που πληµµυρίζει. 

Tα βάθη νερού στις εκτάσεις που πληµµυρίζουν είναι γενικά της τάξης του 0.50-1.00m, κατά 

τόπου όµως φτάνουν και τα 2.00 m. Οι ταχύτητες ροής που αναπτύσσονται από τα ανάντη µέχρι 

τη Χ.Θ. 2+560 είναι µικρές, 0.30-1.00 m/sec, κατάντη µέχρι τη Χ.Θ. 2+020 οι ταχύτητες είναι της 

τάξης του 1.0m/sec τοπικά 2.00 - 2.50m/sec, ενώ στο υπόλοιπο τµήµα µέχρι την είσοδο στον 

οχετό στη Χ.Θ. 0+512 οι ταχύτητες είναι γενικά µεγαλύτερες των 2.00 m/sec που τοπικά 

φτάνουν και τα 4.00 m/sec. 

Στον κλάδο C09_2 Ποταµός Ορµήδειας συµβαίνει υπερχείλιση ανάντη του δεύτερου κλειστού 

τµήµατος µέχρι και τη συµβολή στον κλάδο C09_1 και συµβαίνει κατάκλυση ζώνης πλάτους 
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160m. Τα βάθη νερού που αναπτύσσονται είναι γενικά µικρότερα του 0.50 m. Οι ταχύτητες ροής 

είναι µεγάλες περί τα 3.00-4.00 m/sec. 

− Πληµµύρες µέσης πιθανότητας (Τ100 έτη)  

Στον κλάδο C09_1 Ποταµός Ορµήδειας, η εικόνα είναι παρεµφερής µε αυτή της πληµµύρας 

υψηλής πιθανότητας µε πολύ µικρές διαφοροποιήσεις στις κατακλυζόµενες επιφάνειες. Όλες οι 

γέφυρες υπερχειλίζουν στην περίπτωση αυτή. Τα βάθη νερού που αναπτύσσονται είναι κατά 

τόπους σηµαντικά, της τάξης του 1.00-2.00m. Οι ταχύτητες ροής που αναπτύσσονται από τα 

ανάντη µέχρι τη Χ.Θ. 2+110 είναι γενικά µικρότερες του 1.0m/sec, κατάντη µέχρι τη Χ.Θ. 2+010 

οι ταχύτητες είναι γενικά της τάξης του 1.00-1.50 m/sec, ενώ στο υπόλοιπο τµήµα µέχρι την 

είσοδο στον οχετό στη Χ.Θ. 0+512 οι ταχύτητες είναι µεγαλύτερες γενικά των 2.00 m/sec που 

κατά τµήµατα φτάνουν και τα 4.50 m/sec. 

Στον κλάδο C09_2 Ποταµός Ορµήδειας συµβαίνει υπερχείλιση της φυσικής κοίτης 170 m 

ανάντη του πρώτου διευθετηµένου κλειστού τµήµατος που ξεκινά στην Χ.Θ. 0+208, και τα νερά 

ρέουν επιφανειακά κατακλύζοντας εκτάσεις του οικισµού στην δεξιά πλευρά κατά τη ροή του 

νερού. Tα βάθη νερού στα ανάντη είναι περί το 0.50 m, ενώ στο κατάντη τµήµα κατά τόπους 

εµφανίζονται και µεγαλύτερα βάθη, περί τα 1.00-2.00 m. Οι ταχύτητες ροής που αναπτύσσονται 

είναι µεγάλες, 3.00-5.00 m/sec. 

− Πληµµύρες χαµηλής πιθανότητας (Τ500 έτη)  

Η εικόνα για την πληµµύρα 500ετίας εντείνεται σε σχέση µε αυτή της πληµµύρας 100ετίας και 

για τους δύο κλάδους του ρέµατος Ορµήδειας. Στον κλάδο C09_1 Ποταµός Ορµήδειας τα  

βάθη νερού είναι σηµαντικά 1.00-2.00 m και κατά τόπους µεγαλύτερα των 2.00 m. Οι ταχύτητες 

ροής που αναπτύσσονται από τα ανάντη µέχρι τη Χ.Θ. 2+110 είναι γενικά µικρότερες του 

1.00 m/sec, κατάντη µέχρι τη Χ.Θ. 2+010 οι ταχύτητες είναι γενικά της τάξης του 1.00-

1.50 m/sec, ενώ στο υπόλοιπο τµήµα µέχρι την είσοδο στον οχετό στη Χ.Θ. 0+512 οι ταχύτητες 

είναι µεγαλύτερες γενικά των 2.00 m/sec που κατά τµήµατα φτάνουν και τα 5.50 m/sec.  

Στον κλάδο C09_2 Ποταµός Ορµήδειας συµβαίνει υπερχείλιση της φυσικής κοίτης 150m 

ανάντη του πρώτου διευθετηµένου κλειστού τµήµατος, και τα νερά ρέουν επιφανειακά 

κατακλύζοντας εκτάσεις του οικισµού στην δεξιά πλευρά κατά τη ροή του νερού. Tα βάθη νερού 

στα ανάντη είναι περί το 0.50 m, ενώ στο κατάντη τµήµα κατά τόπους εµφανίζονται και 

µεγαλύτερα βάθη, περί τα 1.00-2.00 m. Οι ταχύτητες ροής που αναπτύσσονται είναι µεγάλες, 

4.50-5.50 m/sec. 

Στο Πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 13-3) δίνεται η συµπεριφορά των τεχνικών έργων της 

Π∆ΣΚΠ C09_Ποταµός Ορµήδειας σε συνθήκες πληµµύρας, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της  

υδραυλικής ανάλυσης.  
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Πίνακας 13-3:Συμπεριφορά οδικών διαβάσεων ΠΔΣΚΠ-C09_Ποταμός Ορμήδειας σε συνθήκες 

πλημμύρας 

Α/Α ΧΘ Τεχνικό έργο 
Υπερπήδηση κατασκευής 

T=20 T=100 T=500 

Κλάδος C09_1 Ποταµός Ορµήδειας 

1 0+243 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 

2 0+512 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 

3 1+581 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 

4 1+715 Γέφυρα/Οχετός OXI NAI NAI 

5 1+784 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 

6 1+858 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 

7 2+021 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 

8 2+052 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 

9 2+109 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 

10 2+142 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 

11 2+241 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 

12 2+347 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 

13 3+671 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 

Κλάδος C09_2 Ποταµός Ορµήδειας 

15 0+000 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 

16 0+199 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 

Στην αξιολόγηση των συνθηκών πληµµύρας που δίνεται παραπάνω θα πρέπει να 

συνυπολογιστεί και η αβεβαιότητα που υπάρχει στα αποτελέσµατα των υδρολογικών και 

υδραυλικών αναλύσεων που έγιναν για την υπόψη περιοχή (βλ. Παραδοτέο ∆ραστηριότητας 

4.1). Σηµειώνεται ότι ιστορικά, µετά τη διευθέτηση του ποταµού κατάντη της Χ.Θ. 2+350 (ανοικτή 

ορθογωνική διατοµή πλάτους 10.00m από σκυρόδεµα), δεν έχουν παρατηρηθεί πληµµύρες. 

13.1.4 Αξιολόγηση αιτίων πληµµυρών και επιπέδου προστασίας 
έναντι πληµµύρας 

Ο µηχανισµός πληµµύρας στην Π∆ΣΚΠ C09_1 Ποταµού Ορµήδειας είναι η παρεµπόδιση ροής 

(ανεπαρκής παροχετευτικότητα κλειστών τµηµάτων και οδικών διαβάσεων) και η φυσική 

υπερχείλιση. 

Ο κλάδος C09_1 του ρέµατος π. Ορµήδειας που ανήκει στη Π∆ΣΚΠ είναι χωρίς διαµορφωµένη 

κοίτη στο ανάντη τµήµα του, για µήκος 2 km περίπου, (από τα οποία 1.20 km βρίσκονται εντός 

οικιστικής ζώνης). Το τµήµα αυτό πρακτικά δεν έχει κοίτη ή έχει υποτυπώδη κοίτη και κατά 

τόπους περιορίζεται ασφυκτικά από παράπλευρες ιδιοκτησίες και κτίσµατα Από την υδραυλική 
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ανάλυση προκύπτει ότι η υφιστάµενη τοπογραφία δεν επαρκεί για την παροχέτευση της 

πληµµύρας 20ετίας. Στο τµήµα αυτό θα µπορούσε να κατασκευαστεί ανακουφιστικός υπόγειος 

αγωγός οµβρίων. 

Το υπόλοιπο διευθετηµένο τµήµα έχει ανοικτή ορθογωνική διατοµή από σκυρόδεµα, που 

περιορίζεται ασφυκτικά από τις παράπλευρες ιδιοκτησίες (τµήµα εντός του οικισµού Ορµήδειας), 

και κλειστό τµήµα (ορθογωνικοί και κυκλικοί οχετοί) που έχει εµφανώς µικρότερη υδραυλική 

διατοµή από το ανοικτό τµήµα και είναι ανεπαρκές για την παροχέτευση της πληµµύρας 20ετίας. 

Στο τµήµα αυτό δεν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης χωρίς σηµαντικές παρεµβάσεις στον 

οικιστικό ιστό, πλην του κλειστού τµήµατος ανάντη του αυτοκινητοδρόµου που συνδέει τη 

Λάρνακα µε το Παραλίµνι και την Αγία Νάπα (9 σωληνωτοί αγωγοί διαµέτρου 0.90m) το οποίο 

εµποδίζει τη ροή κα επηρεάζει την υδραυλική συµπεριφορά όλου του ρέµατος προς τα ανάντη. 

Το τµήµα του κλάδου C09_2 του π. Ορµήδειας που ανήκει στη Π∆ΣΚΠ είναι σε όλο του το 

µήκος διευθετηµένο είτε µε τη µορφή ανοικτής χωµάτινης τάφρου είτε µε τη µορφή οχετών 

(κλειστά τµήµατα), είτε µε τη µορφή ανοικτής ορθογωνικής διατοµής µε πρανή από σκυρόδεµα. 

Γενικότερα ο κλάδος C09_2 φαίνεται ότι ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στην πληµµύρα της 

20ετίας, πλην του κατάντη κλειστού τµήµατος που δεν επαρκεί. Στην πληµµύρα 100ετίας και 

500ετίας η υφιστάµενη διατοµή του κλάδου C09_2 δεν επαρκεί πλην των πρώτων 120m προς 

τα ανάντη. Λόγω των αβεβαιοτήτων στην προσοµοίωση των έργων συµβολής των δύο κλάδων 

θα πρέπει να ελεγχθεί λεπτοµερέστερα η επάρκεια του κατάντη κλειστού τµήµατος του κλάδου 

C09_2. 

13.2 ΧΑΡΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

13.2.1 Χάρτες Κινδύνου Πληµµύρας  

Στην ιστοσελίδα του Τµήµατος Αναπτύξεως Υδάτων έχουν αναρτηθεί, οι ακόλουθοι Χάρτες µε 

τις δυνητικές αρνητικές συνέπειες των πληµµυρών (δίνονται µε hyperlink), για τα τρία 

υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται. 

Κωδ. 

Π∆ΣΚΠ 
Όνοµα περιοχής 

ΧΑΡΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

Για πληµµύρα πιθανότητας περιόδου 

επαναφοράς 

20 χρόνια 100 χρόνια 500 χρόνια 

C09 Ποταµός Ορµήδειας (1) & (2) (1) & (2) (1) & (2) 

Από την επεξεργασία των στοιχείων των Χαρτών, δίδονται στους Πίνακες που ακολουθούν 

(Πίνακας 13-4 και Πίνακας 13-5) τα είδη χρήσεων γης που κατακλύζονται και ο εκτιµώµενος 

πληθυσµός που δυνητικά θίγεται σε σηµερινές συνθήκες και σε συνθήκες πλήρους ανάπτυξης 
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(βλ. Σχήµα 13-7 και Σχήµα 13-8). Ο π. Ορµήδειας δεν έχει τµήµατα χαρακτηρισµένα ως ζώνη 

προστασίας. 

Πίνακας 13-4 : ΠΔΣΚΠ  C09_ Ποταμός Ορμήδειας_Κατακλυζόμενες εκτάσεις  ανά χρήση 

ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ 

Τ20 Τ100 Τ500 

Έκταση Έκταση Έκταση 

(δεκάρια) Ποσοστό (δεκάρια) Ποσοστό (δεκάρια) Ποσοστό 

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ 221 52.6% 295 55.6% 330 56.8% 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 199 47.4% 236 44.4% 251 43.2% 

ΣΥΝΟΛΟ 420 100% 531 100% 581 100% 

Πίνακας 13-5 : ΠΔΣΚΠ  C09_ Ποταμός Ορμήδειας_ Δυνητικά θιγόμενος πληθυσμός 

Σηµερινός Πληθυσµός Πληθυσµός Ανάπτυξης 

Τ=020 Τ=100 Τ=500 Τ=020 Τ=100 Τ=500 

140 290 330 980 1 310 1 480 
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Σχήμα 13-4 : Κατανομή θιγόμενων χρήσεων 

γης στην ΠΔΣΚΠ C09, σε συνθήκες 

πλημμύρας Τ20 

Σχήμα 13-5 : Κατανομή θιγόμενων χρήσεων 

γης στην ΠΔΣΚΠ C09, σε συνθήκες πλημμύρας 

Τ100 

Σχήμα 13-6 : Κατανομή θιγόμενων χρήσεων 

γης στην ΠΔΣΚΠ C09, σε συνθήκες πλημμύρας 

Τ500 
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Σχήμα 13-7: Θιγόμενες χρήσεις/δραστηριότητες (δεκάρια), σε συνθήκες πλημμύρας Τ20, 100 

& Τ500 στην ΠΔΣΚΠ C09 

 

Σχήμα 13-8: ΠΔΣΚΠ  C09_ Ποταμός Ορμήδειας_ Δυνητικά θιγόμενος πληθυσμός 

 

Ειδικότερα, όσον αφορά στις επιπτώσεις στις αγροτικές δραστηριότητες, από τη συναξιολόγηση 

και επεξεργασία των πληροφοριών: 

− των Χαρτών Κινδύνου Πληµµύρας και 

− των  στοιχείων του ΚΟΑΠ για το έτος 2013,  

προκύπτει ότι κυρίως πλήττονται αροτραίες καλλιέργειες και ελιές. 
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13.2.2 Αξιολόγηση Επιπτώσεων  

Σε όλα τα υδρολογικά σενάρια, που εξετάζονται (βλ. Σχήµα 13-7) :  

− οι χρήσεις που θίγονται είναι ζώνες κατοικίας (περιοχές µε µονοκατοικίες µέχρι δύο 

ορόφους) και αγροτικές δραστηριότητες (γεωργική γη). Η διαφοροποίηση είναι στο µέγεθος 

των εκτάσεων.  

− κατακλύζεται ο αυτοκινητόδροµος που συνδέει τη Λάρνακα µε το Παραλίµνι καθώς και 

κεντρικοί και τοπικοί δρόµοι του οικισµού Ορµήδεια.  

Στη συνέχεια αξιολογούνται οι επιπτώσεις από τις πληµµύρες στον πληθυσµό (άµεσες και 

έµµεσες), στις οικονοµικές δραστηριότητες, στην πολιτιστική κληρονοµιά και στο περιβάλλον, µε 

βάση τη µεθοδολογία που περιγράφεται στο Κεφ. 3.3. 

− Επιπτώσεις στον πληθυσµό : σε όλα τα υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται κατακλύζονται 

περιοχές µε επικρατούσα χρήση την κατοικία (περιοχές µε µονοκατοικίες µέχρι δύο 

ορόφους). Ο δυνητικά συνολικός πληθυσµός που θίγεται (σε συνθήκες σηµερινής 

ανάπτυξης) είναι 140 άτοµα στο σενάριο Τ20, 290 άτοµα στο σενάριο Τ100 και 330 άτοµα 

στο σενάριο Τ500 (βλ. Σχήµα 13-8). 

• Άµεσες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία :Ο δυνητικά θιγόµενος πληθυσµός είναι : 

Τ20  140  άτοµα  � Υψηλή Επίπτωση 

Τ100  290 άτοµα  � Υψηλή Επίπτωση 

Τ500 330 άτοµα  � Υψηλή Επίπτωση 

• Έµµεσες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία : ∆εν κατακλύζονται εγκαταστάσεις που 

µπορεί να προκαλέσουν ρύπανση ούτε υποδοµές ύδρευσης/αποχέτευσης. 

Τ20 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ500 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

• Κοινωνικές επιπτώσεις: κατακλύζονται αθλητικές εγκαταστάσεις του ∆ήµου Ορµήδειας 

που βρίσκονται ανάντη του αυτοκινητόδροµου που συνδέει τη Λάρνακα µε το Παραλίµνι. 

Τ20 Κατακλύζονται αθλητικές 

εγκαταστάσεις 

� Χαµηλή Επίπτωση 

Τ100 Κατακλύζονται αθλητικές 

εγκαταστάσεις 

� Χαµηλή Επίπτωση 

Τ500 Κατακλύζονται αθλητικές 

εγκαταστάσεις 

� Χαµηλή Επίπτωση 
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− Επιπτώσεις στην οικονοµία:  

• Ιδιοκτησία. Σε όλα τα  υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται κατακλύζονται κατοικίες :  

Τ20 Κατακλύζονται κατοικίες   � Υψηλή Επίπτωση 

Τ100 Κατακλύζονται κατοικίες   � Υψηλή Επίπτωση 

Τ500 Κατακλύζονται κατοικίες   � Υψηλή Επίπτωση 

• Tεχνικές υποδοµές: Σε όλα τα υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται κατακλύζεται ο 

αυτοκινητόδροµος που συνδέει τη Λάρνακα µε το Παραλίµνι και την Αγία Νάπα καθώς 

και τοπικές οδοί του οικισµού Ορµήδεια.  

Τ20 Κατακλύζονται ο Α/Κ 

Λάρνακα-Παραλίµνι και 

τοπικές οδοί δρόµοι του 

οικισµού Ορµήδεια   

� Υψηλή Επίπτωση 

Τ100 Κατακλύζονται ο Α/Κ 

Λάρνακα-Παραλίµνι και 

τοπικές οδοί δρόµοι του 

οικισµού Ορµήδεια   

� Υψηλή Επίπτωση 

Τ500 Κατακλύζονται ο Α/Κ 

Λάρνακα-Παραλίµνι και 

τοπικές οδοί δρόµοι του 

οικισµού Ορµήδεια   

� Υψηλή Επίπτωση 

• Οικονοµικές δραστηριότητες:  

Τ20 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ500 ∆εν υπάρχουν � Μέτρια Επίπτωση 

• Αγροτικές δραστηριότητες : 

Τ20 Κατακλύζονται 

περιορισµένες γεωργικές 

εκτάσεις   

� Χαµηλή Επίπτωση 

Τ100 Κατακλύζονται 

περιορισµένες γεωργικές 

εκτάσεις   

� Χαµηλή Επίπτωση 

Τ500 Κατακλύζονται 

περιορισµένες γεωργικές 

εκτάσεις   

� Χαµηλή Επίπτωση 
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− Επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονοµιά :  

Τ20 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ500 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

− Επιπτώσεις στο περιβάλλον :  

Τ20 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ500 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 
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14. Π∆ΣΚΠ C10_ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ - ΚΑΜΙΤΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ 

14.1 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΙΩΝ 

ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ 

14.1.1 Καταγραφή και αξιολόγηση κατάστασης λεκάνης απορροής 

Γενική περιγραφή λεκάνης  

Η λεκάνη απορροής της Π∆ΣΚΠ C10_Αρχάγγελος Καµίτσης και Παραπόταµος βρίσκεται στην 

επαρχία Λάρνακας και καταλαµβάνει εκτάσεις του δήµου Αραδίππου και των κοινοτήτων Κόχη 

(Κόση), Αβδελλερό, Λιβάδια, Λύµπια, Λουρουκίνα, Κελλιά και Τρούλλοι (βλ. Σχήµα 14-1). Έχει 

έκταση 98 km2 περίπου, σχήµα περίπου ορθογωνικό µε µήκος 17 km και πλάτος 8 km περίπου. 

Η λεκάνη αναπτύσσεται µε κατεύθυνση Β∆-ΝΑ. Το ανάντη όριο της λεκάνης είναι η λοφοσειρά 

που βρίσκεται βορειοδυτικά της Λάρνακας. Το ανάγλυφο είναι λοφώδες-πεδινό, υψηλότερο 

σηµείο της λεκάνης είναι στο +390m περίπου και το χαµηλότερο στο +0 όπου ο ποταµός 

εκβάλλει στη θάλασσα.  

Στη λεκάνη αναπτύσσονται δύο κύρια υδατορεύµατα, ο π. Αραδίππου στα δυτικά και ο π. 

Αβδελερρού στα ανατολικά, οι οποίοι συναντώνται 400m περίπου ανάντη της εκβολής στον 

κόλπο της Λάρνακας, 2 km βόρεια της πόλης Λάρνακας. Ο π. Αραδίππου έχει δύο κύριους 

παραπόταµους, τον Καµίτση και τον Αρχάγγελο, που συνδέονται στην περιοχή Ριζοελιάς, 

ανάντη του οικισµού Αραδίππου. Ο π. Καµίτσης πηγάζει από την περιοχή Λυµπιών-Κόχης 

(Κόσης) και έχει λεκάνη απορροής 34 km2. O π. Aρχάγγελος πηγάζει στην περιοχή µεταξύ 

Λυµπιών και Αβδελερού και έχει λεκάνη απορροής 18 km2.  
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Σχήμα 14-1 : Γεωμορφολογικός χάρτης λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C10 
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Χρήσεις γης-Κάλυψη Εδάφους 

Το ανάντη και µεγαλύτερο τµήµα της λεκάνης είναι λοφώδες µε αραιή θαµνώδη βλάστηση και 

γεωργικές καλλιέργειες. Το κατάντη πεδινό τµήµα καλύπτεται κυρίως από καλλιεργήσιµες 

εκτάσεις µε διάσπαρτες κατοικίες ενώ κοντά στην εκβολή στη θάλασσα περικλείεται ένα µεγάλο 

µέρος του οικισµού Λιβάδια. Στον Πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 14-1) και στο Σχήµα 14-2 

δίνεται η κατανοµή κάλυψης εδάφους στη λεκάνη, µε βάση τα δεδοµένα της υδρολογικής 

ανάλυσης για τη λεκάνη που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο της κατάρτισης των Χαρτών 

Επικινδυνότητας Πληµµύρας (στοιχεία Corine 2006). 
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Σχήμα 14-2 : Χρήσεις Γης / Κάλυψη εδάφους λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C10 
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Πίνακας 14-1: Κατανομή κάλυψης εδάφους λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C10 

Είδος Κάλυψης Έκταση (km 2) Ποσοστό 

Αστική δόµηση 2.09 2% 

Βιοµηχανικές-εµπορικές ζώνες & ∆ίκτυα µεταφορών 5.57 6% 

Τεχνητές, µη γεωργικές περιοχές µε βλάστηση 0.31 0% 

Μόνιµες καλλιέργειες 0.92 1% 

Αρόσιµη γη 32.30 33% 

Ετερογενείς γεωργικές περιοχές 7.71 8% 

Συνδυασµοί θαµνώδους ή / και ποώδους βλάστησης 35.86 37% 

Ανοιχτοί χώροι µε λίγη ή καθόλου βλάστηση 13.41 14% 

ΣΥΝΟΛΟ 98.17 100% 

Σχήμα 14-3 : Κατανομή κάλυψης εδάφους λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C10 
  

 

Γεωλογικοί σχηµατισµοί – Εδαφικοί τύποι 

Οι γεωλογικοί σχηµατισµοί που δοµούν την Υδρολογική Λεκάνη της Π∆ΣΚΠ C10_Αρχάγγελος 

Καµίτσης και Παραπόταµος, περιγράφονται συνοπτικά στη συνέχεια, από τους νεότερους 

προς τους παλαιότερους, µε βάση το γεωλογικό χάρτη της Κύπρου κλίµακας 1:250.000 που έχει 

συνταχθεί και εκδοθεί από το Τµήµα Γεωλογικής Επισκόπησης (Κωσταντίνου Γ., 1995). Οι 

γεωλογικοί σχηµατισµοί της λεκάνης είναι: 
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− Αλλούβιο – Κολλούβιο (H): Ο σχηµατισµός συνίσταται από άµµους, ιλύες, άργιλους και 

χαλίκια  - Ολόκαινο. 

− Αποθέσεις αναβαθµίδων (Q2): Αποτελείται από ασβεστιτικούς ψαµµίτες, άµµους και χαλίκια 

- Πλειστόκαινο.  

− Σχηµατισµός Λευκωσία (Pl): Πρόκειται για βιοασβεστιτικούς και άλλοι ψαµµίτες, αµµούχες 

µάργες και κροκαλοπαγή - Πλειόκαινο.  

− Σχηµατισµός Καλαβασός (Mu1): Σχηµατισµός από γύψο που εναλλάσσεται µε κρητιδικές 

µάργες και µαργαϊκές κρητίδες.  

− Σχηµατισµός Πάχνα (Mi-Mu): Ο σχηµατισµός συνίσταται από κρητίδες, µάργες, µαργαϊκές 

κρητίδες, κρητιδικές µάργες και ασβεστιτικούς ψαµµίτες – Μειόκαινο.  

− Σχηµατισµός Λεύκαρα (Ku3-Ou): Αποτελείται από Κρητίδες, µάργες, µαργαϊκές κρητίδες, 

κρητιδικές µάργες µε κατά τόπους κερατόλιθους σε µορφή ταινιών ή κονδύλων – 

Παλαιογενές.  

− Ανώτερος Ορίζοντας Λαβών (UPL): Ολιβινοφυρικές – πυροξενοφυρικές pillow λάβες ενίοτε 

µε πλακοειδείς ροές λαβών, φλέβες και υαλοκλαστίτες, συνήθως εξαλλοιωµένα στη 

ζεολιθική φάση – Ανώτερο Κρητιδικό.  

− Κατώτερος Ορίζοντας Λαβών (LPL): Pillow λάβες και πλακοειδείς ροές λαβών µε πληθώρα 

φλεβών και κοιτών εξαλλοιωµένες στη ζεολιθική φάση και κατά τόπους χρωµατισµένες µε 

πράσινο κελαδονίτη – Ανώτερο Κρητιδικό. 

Υφιστάµενα τεχνικά έργα ανάσχεσης απορροής 

Εντός της λεκάνης, επί του Παραπόταµου Αβδελλερού (λεκάνη Βορόκληνη), έχει κατασκευαστεί 

το φράγµα Παρθενίτης (βλ. Φωτογραφία  14-1). Πρόκειται για µικρό φράγµα βαρύτητας, ύψους 

14m, µε ταµιευτήρα χωρητικότητας 90.000m3 που λειτουργεί από το 1987 µε σκοπό τον 

εµπλουτισµό του ΥΥΟ. To φράγµα βρίσκεται 4km περίπου νότια του οικισµού Αβδελλερό. Στην 

ανάλυση, για τον υπολογισµό των πληµµυρικών υδρογραφηµάτων, θεωρήθηκε ως αρχική 

συνθήκη ότι ο ταµιευτήρας του φράγµατος είναι πλήρης (δυσµενής παραδοχή). 
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Σελίδα 14-223 

Φωτογραφία  14-1: Άποψη του φράγματος Παρθενίτη (πηγή : TAY, Έκθεση Υδρολογικού 

Μοντέλου Αρχάγγελου Καμμίτση) 

 

 

Στοιχεία Υδρολογικής Ανάλυσης 

Με βάση τα στοιχεία της υδρολογικής ανάλυσης, που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο της 

κατάρτισης των Χαρτών Επικινδυνότητας Πληµµύρας, η λεκάνη παρουσιάζει µέσες συνθήκες 

απορροής (αριθµός Καµπύλης CNII της τάξης του 67-76). Τα ρέµατα της λεκάνης είναι εφήµερης 

ροής µε χαµηλή µέση ετήσια απορροή. Παρ’ όλα αυτά στη λεκάνη έχουν καταγραφεί σηµαντικές 

πληµµύρες που συµβαίνουν κυρίως στις αρχές του καλοκαιριού, µε µηχανισµό βροχόπτωσης 

που µοιάζει µε αυτόν των τροπικών καταιγίδων (Μελέτη Σκοπιµότητας αντιπληµµυρικών 

φραγµάτων Αραδίππου). 

Στο Πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 14-2) δίδονται οι παροχές πληµµυρικής αιχµής που 

αναπτύσσονται στην εξεταζόµενη Π∆ΣΚΠ, µε βάση την υδρολογική ανάλυση της λεκάνης 

απορροής της Π∆ΣΚΠ C10_Αρχάγγελος Καµίτσης και Παραπόταµος που έγινε στο πλαίσιο 

της κατάρτισης των Χαρτών Επικινδυνότητας Πληµµύρας. Η παροχή αιχµής ανά επιφάνεια για 

Τ=20 και Τ=100 είναι κάτω από το µέσο όρο των υπολοίπων περιοχών. Αυτό µπορεί να 

αποδοθεί στο γεγονός ότι ένα σηµαντικό µέρος της λεκάνης απορροής αποτελείται από 

αδόµητες εκτάσεις και εποµένως υπάρχει µεγαλύτερη διήθηση. 
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Πίνακας 14-2 : Παροχές αιχμής ΠΔΣΚΠ C10 για τα τρία υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται 

Θέση 
Παροχή αιχµής (m3/s) 

T=20 T=100 T=500 

Kεφαλή Αρχάγγελου Καµίτση (κλάδος C10_1) 101.71 249.77 418.06 

Κεφαλή Παραπόταµου (κλάδος C10_2) 32.15 134.55 234.52 

Εκβολή  161.40 487.70 795.90 

Οι παροχές προέκυψαν από προσοµοίωση του φαινοµένου βροχής απορροής µε χρήση 

µαθηµατικού µοντέλου. Η κατασκευή του µοντέλου έγινε µε τρόπο ώστε να αναπαρίσταται µε τη 

µέγιστη δυνατή ακρίβεια η πραγµατικότητα. Στη λεκάνη του Αρχάγγελου Καµµίτση υπήρχε η 

δυνατότητα να γίνει βαθµονόµηση του υδρολογικού µοντέλου καθώς υπάρχουν δυο σταθµοί 

µέτρησης ροής οι οποίοι έχουν επαρκή δεδοµένα. Οι θέσεις των σταθµών γειτνιάζουν µεταξύ 

τους και αφορούν τον νοτιοδυτικό κλάδο του ρέµατος. Στην ανάλυση, για τον υπολογισµό των 

πληµµυρικών υδρογραφηµάτων, θεωρήθηκε ως αρχική συνθήκη ότι ο ταµιευτήρας του 

φράγµατος είναι πλήρης (δυσµενής παραδοχή υπέρ της ασφαλείας). 

14.1.2 Καταγραφή και αξιολόγηση υφιστάµενης κατάστασης 
ρεµάτων Π∆ΣΚΠ 

Τα τµήµατα των ρεµάτων που ανήκουν στην Π∆ΣΚΠ C10_ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ - ΚΑΜΙΤΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ, έχουν συνολικό µήκος 11.3 km και περιλαµβάνουν τρεις κλάδους:  

− Kλάδος C10_1 Αρχάγγελος-Καµίτσης (ρέµα Αραδίππου) 

O κλάδος C10_1 Αρχάγγελος-Καµίτσης (π. Αραδίππου), έχει µήκος 7.80 km µε διεύθυνση 

δύση-ανατολή. Ξεκινά από τον αυτοκινητόδροµο που συνδέει τη Λάρνακα µε το Παραλίµνι, 

180m δυτικά του κόµβου Ριζοελιάς και στη συνέχεια διασχίζει την περιοχή Αραδίππου. Το ρέµα 

διέρχεται κάτω από τις γέφυρες των αυτοκινητοδρόµων που συντρέχουν στον παρακείµενο 

κόµβο Ριζοελιάς (ανάντη άκρο και Χ.Θ. 7+400) και για 3 km περίπου (µέχρι τη Χ.Θ. 4+400) 

διέρχεται βόρεια της κατοικηµένης περιοχής Αραδίππου, ενώ από την αριστερή του όχθη  

υπάρχουν καλλιεργήσιµες εκτάσεις. Στη συνέχεια για 1.60 km περίπου (Χ.Θ. 4+400-Χ.Θ. 2+800) 

το ρέµα διασχίζει καλλιεργήσιµες εκτάσεις και στη συνέχεια (Χ.Θ. 2+800-Χ.Θ. 1+000) διέρχεται 

από τον αστικό ιστό του οικισµού Λιβάδια. Το τελευταίο 1km ως την εκβολή του στον κόλπο της 

Λάρνακας το ρέµα διέρχεται από καλλιεργήσιµες εκτάσεις και περιοχές βιοµηχανικών 

εγκαταστάσεων.  

Οριζοντιογραφικά, από το ανάντη άκρο µέχρι το ύψος της Χ.Θ. 4+300 (τα πρώτα 3.50 km) το 

ρέµα αναπτύσσεται µε ανοικτούς µαιανδρισµούς και στη συνέχεια µέχρι την εκβολή είναι 

πρακτικά ευθυγραµµισµένο. 

Τα πρώτα 2.60 km προς τα ανάντη (από Χ.Θ. 7+800-Χ.Θ. 5+200) η διατοµή του ρέµατος δεν 

είναι διευθετηµένη, εκτός από τοπικά στις θέσεις των γεφυρών, η κατά µήκος κλίση δεν είναι 

οµαλή (εµφανίζεται κατά τόπους αρνητική κλίση) και η βλάστηση είναι στο µεγαλύτερο µήκος 
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µέτρια θαµνώδης, κατά τόπους όµως (π.χ. ανάντη της Χ.Θ. 6+594) εµφανίζεται πυκνή 

βλάστηση. Επίσης, κατά τόπους εµφανίζονται χαµηλά σηµεία στις όχθες του ρέµατος, θέσεις 

που ευνοούν την πλευρική υπερχείλιση των απορροών (π.χ. θέση ανάντη γέφυρας Παύλου 

Μελά στη Χ.Θ. 5+233).  

Στο τµήµα από Χ.Θ. 5+200 – Χ.Θ. 2+900 η κοίτη έχει τη µορφή χωµάτινου καναλιού που 

διανοίχτηκε τη δεκαετία του 2000, βάθους 2.00m, και πλάτους πυθµένα 12.50 m στα πρώτα 

1.50 km και 19.00 m στο υπόλοιπο τµήµα που δέχεται και τις απορροές από το αργάκι 

Αβδελερρού. 

Kατάντη της Χ.Θ. 2+900 η κοίτη γίνεται ιδιαίτερα πλατιά, τραπεζοειδής, χωµάτινη, καθαρή από 

βλάστηση. To τµήµα αυτό (ανοιχτό αποχετευτικό κανάλι) διανοίχτηκε µε κατασκευή αναχωµάτων 

κατά τόπους, εκβάθυνση της κοίτης, κατασκευή µε σκυρόδεµα τµήµατος της κοίτης και 

κατασκευή τοίχων αντιστήριξης κατά µήκος της κοίτης, εκατέρωθεν. Το έργο πραγµατοποιήθηκε 

στο πλαίσιο του αναδασµού Αραδίππου για την προστασία από πληµµύρες της Κοινότητας 

Λιβάδια. Ειδικότερα, στο ύψος της Χ.Θ. 2+910-Χ.Θ.2+300 υπάρχει αριστερό ανάχωµα ενώ 

κατάντη της γέφυρας Αρµενίας (Χ.Θ. 2+500) η διατοµή είναι διευθετηµένη, ορθογωνική, που 

διαµορφώνεται µε τοίχους αντιστήριξης και κατά τόπους επενδυµένο και τον πυθµένα. Γενικά η 

κοίτη είναι ιδιαίτερα ευρεία και καθαρή. Κατά θέσεις υπάρχει άµεση πρόσβαση από τις 

παρακείµενες εκτάσεις µέσα στην κοίτη (ευαίσθητα σηµεία για διέξοδο του νερού σε συνθήκες 

πληµµύρας) (βλ. Φωτογραφία  14-2). 

Φωτογραφία  14-2 : Κλάδος C10_1, X.Θ. 2+471, σημείο επικοινωνίας ρέματος με παρακείμενες 

εκτάσεις 
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Επί του κλάδου  C10_1 υπάρχουν 14 τεχνικά έργα οδικών διαβάσεων (γέφυρες/οχετοί) και 7 

αναβαθµοί. Στα πρώτα 460m τo ρέµα περνά κάτω από τρεις µεγάλες γέφυρες, από οπλισµένο 

σκυρόδεµα, διάβασης του αυτοκινητοδρόµου Α2 (Λάρνακα-Λευκωσία) και του 

αυτοκινητόδροµου Α3 ( X.Θ. 7+772, X.Θ. 7+44 και Χ.Θ. 7+406), ανοίγµατος 77.0-78.6m και 

καθαρού ύψους 8-13 m.  

Στο ύψος του οικισµού Αραδίππου υπάρχουν τέσσερεις οδικές διαβάσεις :  

Χ.Θ. 6+584  επί της Αριστοφάνους, πλάτους 7.30m ύψους 5.25 m 

Χ.Θ. 5+948  επί της Μόδεστου Παντελή,  επτά ανοιγµάτων πλάτους 2.80 m και ύψους 

4.35 m. Παρατηρείται σηµαντική στένωση της διατοµής κατάντη του τεχνικού 

έργου από τους πλευρικούς πτερυγότοιχους που έχουν κατασκευαστεί. 

Χ.Θ. 5+417  επί της Μεσολογγίου, πέντε ανοιγµάτων πλάτους 2.10 m-2.5 0m και ύψους 

3.60 m. Στη γέφυρα αυτή παρατηρείται σηµαντική µείωση της υδραυλικής 

διατοµής από την εγκάρσια διάβαση σωληνώσεων που έχουν τοποθετηθεί 

στο µέσον του ανοίγµατος της γέφυρας. Η ύπαρξη των σωληνώσεων 

αποτελεί παγίδα συγκράτησης φερτών υλών µε αποτέλεσµα να µειώνεται 

ακόµα περισσότερο η υδραυλική διατοµή στη θέση αυτή. (βλ. Φωτογραφία  

14-3). Επιπλέον στη θέση αυτή καταγράφεται αρνητική κλίση πυθµένα 

κατάντη της γέφυρας [Ι.S. Works Ltd-N. Demetriou Engineering Engineers, 

“Yδρολογική Μελέτη των γεφυρών του ποταµού Αρχάγγελου (Αραδίππου) 

στην Μοδέστου Παντελή, Μεσολογγίου και πλησίον της Παύλου Μελά στην 

Αραδίππου”. 

Χ.Θ. 5+221  επί της Παύλου Μελά, τριών ανοιγµάτων πλάτους 3.00 m και ύψους 3.00 m 

Στο ύψος του οικισµού Λιβάδια υπάρχουν 7 τεχνικά έργα οδικών διαβάσεων (γέφυρες/οχετοί) : 

Χ.Θ. 3+894  νέα γέφυρα τεσσάρων ανοιγµάτων πλάτους 3.00 m και καθαρού ύψους 

2.95 m 

Χ.Θ. 2+490  επί της οδούς Αρµενίας, τριών ανοιγµάτων πλάτους 6.95 m, 7.95 m και 

9.80 m και  ύψους 1.30 m, 

Χ.Θ. 2+014  επί της Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου Γ` στα Λιβάδια, τριών ανοιγµάτων πλάτους 

4.60 m-7.00 m και καθαρού ύψους 2.20 m 

Χ.Θ. 1+729  στην τοποθεσία Καλαµών, τεσσάρων ανοιγµάτων πλάτους 6.70 m-6.80 m 

και ύψους 1.85 m 

Χ.Θ. 1+467  επί της οδού Επτανήσου, τεσσάρων ανοιγµάτων πλάτους 5.50 m-5.90 m και 

ύψους 1.90 m 

Χ.Θ. 1+181 στη θέση Αγ. Σάββας, τεσσάρων ανοιγµάτων πλάτους 5.50 m-6.80 m και 

ύψους 2.00 m  
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Χ.Θ. 0+189 διάβαση παραλιακής Λεωφόρου Αµµοχώστου - Λάρνακας µέσω γέφυρας έξι 

ανοιγµάτων, πλάτους 5.60 m - 6.90 m και καθαρού ύψους 1.50 m. 

Φωτογραφία  14-3 : Κλάδος C10_1-Στένωση γέφυρας επί της oδού Μεσολογγίου (Χ.Θ. 5+417) 

από διάβαση σωληνώσεων 

 

Επίσης από τη Χ.Θ. 5+205 έως τη Χ.Θ. 3+410 υπάρχουν 8 αναβαθµοί ύψους 1.00 m-1.50 m 

από οπλισµένο σκυρόδεµα για την εξοµάλυνση της κατά µήκος κλίσης του ρέµατος στις 

X.Θ. 3+422, 3+622, 3+782, 3+959, 4+219, 4+378, 4+777 και 5+197. 

− Κλάδος C10_2, κύριος κλάδος Παραπόταµου (ρ. Αβδελλερό) 

O κλάδος C10_2 είναι o κύριος κλάδος του Παραπόταµου (ρ. Αβδελλερό). Έχει µήκος 2.70 km 

και αναπτύσσεται µε διεύθυνση Β∆-ΝΑ. Το ανάντη άκρο του κλάδου βρίσκεται στην περιοχή 

βόρεια του οικισµού Λιβάδια, περίπου 270 m δυτικά του κόµβου Λιβάδια του αυτοκινητοδρόµου 

Α3. Το ρέµα κατά το µεγαλύτερο µέρος του διατρέχει καλλιεργήσιµες εκτάσεις και περιοχές 

χαµηλής δόµησης, ενώ για µήκος 200m περίπου (X.Θ. 2+100 - Χ.Θ. 1+900) κινείται στις 

παρυφές του οικισµού Λιβάδια. 

Το ρέµα έχει κατά το µεγαλύτερο µήκος του διατοµή ανοικτού καναλιού (ανεπένδυτη 

τραπεζοειδής διατοµή) χωρίς ιδιαίτερη βλάστηση, σηµαντικού πλάτους, όχι ιδιαίτερα µεγάλου 

βάθους ενώ υπάρχει ένα τµήµα µήκους 450 m προς τα κατάντη (Χ.Θ. 0+500 - Χ.Θ. 0+050) που 

έχει πυκνή βλάστηση. Επένδυση από σκυρόδεµα του αριστερού κατά τη ροή πρανούς υπάρχει 

τοπικά ανάντη της Χ.Θ. 0+760. Στο ύψος της συµβολής µε το ρ. Αραδίππου, (στα τελευταία 50m 

πριν τον κλάδο C10_1), η διατοµή είναι επενδυµένη µε σκυρόδεµα. 
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Επί του κλάδου C10_2 υπάρχουν 8 τεχνικά έργα οδικών διαβάσεων (γέφυρες/οχετοί): 

Χ.Θ. 2+637  διάβαση του αυτοκινητοδρόµου Α3 µε υδραυλικό άνοιγµα πλάτους 9.00 m 

και ύψους 5.30 m 

X.Θ. 2+315 επί της Ηλία Βενέζη στον οικισµό Λιβάδια, δύο ανοιγµάτων 4.65 m και 

4.80 m και καθαρού ύψους 2.50 m 

Χ.Θ. 2+073 Γέφυρα δύο ανοιγµάτων 4.20 m και 4.50 m και καθαρού ύψους 2.10 m. 

Παρατηρείται µείωση της υδραυλικής διατοµής από την εγκάρσια διάβαση 

σωληνώσεων (βλ. Φωτογραφία  14-4Error! Reference source not 

found. ). 

Χ.Θ. 1+995 Γέφυρα επί της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ στα Λιβάδια, ενός 

ανοίγµατος πλάτους 5.20 m και ύψους 2.20 m. Παρατηρείται µείωση της 

υδραυλικής διατοµής από την εγκάρσια διάβαση σωληνώσεων 

(Φωτογραφία  14-5). 

X.Θ. 1+428 επί της οδού Καλαµών, δύο ανοιγµάτων πλάτους 4.50 m και 5.15 m και 

καθαρού ύψους 1.85m 

X.Θ. 0+964 επί της οδού Αγ. Σάββα, δύο ανοιγµάτων 6.80 m και 7.25 m και καθαρού 

ύψους 1.55 m 

Χ.Θ. 0+749 στην τοποθεσία Οµόνοια, δύο ανοιγµάτων 3.60 m και 3.80 m και καθαρού 

ύψους 2.15 m 

Χ.Θ. 0+064 στην τοποθεσία Στασικράτους, τριών ανοιγµάτων πλάτους 1.80 m, 4.80m 

και 4.90 m και καθαρού ύψους 2.70m 
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Φωτογραφία  14-4 : Κλάδος C10_2-Στένωση γέφυρας επί της Χ.Θ. 2+073 από διάβαση 

σωληνώσεων 

 

Φωτογραφία  14-5 : Kλάδος C10_2 - Στένωση γέφυρας επί της Χ.Θ. 1+995 από διάβαση 

σωληνώσεων 
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− Κλάδος C10_3, δευτερεύων κλάδος Παραπόταµου (ρ. Αβδελλερό) 

Ο κλάδος C10_3, (δευτερεύων κλάδος του Παραπόταµου (ρ. Αβδελλερό)) έχει µήκος 750 m. Ο 

κλάδος αυτός αποτελεί διακλάδωση του ρ. Παραποτάµου. Λειτουργεί συµπληρωµατικά του 

κλάδου C10_2 από τη Χ.Θ. 1+600 έως τη Χ.Θ. 2+500. ∆ιατρέχει καλλιεργήσιµες εκτάσεις και 

περιοχές χαµηλής δόµησης (νεόκτιστες κατοικίες). Η διατοµή του είναι ανοικτού καναλιού χωρίς 

ιδιαίτερη βλάστηση. Συγκεκριµένα :  

− από τα ανάντη µέχρι τη Χ.Θ. 0+457 (θέση οχετού-γέφυρας) η διατοµή είναι φυσικού 

ρέµατος, χωµάτινη χωρίς ιδιαίτερη βλάστηση, τραπεζοειδούς µορφής,   

− στο τµήµα από τη Χ.Θ. 0+457 έως το τέλος αναπτύσσονται εκατέρωθεν νεόδµητες κατοικίες 

και η κοίτη περιορίζεται από τις παρόχθιες ιδιοκτησίες. Στο τµήµα αυτό η διατοµή 

διαµορφώνεται ορθογωνική µε χωµάτινο πυθµένα και κατακόρυφα πρανή από τους τοίχους 

από σκυρόδεµα της µάνδρας των οικοπέδων.  

Επί του κλάδου C10_3 υπάρχουν 2 τεχνικά έργα οδικών διαβάσεων (γέφυρες/οχετοί) :  

Χ.Θ. 0+449  επί της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ στον οικισµό Λιβάδια, ενός 

ανοίγµατος πλάτους 4.40m και καθαρού ύψους 1.85 m 

Χ.Θ. 0+246  ενός ανοίγµατος πλάτους 4.60m και καθαρού ύψους 1.80 m 

14.1.3 Χάρτες επικινδυνότητας πληµµύρας - αξιολόγηση 
πληµµυρικών φαινοµένων 

Στην ιστοσελίδα του Τµήµατος Αναπτύξεως Υδάτων έχουν αναρτηθεί, οι ακόλουθοι Χάρτες 

Επικινδυνότητας Πληµµύρας (δίνονται µε hyperlink), για τα τρία υδρολογικά σενάρια : 

Κωδ. 

Π∆ΣΚΠ 
Όνοµα περιοχής 

ΧΑΡΤΕΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

Για πληµµύρα πιθανότητας περιόδου επαναφοράς 

20 χρόνια 100 χρόνια 500 χρόνια 

C10 

Αρχάγγελος-

Καµίτσης (ρέµα 

Αραδίππου) 

(1) & (2) (1) & (2) (1) & (2) 

Από τη µελέτη των Χαρτών αυτών, για τα τρία υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται προκύπτει 

ότι :  

− Πληµµύρα υψηλής πιθανότητας (T20 έτη)  

Στον κλάδο C10_1 Αρχάγγελος-Καµίτσης (ρέµα Αραδίππου), συµβαίνουν µικρής έκτασης 

υπερχειλίσεις έξω από τη στενή κοίτη του ρέµατος :  

− στο τµήµα ανάντη της Χ.Θ. 5+100 εκατέρωθεν, 

− στη Χ.Θ. 3+770 τοπικά αριστερά (στη θέση υφιστάµενου αναβαθµού). Τα νερά που 

υπερχειλίζουν από τη θέση αυτή και αριστερά στο τµήµα µεταξύ Χ.Θ. 5+200 και Χ.Θ. 5+550 
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κατακλύζουν µία λωρίδα πλάτους 50-200 m που φτάνει µέχρι το ύψος του 

αυτοκινητόδροµου Α3 Λάρνακα-Παραλίµνι, 

− στο τµήµα Χ.Θ. 2+300 – Χ.Θ. 2+900 δεξιά (σηµειώνεται ότι κατά µήκος του τµήµατος αυτού 

υπάρχει αριστερό ανάχωµα όχι όµως δεξί), 

− στη Χ.Θ. 1+739 σηµειακά αριστερά, αµέσως ανάντη της γέφυρας στη Χ.Θ. 1+729, 

− από τη Χ.Θ. 0+154 έως τη Χ.Θ. 0+373 εκατέρωθεν, 

− από την εκβολή στη θάλασσα έως τη Χ.Θ. 0+154 αριστερά. 

Τα βάθη νερού στις εκτάσεις που πληµµυρίζουν είναι γενικά περί το 0.50 m-1.00 m. Οι 

ταχύτητες ροής είναι µεγάλες 3-4 m/sec, όµως δεδοµένου ότι έχουν υπολογιστεί µε παραδοχή 

µονοδιάστατης ροής δεν απεικονίζουν την πραγµατικότητα στις περιοχές κατάκλυσης έξω από 

την κεντρική κοίτη του ρέµατος.  

Επίσης, σύµφωνα µε τους Χάρτες Επικινδυνότητας Πληµµύρα, φαίνεται ότι υπερχειλίζουν οι 

οδικές διαβάσεις στις Χ.Θ. 1+181, 1+467, 1+729, 2+014, 2+490, 5+417, 6+584 (είναι 

κατασκευασµένες µε στέψη χαµηλότερη από το ύψος των πλευρικών τοιχίων του ρέµατος. 

Στον κλάδο C10_2 Αρχάγγελος-Καµίτσης υπερχείλιση συµβαίνει τοπικά µόνο, αριστερά σε 

µήκος 90m  στο ύψος της Χ.Θ. 0+100. Καµία γέφυρα δεν υπερχειλίζει. 

Στον κλάδο C10_3 Αρχάγγελος-Καµίτσης  δεν συµβαίνουν υπερχειλίσεις.  

− Πληµµύρες µέσης πιθανότητας (Τ100 έτη)  

Στον κλάδο C10_1 Αρχάγγελος-Καµίτσης (ρέµα Αραδίππου), συµβαίνουν υπερχειλίσεις έξω 

από τη στενή κοίτη του ρέµατος σε όλο πρακτικά το εξεταζόµενο τµήµα. Eκτεταµένη 

υπερχείλιση, πλάτους 100 m, περίπου συµβαίνει προς τα αριστερά µεταξύ της Χ.Θ. 5+100 και 

Χ.Θ. 6+100. Επίσης, από τα νερά που υπερχειλίζουν από το ποτάµι κατακλύζεται στο τµήµα 

µεταξύ Χ.Θ. 5+200  και Χ.Θ. 3+700 µία λωρίδα πλάτους 200m που φτάνει και σταµατά στο 

επίχωµα του αυτοκινητόδροµου Α3. Εκτεταµένες υπερχειλίσεις συµβαίνουν επίσης κατάντη της 

Χ.Θ. 2+950. Στο ύψος της εκβολής, µια ζώνη πλάτους 400m φαίνεται ότι κατακλύζεται.  

Τα βάθη νερού κυµαίνονται από 0.5m- 2.0m. Επίσης, υπερχειλίζουν όλες οι γέφυρες πλην των 

τριών ανάντη γεφυρών των διαβάσεων των αυτοκινητοδρόµων Α3 και Α2. Οι ταχύτητες ροής 

είναι µεγάλες 3.50-5.50 m/sec, όµως δεδοµένου ότι έχουν υπολογιστεί µε παραδοχή 

µονοδιάστατης ροής δεν απεικονίζουν την πραγµατικότητα στις περιοχές κατάκλυσης έξω από 

την κεντρική κοίτη του ρέµατος.  

Στον κλάδο C10_2 Αρχάγγελος-Καµίτσης συµβαίνουν εκτεταµένες υπερχειλίσεις σε όλο το 

µήκος πλην των πρώτων 150 m στα ανάντη, µέχρι τη διακλάδωση µε τον κλάδο C10_3 και του 

τµήµατος µεταξύ της Χ.Θ. 1+979 και της Χ.Θ. 1+680. Υπερχειλίζουν όλες οι γέφυρες πλην της 

διάβασης του αυτοκινητόδροµου Α3. Τα βάθη νερού φτάνουν τοπικά και τα 2,00 m, γενικά όµως 

είναι της τάξης του 0,50 m-1,00 m. 
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Στον κλάδο C10_3 Αρχάγγελος-Καµίτσης συµβαίνουν εκτεταµένες υπερχειλίσεις σε όλο το 

µήκος και υπερχειλίζουν όλες οι οδικές διαβάσεις. Τα βάθη νερού φτάνουν τοπικά και τα 2.00 m, 

γενικά όµως είναι της τάξης του 0.50 m-1.00m. 

− Πληµµύρες χαµηλής πιθανότητας (Τ500 έτη)  

Και στους τρεις κλάδους της ζώνης πληµµύρας C10 Αρχάγγελος-Καµίτσης συµβαίνουν 

εκτεταµένες υπερχειλίσεις έξω από την κοίτη του ρέµατος σε όλο το µήκος. Στην εκβολή 

κατακλύζεται µια ζώνη πλάτους 650 m ενώ κατακλύζεται και όλη η ζώνη µεταξύ των κλάδων 

C10_1- C10_2 και των κλάδων C10_2-C10_3. 

Τα βάθη νερού είναι της τάξης του 1,00 m, τοπικά όµως υπερβαίνουν και τα 2,00 m. Επίσης, 

υπερχειλίζουν όλες οι οδικές διαβάσεις πλην των γεφυρών των διαβάσεων των 

αυτοκινητοδρόµων Α3 και Α2.  

Στον Πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 14-3) δίνεται η συµπεριφορά των οδικών διαβάσεων της 

Π∆ΣΚΠ C10_Αρχάγγελος-Καµίτσης και Παραπόταµος σε συνθήκες πληµµύρας, σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα της  υδραυλικής ανάλυσης.  

Πίνακας 14-3: Συμπεριφορά οδικών διαβάσεων ΠΔΣΚΠ  C10_Αρχάγγελος-Καμίτσης και 

Παραπόταμος σε συνθήκες πλημμύρας 

Α/Α 
ΧΘ Τεχνικό έργο Υπερπήδηση κατασκευής 

  T=20 T=100 T=500 

Κλάδος C10_1 Αρχάγγελος-Καµίτσης (ρέµα Αραδίππου) 

1 0+189 Γέφυρα/Οχετός OXI NAI NAI 

2 1+181 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 

3 1+467 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 

4 1+729 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 

5 2+014 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 

6 2+490 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 

10 3+894 Γέφυρα/Οχετός OXI NAI NAI 

16 5+221 Γέφυρα/Οχετός OXI NAI NAI 

17 5+417 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 

18 5+948 Γέφυρα/Οχετός OXI NAI NAI 

19 6+584 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 

20 7+406 Γέφυρα/Οχετός OXI OXI OXI 

21 7+444 Γέφυρα/Οχετός OXI OXI OXI 

22 7+772 Γέφυρα/Οχετός OXI OXI OXI 

Κλάδος C10_2 Αρχάγγελος-Καµίτσης (ρέµα Αραδίππου) 

23 0+64 Γέφυρα/Οχετός OXI NAI NAI 

24 0+749 Γέφυρα/Οχετός OXI NAI NAI 

25 0+964 Γέφυρα/Οχετός OXI NAI NAI 
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Α/Α 
ΧΘ Τεχνικό έργο Υπερπήδηση κατασκευής 

  T=20 T=100 T=500 

26 1+428 Γέφυρα/Οχετός OXI NAI NAI 

27 1+995 Γέφυρα/Οχετός OXI NAI NAI 

28 2+073 Γέφυρα/Οχετός OXI NAI NAI 

29 2+315 Γέφυρα/Οχετός OXI NAI NAI 

30 2+637 Γέφυρα/Οχετός OXI OXI OXI 

Κλάδος C10_3 Αρχάγγελος-Καµίτσης (ρέµα Αραδίππου) 

31 0+246 Γέφυρα/Οχετός OXI NAI NAI 

32 0+449 Γέφυρα/Οχετός OXI NAI NAI 

Στην αξιολόγηση των συνθηκών πληµµύρας που δίνεται παραπάνω θα πρέπει να 

συνυπολογιστεί και η αβεβαιότητα που υπάρχει στα αποτελέσµατα των υδρολογικών και 

υδραυλικών αναλύσεων που έγιναν για την υπόψη περιοχή (βλ. Παραδοτέο ∆ραστηριότητας 

4.1).  

14.1.4 Αξιολόγηση αιτίων πληµµυρών και επιπέδου προστασίας 
έναντι πληµµύρας 

Ο µηχανισµός πληµµύρας στην περίπτωση της Π∆ΣΚΠ C10 Αρχάγγελος-Καµίτσης είναι κυρίως 

η φυσική υπερχείλιση ενώ κατά θέσεις µπορεί ο µηχανισµός πληµµύρας να είναι και 

παρεµπόδιση της ροής λόγω έµφραξης της διατοµής (π.χ. γέφυρα επί της Μεσολογγίου στη 

Χ.Θ. 5+417 στον οικισµό Αραδίππου). 

Ο κύριος κλάδος C10_1 είναι διευθετηµένος στο 65% του µήκους του (από την εκβολή µέχρι τη 

Χ.Θ. 5+200) ενώ το υπόλοιπο διατηρεί τη φυσική του µορφή µε έντονη βλάστηση κατά τόπους 

και ανοµοιόµορφη κοίτη. Στο διευθετηµένο τµήµα, από την εκβολή µέχρι τη Χ.Θ. 2+900 η κοίτη 

είναι πολύ πλατιά, γενικά καθαρή και κατά τµήµατα επενδυµένη µε σκυρόδεµα (αποχετευτικό 

κανάλι). Το τµήµα αυτό φαίνεται ότι ανταποκρίνεται γενικά ικανοποιητικά στις συνθήκες 

πληµµύρας 20ετίας. Κατά τόπους (π.χ. Χ.Θ. 1+729, βλ. Φωτογραφία  14-2) τα πρανή της 

κεντρικής κοίτης είναι «ανοικτά» προς τις παρακείµενες εκτάσεις µε αποτέλεσµα να 

παρατηρούνται τοπικές υπερχειλίσεις. Επίσης σε ορισµένα τεχνικά έργα οδικών διαβάσεων 

παρατηρείται µείωση της υδραυλικής διατοµής από την εγκάρσια διάβαση σωληνώσεων, 

ευνοώντας υπερχειλίσεις προς τις παράπλευρες εκτάσεις στα ανάντη. Η υπερχείλιση που 

παρατηρείται στη δεξιά όχθη στο τµήµα από Χ.Θ. 2+450-2+900 αξιολογείται ότι οφείλεται στην 

έλλειψη επαρκούς προστασίας από την πλευρά αυτή (από την αριστερή πλευρά υπάρχει 

ανάχωµα προστασίας). Τέλος, η υπερχείλιση που καταγράφεται εκατέρωθεν ανάντη της 

γέφυρας επί της Λεωφόρου Αµµοχώστου-Λάρνακα (βλ. Φωτογραφία  14-6) φαίνεται ότι 

οφείλεται στη στένωση (χαµηλό ύψος, 1.50m της γέφυρας), η οποία οδηγεί σε ανύψωση της 

στάθµης ροής αµέσως ανάντη του τεχνικού έργου. Γενικότερα, τα περισσότερα οδικά έργα 

διάβασης στους οικισµούς Λιβάδια και Αραδίππου εµφανίζονται ως τρωτά σηµεία ακόµα και 

στην περίπτωση της πληµµύρας 20ετίας, πράγµα που θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω. 
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Φωτογραφία  14-6 : Kλάδος C10_1 – Άποψη οδικής γέφυρας επί της Λεωφόρου Αμμοχώστου-

Λάρνακα 

 

Ο δευτερεύον κλάδος C10_2 έχει, κατά το µεγαλύτερο µήκος του, διατοµή ανοικτού καναλιού 

(ανεπένδυτη τραπεζοειδής διατοµή) χωρίς ιδιαίτερη βλάστηση, σηµαντικού πλάτους µικρού 

όµως ύψους. Ο κλάδος ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στην πληµµύρας 20ετίας. Eπίσης 

επαρκής είναι και η παροχετευτικότητα των τεχνικών έργων διαβάσεων στον κλάδο αυτόν. 

Ο δευτερεύον κλάδος C10_3, στο µισό µήκος του περίπου έχει διατοµή χωµάτινης 

τραπεζοειδούς τάφρου χωρίς ιδιαίτερη βλάστηση. Στο υπόλοιπο τµήµα η κοίτη περιορίζεται από 

τις παράπλευρες ιδιοκτησίες και διαµορφώνεται ορθογωνική µε χωµάτινο πυθµένα και 

κατακόρυφα πρανή από τους τοίχους από σκυρόδεµα της µάνδρας των εκατέρωθεν οικοπέδων. 

Ο κλάδος ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στην πληµµύρας 20ετίας. Eπίσης επαρκής είναι και η 

παροχετευτικότητα των τεχνικών έργων διαβάσεων στον κλάδο αυτόν. 

Στις περιπτώσεις των υδρολογικών σεναρίων Τ100 και Τ500 παρατηρούνται εκτεταµένες 

κατακλύσεις που οφείλονται στο γεγονός ότι τα έργα δεν έχουν σχεδιαστεί για αυτά τα επίπεδα 

ασφαλείας. Τα τεχνικά έργα (γέφυρες) των αυτοκινητοδρόµων Α2 και Α3 ανταποκρίνονται καλά 

και για τις δυσµενείς αυτές συνθήκες όχι όµως η γέφυρα της παραλιακής λεωφόρου 

Αµµοχώστου-Λάρνακας η οποία υπερπηδάται και στα δύο σενάρια. 
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14.2 ΧΑΡΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ -  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΠΙΤΩΣΕΩΝ 

14.2.1 Χάρτες Κινδύνου Πληµµύρας  

Στην ιστοσελίδα του Τµήµατος Αναπτύξεως Υδάτων έχουν αναρτηθεί, οι ακόλουθοι Χάρτες µε 

τις δυνητικές αρνητικές συνέπειες των πληµµυρών (δίνονται µε hyperlink), για τα τρία 

υδρολογικά σενάρια Τ20, Τ100 και Τ500. 

Κωδ. 

Π∆ΣΚΠ 
Όνοµα περιοχής 

ΧΑΡΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

Για πληµµύρα πιθανότητας περιόδου 
επαναφοράς 

20 χρόνια 
100 

χρόνια 
500 χρόνια 

C10 
Αρχάγγελος-Καµίτσης 

(ρέµα Αραδίππου) 
(1) & (2) (1) & (2) (1) & (2) 

Από την επεξεργασία των στοιχείων των Χαρτών αυτών, δίδονται στους Πίνακες που 

ακολουθούν (Πίνακας 14-4 και Πίνακας 14-5) τα είδη χρήσεων γης που κατακλύζονται και ο 

εκτιµώµενος πληθυσµός που δυνητικά θίγεται σε σηµερινές συνθήκες και συνθήκες πλήρους 

ανάπτυξης. 

Τµήµα του κλάδου C10_1, για µήκος 2.70 km από τα ανάντη και τµήµα του κλάδου C10_2, 

µήκους 50 m περίπου ανάντη και κατάνη του Αυτοκινητοδρόµου Λάρνακας - Παραλίµνι 

βρίσκονται µέσα σε ζώνη προστασίας (πλάτος ζώνης πρώτου τµήµατος 30-50 m και πλάτος 

ζώνης 2ου τµήµατος 200 m. Oι ζώνες αυτές προστασίας καλύπτουν στα υπόψη τµήµατα το 

µεγαλύτερο µέρος της έκτασης της πληµµύρας 20ετίας και µεγάλο µέρος της έκτασης της 

πληµµύρας 100ετίας. 
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Πίνακας 14-4 : ΠΔΣΚΠ  C10_ Αρχάγγελος-Καμίτσης και Παραπόταμος _Κατακλυζόμενες εκτάσεις  ανά χρήση 

ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ 

Τ20 Τ100 Τ500 

Έκταση 

(δεκάρια) Ποσοστό (δεκάρια) Ποσοστό (δεκάρια) Ποσοστό 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ∆ΟΜΗΣΗΣ   1 0.1% 9 0.4% 

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ 163 30.9% 686 42.9% 1 175 46.0% 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 7 1.3% 48 3.0% 82 3.2% 

ΑΛΛΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ   20 1.3% 52 2.0% 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 90 17.0% 128 8.0% 147 5.8% 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 254 48.1% 648 40.5% 978 38.3% 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 14 2.7% 68 4.2% 109 4.3% 

ΣΥΝΟΛΟ 528 100% 1 599 100% 2 552 100% 

 

Πίνακας 14-5 : ΠΔΣΚΠ  C10_ Αρχάγγελος-Καμίτσης και Παραπόταμος _Δυνητικά θιγόμενος πληθυσμός 

Σηµερινός Πληθυσµός 
Πληθυσµός Πλήρους 

Ανάπτυξης 

Τ=020 Τ=100 Τ=500 Τ=020 Τ=100 Τ=500 

30 330 820 880 4 340 7 650 
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Σχήμα 14-4 : Κατανομή θιγόμενων χρήσεων 

γης στην ΠΔΣΚΠ C10, σε συνθήκες πλημμύρας 

Τ20 

Σχήμα 14-5 : Κατανομή θιγόμενων χρήσεων 

γης στην ΠΔΣΚΠ C10, σε συνθήκες πλημμύρας 

Τ100 

Σχήμα 14-6 : Κατανομή θιγόμενων χρήσεων 

γης στην ΠΔΣΚΠ C10, σε συνθήκες πλημμύρας 

Τ500 
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Σχήμα 14-7: Θιγόμενες χρήσεις/δραστηριότητες (δεκάρια) σε συνθήκες πλημμύρας Τ20, 100 & 

Τ500 στην ΠΔΣΚΠ C10 

 

 

 

Σχήμα 14-8: ΠΔΣΚΠ  C10_ Αρχάγγελος-Καμίτσης και Παραπόταμος _Δυνητικά θιγόμενος 

πληθυσμός 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ειδικότερα, όσον αφορά στις 
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επιπτώσεις στις αγροτικές δραστηριότητες, από τη συναξιολόγηση και επεξεργασία των 

πληροφοριών για τα τρία υδρολογικά σενάρια: 

− των Χαρτών Κινδύνου Πληµµύρας, και 

− των  στοιχείων του ΚΟΑΠ για το έτος 2013,  

προκύπτει ότι κυρίως πλήττονται αροτραίες καλλιέργειες και ελιές. 

14.2.2 Αξιολόγηση Επιπτώσεων  

Από την επεξεργασία των Χαρτών Κινδύνου Πληµµύρας, για τα τρία υδρολογικά σενάρια που 

εξετάζονται, καταγράφονται τα εξής: 

− Πληµµύρες υψηλής πιθανότητας (Τ20 έτη)  

Στον κλάδο C10_1 Αρχάγγελος-Καµίτσης (ρέµα Αραδίππου), οι περιοχές που 

κατακλύζονται, σύµφωνα µε το Τοπικό Σχέδιο Λάρνακας, από τη Χ.Θ.  7+800 µέχρι τη Χ.Θ. 

2+900 είναι κυρίως η ευρεία κοίτη του ρέµατος (χαρακτηρισµένη ως Ζώνη προστασίας, 

Ελεύθεροι χώροι, χώροι πρασίνου)  και αγροτικές εκτάσεις, πλην µικρού τµήµατος, στο ύψος 

του οικισµού Αραδίππου, στη δεξιά όχθη του ρέµατος, από τη Χ.Θ. 6+100 έως τη Χ.Θ. 5+250, 

όπου κατακλύζονται περιοχές µε επικρατούσα χρήση την κατοικία. 

Στο τµήµα από Χ.Θ. 2+900 έως τη Χ.Θ. 0+850 κατακλύζονται περιοχές µε επικρατούσα χρήση 

την κατοικία και τοπικά, στο ύψος της Χ.Θ. 1+900, ζώνη µε εµπορικές δραστηριότητες (όπου 

περιλαµβάνεται και χώρος σχολείου). Κατάντη, µέχρι τη συµβολή µε τον κλάδο C10_2  

κατακλύζονται αγροτικές εκτάσεις, στη συνέχεια, µέχρι το ύψος της Λεωφόρου Αµµοχώστου-

Λάρνακας, ζώνες µε επικρατούσα χρήση την κατοικία και στα τελευταία 150m µέχρι την εκβολή 

Zώνη Οικονοµικών ∆ραστηριοτήτων.  

Στον κλάδο C10_2 το µικρό τµήµα που κατακλύζεται είναι Aγροτική Zώνη. 

− Πληµµύρες µέσης πιθανότητας (Τ100 έτη)  

Στον κλάδο C10_1 Αρχάγγελος-Καµίτσης (ρέµα Αραδίππου), οι περιοχές που 

κατακλύζονται, σύµφωνα µε το Τοπικό Σχέδιο Λάρνακας, µέχρι τη Χ.Θ. 2+900 είναι η ευρεία 

κοίτη του ρέµατος (Ζώνη προστασίας, Ελεύθεροι χώροι, χώροι πρασίνου) και κυρίως αγροτικές 

εκτάσεις, ενώ κατακλύζεται και τµήµα του οικισµού Αραδίππου, στη δεξιά όχθη του ρέµατος από 

τη Χ.Θ. 6+900 έως τη Χ.Θ. 5+250 µε επικρατούσα χρήση την κατοικία. 

Στο τµήµα από Χ.Θ. 2+900 έως τη Χ.Θ. 0+850 κατακλύζονται περιοχές µε επικρατούσα χρήση 

την κατοικία αλλά κατακλύζονται και ζώνες µε εµπορικές δραστηριότητες και ζώνες µε δηµόσιες 

χρήσεις του οικισµού Λιβάδια. Κατάντη, µέχρι τη συµβολή µε τον κλάδο C10_2 θίγονται 

αγροτικές εκτάσεις, στη συνέχεια ζώνη µε επικρατούσα χρήση την κατοικία µέχρι το ύψος της 

Λεωφόρου Αµµοχώστου-Λάρνακας και στα τελευταία 150m Zώνη Οικονοµικών 

∆ραστηριοτήτων.  

Στον κλάδο C10_2, από το ύψος της Χ.Θ. 0+080 µέχρι τη Χ.Θ. 0+600 κατακλύζονται αγροτικές 

εκτάσεις και στη συνέχεια προς τα ανάντη ζώνες µε επικρατούσα χρήση την κατοικία ενώ 
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τοπικά, στο ύψος της Χ.Θ. 1+979 κατακλύζεται µικρής έκτασης ζώνη µε εµπορικές 

δραστηριότητες. Ανάντη της διακλάδωσης µε τον κλάδο C10_1 oι περιοχές που κατακλύζονται 

είναι αγροτικές εκτάσεις. 

Στον κλάδο C10_3 κατακλύζονται ζώνες µε επικρατούσα χρήση την κατοικία και τοπικά στο 

ύψος της Χ.Θ. 0+250 ζώνη µε εµπορικές δραστηριότητες. 

− Πληµµύρες χαµηλής πιθανότητας (Τ500 έτη)  

Στην περίπτωση της πληµµύρας χαµηλής πιθανότητας θίγονται µεγαλύτερης έκτασης, 

παρόµοιες χρήσεις-δραστηριότητες µε αυτές του υδρολογικού σεναρίου µέσης πιθανότητας 

Τ100. Μεγαλύτερες είναι οι επιφάνειες των οικισµών των οικισµών Λιβαδιών και Αραδίππου που 

θίγονται (κυρίως ζώνες µε επικρατούσα χρήση την κατοικία). Στην περίπτωση αυτή κατακλύζεται 

και ο χώρος των εγκαταστάσεων αποθήκευσης πετρελαιοειδών που βρίσκονται στη Ζώνη 

Οικονοµικών ∆ραστηριοτήτων, κατάντη της Λεωφόρου Αµµοχώστου-Λάρνακας. Οι 

εγκαταστάσεις αυτές έχει αποφασιστεί να µεταφερθούν. 

Στη συνέχεια αξιολογούνται οι επιπτώσεις από τις πληµµύρες στον πληθυσµό (άµεσες και 

έµµεσες), στις οικονοµικές δραστηριότητες, στην πολιτιστική κληρονοµιά και στο περιβάλλον. 

− Επιπτώσεις στον πληθυσµό : σε όλα τα υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται κατακλύζονται 

περιοχές µε επικρατούσα χρήση την κατοικία (περιοχές µε µονοκατοικίες µέχρι δύο 

ορόφους).  

• Άµεσες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Ο θιγόµενος πληθυσµός είναι : 

Τ20  30  άτοµα � Μέτρια Επίπτωση 

Τ100 330 άτοµα � Υψηλή Επίπτωση 

Τ500 820 άτοµα � Υψηλή Επίπτωση 

• Έµµεσες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. ∆εν θίγονται υπηρεσίες 

ύδρευσης/αποχέτευσης. Ρυπογόνες δραστηριότητες κατακλύζονται µόνο στο σενάριο 

Τ500 (χώρος διυλιστηρίων) 

Τ20 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ500 Κατακλύζεται χώρος 

πετρελαιοειδών 

εγκαταστάσεων 

� Υψηλή Επίπτωση 

• Κοινωνικές επιπτώσεις. 

Στην περίπτωση της πληµµύρας Τ20 δε θίγονται δηµόσια κτήρια (νοσοκοµεία, σχολεία, 

υπηρεσίες), αν και στη θέση Χ.Θ 2+000 το όριο πληµµύρας είναι δίπλα σε σχολικό 

κτίριο. Στην περίπτωση των Τ100 και Τ500 κατακλύζονται εκτάσεις µε δηµόσιες χρήσεις 

και περιοχή σχολείου. 
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Τ20 ∆εν υπάρχουν  � Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 Κατακλύζονται δηµόσιες 

χρήσεις και χώρος 

σχολείου 

� Υψηλή Επίπτωση 

Τ500 Κατακλύζονται δηµόσιες 

χρήσεις και χώρος 

σχολείου 

� Υψηλή Επίπτωση 

− Επιπτώσεις στην οικονοµία: Άµεση επίδραση στις οικονοµικές δραστηριότητες αποτελούν οι 

καταστροφές σε ιδιοκτησίες (κύρια κατοικίες), οι καταστροφές σε βιοµηχανίες-βιοτεχνίες που 

αναπτύσσονται στο κατάντη άκρο του ρέµατος πριν την εκβολή στη θάλασσα και οι 

καταστροφές σε καλλιέργειες. Έµµεση επίδραση στις οικονοµικές δραστηριότητες υπάρχουν 

λόγω της κατάκλυσης των οδών, γεφυρών των οικισµών Αραδίππου και Λιβάδια. Ακόµα και 

στο σενάριο Τ20 κατακλύζονται γέφυρες µέσα στον οικισµό Λιβάδια (5 γέφυρες εκ των 

οποίων η µία στη Χ.Θ. 2+000 εξυπηρετεί σχολικό κτίριο) και µία γέφυρα στον οικισµό 

Αραδίππου. Στην περίπτωση των Τ100 και Τ500 κατακλύζονται όλες οι γέφυρες στους 

οικισµούς Αραδίππου και Λιβάδια και στους δύο κλάδους του ρέµατος. Υπερχειλίζει ακόµα 

και η γέφυρα της Λεωφόρου Αµµοχώστου-Λάρνακας. 

• Ιδιοκτησία :  

Τ20 Κατακλύζονται κατοικίες   � Υψηλή Επίπτωση 

Τ100 Κατακλύζονται κατοικίες   � Υψηλή Επίπτωση 

Τ500 Κατακλύζονται κατοικίες   � Υψηλή Επίπτωση 

• Tεχνικές υποδοµές :  

Τ20 Κατακλύζονται τοπικές οδοί 

δρόµοι και γέφυρες των 

οικισµών Αραδίππου και 

Λιβάδια 

� Μικρή Επίπτωση 

Τ100 Κατακλύζεται ο 

αυτοκινητόδροµος 

Αµµοχώστου–Λάρνακας και 

τοπικές οδοί και γέφυρες των 

οικισµών Αραδίππου και 

Λιβάδια 

� Υψηλή Επίπτωση 

Τ500 Κατακλύζεται ο 

αυτοκινητόδροµος 

Αµµοχώστου–Λάρνακας 

και τοπικές οδοί και 

� Υψηλή Επίπτωση 
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γέφυρες των οικισµών 

Αραδίππου και Λιβάδια 

• Οικονοµικές δραστηριότητες :  

Τ20 Κατακλύζονται βιοµηχανίες-

βιοτεχνίες που 

αναπτύσσονται στο κατάντη 

άκρο του ρέµατος πριν την 

εκβολή 

� Υψηλή Επίπτωση 

Τ100 Κατακλύζονται βιοµηχανίες-

βιοτεχνίες που 

αναπτύσσονται στο κατάντη 

άκρο του ρέµατος πριν την 

εκβολή 

� Υψηλή Επίπτωση 

Τ500 Κατακλύζονται βιοµηχανίες-

βιοτεχνίες που 

αναπτύσσονται στο κατάντη 

άκρο του ρέµατος πριν την 

εκβολή 

� Υψηλή Επίπτωση 

• Αγροτικές δραστηριότητες : 

Τ20 Κατακλύζονται 

περιορισµένες γεωργικές 

εκτάσεις   

� Χαµηλή Επίπτωση 

Τ100 Κατακλύζονται 

περιορισµένες γεωργικές 

εκτάσεις   

� Χαµηλή Επίπτωση 

Τ500 Κατακλύζονται 

περιορισµένες γεωργικές 

εκτάσεις   

� Χαµηλή Επίπτωση 

− Επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονοµιά :  

Τ20 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ500 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

− Επιπτώσεις στο περιβάλλον : Στις συνθήκες πληµµύρας Τ20 και Τ100 δεν θίγονται 

εγκαταστάσεις που µπορεί να προκαλέσουν ρύπανση, στην πληµµύρα 500ετίας όµως 

κατακλύζεται ο χώρος αποθήκευσης πετρελαιοειδών εγκαταστάσεων κάτω από τον 
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αυτοκινητόδροµο Αµµόχωστος – Λάρνακα. Οι εγκαταστάσεις αυτές έχει αποφασιστεί να 

µεταφερθούν. 

 

Τ20 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 ∆εν υπάρχουν � Υψηλή Επίπτωση 

Τ500 Κατακλύζεται ζώνη 

αποθήκευσης 

πετρελαιοειδών 

� Υψηλή Επίπτωση 
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15. Π∆ΣΚΠ C11_ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΑΜΑΡΩΝ 

15.1 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΙΩΝ 

ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ 

15.1.1 Καταγραφή και αξιολόγηση κατάστασης λεκάνης απορροής 

Γενική περιγραφή λεκάνης 

Η λεκάνη απορροής της Π∆ΣΚΠ C11_Ποταµός Καµάρων βρίσκεται στην επαρχία Λάρνακας 

και καταλαµβάνει εκτάσεις των δήµων Λάρνακας και Αραδίππου και των κοινοτήτων 

∆ροµολαξιά, Καλό Χωριό, Κλαυδιά και Τερσεφάνου (βλ. Σχήµα 15-1). Η ευρύτερη λεκάνη, 

συµπεριλαµβανοµένης της λίµνης των Αλυκών, αναπτύσσεται µε κατεύθυνση Β∆-ΝΑ. Είναι 

σχετικά επιµήκης λεκάνη µε µήκος πάνω από 12km, πλάτος 5km περίπου και έκταση 60 km2. 

Το ανάντη όριο της λεκάνης είναι η λοφοσειρά που βρίσκεται δυτικά της Λάρνακας. Το 

υψηλότερο σηµείο της λεκάνης είναι στο +280m περίπου και το χαµηλότερο στο +0. Η επί 

µέρους λεκάνη που αντιστοιχεί στον π. Καµαρών έχει έκταση 44.70 km2. 

Kύριο αποστραγγιστικό κανάλι στη λεκάνη είναι ο π. Καµαρών, ο οποίος ξεκινά από το Καλό 

Χωριό, διασχίζει τη λεκάνη, στο βόρειο µέρος της ακολουθώντας κατεύθυνση Β∆-ΝΑ, περνά, µε 

µορφή τεχνικού καναλιού, βόρεια και δίπλα από τη λίµνη των Αλυκών και καταλήγει στη 

θάλασσα, βόρεια του Ψαρολίµανου. Ο ποταµός Καµαρών φυσικά αποχετεύονταν στη λίµνη των 

Αλυκών και για λόγους προστασίας της λίµνης από ρύπανση κατασκευάστηκε παράπλευρο 

κανάλι παράκαµψης της λίµνης και αποχέτευσης των νερών στη θάλασσα [The Master Plan of 

the Larnaka Drainage System-Final Report, Nov 2004, Larnaka Sewerage and Drainage Board]. 

Σε συνθήκες πληµµύρας συµβαίνει υπερχείλιση των πληµµυρικών απορροών από το κανάλι 

στη λίµνη. 

Χρήσεις γης-Κάλυψη Εδάφους 

Το ανάντη και µικρότερο τµήµα της λεκάνης είναι λοφώδες και εντοπίζεται σε αυτό αραιή 

θαµνώδης βλάστηση και γεωργικές καλλιέργειες. Το κατάντη και µεγαλύτερο πεδινό τµήµα 

καλύπτεται κυρίως από καλλιεργήσιµες εκτάσεις και περιλαµβάνει και τον Κυβερνητικό οικισµό 

Ζήνων, το βόρειο τµήµα του οικισµού ∆ροµολαξιάς, το νότιο τµήµα του αστικού ιστού της 

Λάρνακας, τµήµα του αεροδροµίου Λάρνακας και τις Αλυκές.  

Στο Πίνακα που ακολουθεί ( 

Πίνακας 15-1) και στο Σχήµα 15-2 δίνεται η κατανοµή κάλυψης εδάφους στη λεκάνη, µε βάση τα 

δεδοµένα της υδρολογικής ανάλυσης για τη λεκάνη που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο της 

κατάρτισης των Χαρτών Επικινδυνότητας Πληµµύρας (στοιχεία Corine 2006). 
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Πίνακας 15-1: Κατανομή κάλυψης εδάφους λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C11 

Είδος Κάλυψης Έκταση (km 2) Ποσοστό 

Αστική δόµηση 8.05 13% 

Βιοµηχανικές-εµπορικές ζώνες & ∆ίκτυα µεταφορών 6.16 10% 

Ορυχεία, χώροι απορριµµάτων και χώροι οικοδόµησης 0.26 0% 

Τεχνητές, µη γεωργικές περιοχές µε βλάστηση 2.18 4% 

Αρόσιµη γη 30.71 51% 

Ετερογενείς γεωργικές περιοχές 4.33 7% 

Συνδυασµοί θαµνώδους ή / και ποώδους βλάστησης 1.41 2% 

Ανοιχτοί χώροι µε λίγη ή καθόλου βλάστηση 2.38 4% 

Παραθαλάσσιοι υγρότοποι 5.13 8% 

ΣΥΝΟΛΟ 60.61 100% 
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Σχήμα 15-2 : Χρήσεις Γης / Κάλυψη εδάφους λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C11 
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Σχήμα 15-3 : Κατανομή κάλυψης εδάφους λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C11 

 

 

Γεωλογικοί σχηµατισµοί – Εδαφικοί τύποι 

Οι γεωλογικοί σχηµατισµοί που δοµούν την Υδρολογική Λεκάνη της Π∆ΣΚΠ C11_Ποταµός 

Καµάρων, περιγράφονται συνοπτικά στη συνέχεια, από τους νεότερους προς τους 

παλαιότερους, µε βάση το γεωλογικό χάρτη της Κύπρου κλίµακας 1:250.000 που έχει συνταχθεί 

και εκδοθεί από το Τµήµα Γεωλογικής Επισκόπησης (Κωσταντίνου Γ., 1995). Οι γεωλογικοί 

σχηµατισµοί της λεκάνης είναι: 

− Αλλούβιο – Κολλούβιο (H): Ο σχηµατισµός συνίσταται από άµµους, ιλύες, άργιλους και 

χαλίκια  - Ολόκαινο. 

− Αποθέσεις αναβαθµίδων (Q2): Αποτελείται από ασβεστιτικούς ψαµµίτες, άµµους και χαλίκια 

- Πλειστόκαινο.  

− Σχηµατισµός Καλαβασός (Mu1): Ο σχηµατισµός από γύψο που εναλλάσσεται µε κρητιδικές 

µάργες και µαργαϊκές κρητίδες – Ανώτερο Μειόκαινο.  

− Σχηµατισµός Πάχνα (Mi-Mu): Ο σχηµατισµός συνίσταται από κρητίδες, µάργες, µαργαϊκές 

κρητίδες, κρητιδικές µάργες και ασβεστιτικούς ψαµµίτες – Μειόκαινο.  

− Σχηµατισµός Λεύκαρα (Ku3-Ou): Αποτελείται από Κρητίδες, µάργες, µαργαϊκές κρητίδες, 

κρητιδικές µάργες µε κατά τόπους κερατόλιθους σε µορφή ταινιών ή κονδύλων – 

Παλαιογενές. 

Υφιστάµενα τεχνικά έργα ανάσχεσης απορροής 

Χαρακτηριστικό της λεκάνης των Καµαρών αποτελούν οι Αλυκές που βρίσκονται στο κατάντη 

τµήµα της λεκάνης πριν τη εκβολή του ποταµού στη θάλασσα. Η λίµνη αυτή παραλαµβάνει το 

µεγαλύτερο µέρος των απορροών της λεκάνης. Έχει σηµαντική χωρητικότητα καθώς επειδή 
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είναι επίπεδη περιοχή, µε µικρή αύξηση της στάθµης αποθηκεύεται σηµαντικός όγκος νερού. 

Επίσης, από το διαµορφωµένο παράπλευρο κανάλι του π. Καµαρών συµβαίνουν υπερχειλίσεις 

των πληµµυρικών παροχών προς τη λίµνη των Αλυκών και µόνο µέρος των πληµµυρικών 

παροχών οδηγείται προς τη θάλασσα. 

Στοιχεία Υδρολογικής Ανάλυσης 

Με βάση τα στοιχεία του Υδρολογικού Μοντέλου του Ποταµού Καµάρων, που 

πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο της κατάρτισης των Χαρτών Επικινδυνότητας Πληµµύρας, η 

λεκάνη παρουσιάζει υψηλές συνθήκες απορροής (ο αριθµός Καµπύλης CNII κυµαίνεται από 

73.06 έως 90.66). 

Στο Πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 15-2) δίδονται οι παροχές πληµµυρικής αιχµής που 

αναπτύσσονται στην εξεταζόµενη Π∆ΣΚΠ, µε βάση τη υδρολογική ανάλυση της λεκάνης 

απορροής της Π∆ΣΚΠ C11_Ποταµός Καµάρων που έγινε στο πλαίσιο της κατάρτισης των 

Χαρτών Επικινδυνότητας Πληµµύρας.  

Πίνακας 15-2 : Παροχές αιχμής ΠΔΣΚΠ C11 για τα τρία υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται 

Θέση 
Παροχή αιχµής (m3/s) 

T=20 T=100 T=500 

Κεφαλή τµήµατος Π∆ΣΚΠ 58.93 152.61 222.49 

Εκτροπή προς Αλυκές  70.50 198.20 294.0 

Εκβολή 16.40 32.50 39.90 

Οι παροχές προέκυψαν από προσοµοίωση του φαινοµένου βροχής απορροής µε χρήση 

µαθηµατικού µοντέλου. Η κατασκευή του µοντέλου έγινε µε τρόπο ώστε να αναπαρίσταται µε τη 

µέγιστη δυνατή ακρίβεια η πραγµατικότητα. Επισηµαίνεται όµως ότι εντός της αστικής περιοχής 

(περιοχή µεταξύ των λεωφόρων Ηνωµένων Εθνών, Γρίβα ∆ιγενή και Αρτέµιδος), όπου υπάρχει 

δίκτυο αποχέτευσης οµβρίων τα όρια των αποχετευόµενων περιοχών δεν καθορίζονται µόνο 

από το ανάγλυφο του εδάφους αλλά και από τη διάταξη του δικτύου (κυρίως για τις µικρές 

παροχές). 

15.1.2 Καταγραφή και αξιολόγηση υφιστάµενης κατάστασης 
ρεµάτων Π∆ΣΚΠ 

Το τµήµα του ρέµατος που εξετάζεται είναι περίπου 6.7km. Το ανάντη άκρο ξεκινά από τα όρια 

του οικισµού Αραδίππου, διέρχεται βόρεια του Κυβερνητικού Οικισµού Ζήνωνος και στη 

συνέχεια διασχίζει την οδό Λεµεσού και εισέρχεται στην πόλη της Λάρνακας. Για µήκος 2.5km 

περίπου το ρέµα ακολουθεί πορεία παράλληλη µε τις όχθες τις λίµνης Αλυκές (Χ.Θ. 3+350-Χ.Θ. 

0+850). Στη συνέχεια διασχίζει τη λεωφόρο Αρτέµιδος, κινείται µε κατεύθυνση ΒΑ και εκβάλει 

στη θάλασσα, 100 m βόρεια του Ψαρολίµανου.  
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Η διατοµή του ρέµατος είναι ανοικτή στο πλήρες µήκος της. Από τα ανάντη µέχρι τη Χ.Θ. 5+100 

η κοίτη είναι φυσική µε έντονη βλάστηση από καλάµια. Μόνο τοπικά, στα σηµεία που περνά 

δίπλα από κατοικίες (Χ.Θ. 6+300 - Χ.Θ. 6+250, Χ.Θ. 5+800 - Χ.Θ. 5+650 η κοίτη έχει δεχθεί 

παρεµβάσεις µε κατασκευή τοιχίων προστασίας που αποµονώνουν και προστατεύουν τις 

παρόχθιες ιδιοκτησίες. Οι τοίχοι αυτοί έχουν κατασκευαστεί, ανάλογα µε την οικοδοµική 

ανάπτυξη της περιοχής, και συχνά απαντώνται µόνο από τη µία όχθη (πρόκειται για adhoc 

επεµβάσεις που συνοδεύουν τις κατασκευές). Στις περιπτώσεις αυτές η κοίτη του ρέµατος είναι 

πλέον διαµορφωµένη και οριοθετηµένη από τις µάντρες των οικοπέδων. 

Από το ύψος της Χ.Θ. 5+100 (ανάντη της οδού ∆ρυάδων) έως τις Καµάρες η κοίτη 

διαµορφώνεται ορθογωνική, πλάτους 10.00 m, και επενδυµένο πυθµένα (κανάλι που 

κατασκευάστηκε κατά την ανέγερση των Προσφυγικών Οικισµών Ζήνων και Καµάρες).  

Στο κατάντη τµήµα που βρίσκεται δίπλα στις Αλυκές (τεχνικό χωµάτινο κανάλι παράκαµψης των 

Αλυκών) η κοίτη έχει πολύ µικρότερη διατοµή. Στο τµήµα αυτό συµβαίνει υπερχείλιση της ροής 

προς τη λίµνη. Ειδικότερα :  

− περί τη Χ.Θ. 4+400 το υδατόρεµα εκτρέπεται προς τις Αλυκές Λάρνακας και µόνο οι 

υπερχειλίσεις ρέουν στο κατάντη τµήµα  

− στο τµήµα µεταξύ των Χ.Θ. 0+950 έως Χ.Θ. 1+150 υφίσταται χωµατόδροµος, που 

λειτουργεί ως ανάχωµα στη ροή και το ρέµα εκφορτίζεται µε πλευρική υπερχείλιση στη λίµνη 

των Αλυκών. Μόνο σε περίπτωση πληµµύρας, που υπερπηδάται το ανάχωµα, υπάρχει ροή 

προς τα κατάντη προς το κύριο ρέµα. (βλ. Φωτογραφία  15-1).   

Φωτογραφία  15-1: Αεροφωτογραφία Αλυκών 2008 (πηγή : TAY, Έκθεση Υδρολογικού Μοντέλου 

ποταμού Καμάρων)  

 

Θέση επιχώµατος  
διακοπής συνέχειας ρέµατος 

Χ.Θ. 4+400 θέση 
εκτροπής ρέµατος 

Θέση επιχώµατος  
διακοπής συνέχειας ρέµατος 
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Κατάντη της λεωφόρου Αρτέµιδος µεταξύ της Χ.Θ. 0+816 και της Χ.Θ. 0+530 το ρέµα λαµβάνει 

τη µορφή τραπεζοειδούς χωµάτινης τάφρου. Κατάντη της Χ.Θ. 0+530 µέχρι την εκβολή στη 

θάλασσα, αναπτύσσεται εκατέρωθεν δοµηµένο περιβάλλον (κατοικίες, ιδιωτικές αθλητικές 

εγκαταστάσεις, τουριστικές µονάδες) και η κοίτη διαµορφώνεται ορθογωνική, πλάτους 5.0m-

6.0m, µε επενδυµένο πυθµένα από σκυρόδεµα και πρανή από τις µάντρες των ιδιοκτησιών. 

Στα τµήµατα που το ρέµα διατηρεί τη φυσική του µορφή ή µορφή χωµάτινης τάφρου 

παρατηρείται στην κοίτη πυκνή βλάστηση, υψηλή βλάστηση µε δένδρα στα πρώτα 400m στα 

ανάντη (Χ.Θ. 6+300 - Χ.Θ. 6+720) και στο χωµάτινο κανάλι δίπλα στις Αλυκές κατάντη της 

Αγαπήνορος (Χ.Θ. 2+050 - Χ.Θ. 2+350) και θαµνώδης στα υπόλοιπα τµήµατα. 

Μετά από πρόσφατα πληµµυρικά γεγονότα σηµαντικής έκτασης στην περιοχή Καµαρών 

(∆εκέµβριος 2014)  η Επαρχιακή ∆ιοίκηση Λάρνακας εκπονεί τεχνική µελέτη µε στόχο την 

αποτύπωση των προβληµάτων και την πρόταση µέτρων αποκατάστασης/αναβάθµισης του 

ρέµατος και των παραπόταµων του και ρύθµισης της λειτουργίας του (ελεγχόµενη διοχέτευση 

απορροών προς τις Αλυκές) για την αποτελεσµατική αντιπληµµυρική προστασία των οικιστικών 

ζωνών της περιοχής. 

Το ρέµα διασχίζει περιοχές στις οποίες ο αστικός χαρακτήρας επικρατεί ενώ δεξιά του ρέµατος 

στο τµήµα µεταξύ των διασταυρώσεων του ρέµατος µε την οδό Λεµεσού και την Λεωφόρο 

Αρτέµιδος δεν υπάρχει δόµηση, είναι οι Αλυκές Λάρνακας.  

Επί του ρέµατος υπάρχουν 12 τεχνικά οδικών διαβάσεων (γέφυρες/οχετοί) τα εξής :  

Χ.Θ. 0+013  επί της παραλιακής οδού, κιβωτοειδής οχετός πλάτους 2.50 m και καθαρού 

ύψους 0.80 m 

X.Θ. 0+210 επί τοπικής οδού, κιβωτοειδής οχετός από σκυρόδεµα, πλάτους 5.40 m και 

καθαρού ύψους 1.25 m, µε ράµπα πρόσβασης από σκυρόδεµα 

Χ.Θ. 0+514 επί της οδού Τουζχανε στη Λάρνακα, 3 σωληνωτοί οχετοί διαµέτρου 1.20 m 

Χ.Θ. 0+798 επί της Λεωφόρου Αρτέµιδος στη Λάρνακα, δύο ανοιγµάτων πλάτους 

4.20 m και καθαρού ύψος 1.70 m 

X.Θ. 2+490 επί της οδού Αγαπήνορος στη Λάρνακα, δύο σωληνωτοί οχετοί διαµέτρου 

1.30 m και 0.90 m 

X.Θ. 3+399 επί της οδού Μίκη Θεοδωράκη, τέσσερεις σωληνωτοί οχετοί διαµέτρου 

1.00 m 

Χ.Θ. 4+576 στη θέση Καµάρες (διάβαση από τις Καµάρες) 

Χ.Θ. 4+597 επί της οδού Λαρίσης, κιβωτοειδής οχετός τριών ανοιγµάτων, πλάτους 

3.60 m-4.10 m και καθαρού ύψους 2.00 m 

X.Θ. 4+657 επί της λεωφόρου Λεµεσού, δύο ανοιγµάτων πλάτους 5.30m και καθαρού 

ύψους 1.95 m 
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X.Θ. 4+929 επί της οδού ∆ρυάδων, τεσσάρων ανοιγµάτων πλάτους 3.50 m και ύψους 

1.00 m 

X.Θ. 5+799 επί της οδού Ηλία Βενέζη, έξι ανοιγµάτων πλάτους 2.40 m-2.90 m και 

καθαρού ύψους 1.90 m 

Χ.Θ. 6+359 επί της οδού Μιρµιδώνων στον Κυβερνητικό Οικισµό Ζήνων, σωληνωτός 

οχετός διαµέτρου 0.70 m 

15.1.3 Χάρτες επικινδυνότητας πληµµύρας - αξιολόγηση 
πληµµυρικών φαινοµένων 

Στην ιστοσελίδα του Τµήµατος Αναπτύξεως Υδάτων έχουν αναρτηθεί, οι ακόλουθοι Χάρτες 

Επικινδυνότητας Πληµµύρας (δίνονται µε hyperlink), για τα τρία υδρολογικά σενάρια που 

εξετάζονται. 

Κωδ. 

Π∆ΣΚΠ 
Όνοµα περιοχής 

ΧΑΡΤΕΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

Για πληµµύρα πιθανότητας περιόδου επαναφοράς 

20 χρόνια 100 χρόνια 500 χρόνια 

C11 Ποταµός Καµάρων (1) & (2) (1) & (2) (1) & (2) 

Από τη Μελέτη των Χαρτών Επικινδυνότητας πληµµύρας προκύπτουν τα ακόλουθα :   

− Πληµµύρα υψηλής πιθανότητας (T20 έτη)  

Σε όλο το µήκος από το ανάντη σηµείο του ρέµατος µέχρι τη Χ.Θ. 4+550 παρατηρείται 

υπερχείλιση της κοίτης και εκτεταµένη κατάκλυση των παρόχθιων εκτάσεων (το πλάτος 

κατάκλυσης αµέσως ανάντη της λεωφόρου Λεµεσού φτάνει τα 400m). Στο κατάντη τµήµα, που 

το ρέµα αναπτύσσεται δίπλα στις Αλυκές, το φαινόµενο περιορίζεται σηµαντικά, παρατηρείται 

όµως πάλι πληµµυρισµός έκτασης πλάτους περί τα 100m στο τµήµα µεταξύ Χ.Θ. 1+700 – 

2+400. Κατάκλυση περιοχών εµφανίζεται επίσης και στο τµήµα κατάντη της λεωφόρου 

Αρτέµιδος, κυρίως προ τη δεξιά πλευρά του ρέµατος.    

Τα βάθη νερού στις εκτάσεις που πληµµυρίζουν είναι γενικά περί το 0.50m-1.00m. Οι συνθήκες 

ροής είναι γενικά υποκρίσιµες και οι ταχύτητες ροής από την εκβολή στη θάλασσα µέχρι τη Χ.Θ. 

5+100 µικρότερες του 1m/sec, ενώ στο ανάντη τµήµα αναπτύσσονται µεγαλύτερες ταχύτητες της 

τάξης των 1.5-2.0m/sec. ∆εδοµένου ότι οι ταχύτητες έχουν υπολογιστεί µε παραδοχή 

µονοδιάστατης ροής δεν είναι αντιπροσωπευτικές για τις περιοχές εκτός της κεντρικής κοίτης.  

Σύµφωνα µε τους Χάρτες Επικινδυνότητας Πληµµύρας, φαίνεται ότι υπερχειλίζουν όλες οι οδικές 

διαβάσεις ανάντη της λεωφόρου Λεµεσού (Χ.Θ. 4+657, Χ.Θ. 4+929, Χ.Θ. 5+799, Χ.Θ. 6+359) 

και η διάβαση επί της οδού Αγαπήνορος στη Χ.Θ. 2+491. 

− Πληµµύρα υψηλής πιθανότητας (T100 έτη)  

Η εικόνα είναι σαφώς δυσµενέστερη από αυτή της πληµµύρας Τ20 στο τµήµα ανάντη της 

Χ.Θ. 4+550, όπου παρατηρείται υπερχείλιση της κοίτης και πολύ εκτεταµένη κατάκλυση των 
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παρόχθιων περιοχών (το πλάτος κατάκλυσης φτάνει τα 450m). Στο υπόλοιπο τµήµα η εικόνα 

δεν διαφοροποιείται ουσιαστικά από αυτή του Τ20 (η επί πλέον ποσότητα νερού φαίνεται ότι 

υπερχειλίζει και αποθηκεύεται µε επιτυχία στις Αλυκές).   

Τα βάθη νερού στις εκτάσεις που πληµµυρίζουν ανάντη της Λεωφόρου Λεµεσού φτάνουν το 

1.0 mαλλά και τα 2.0 m σε αρκετές θέσεις, ενώ στο κατάντη τµήµα είναι γενικά περί το 0.50 m-

1.00 m. Οι συνθήκες ροής είναι γενικά υποκρίσιµες και οι ταχύτητες ροής από την εκβολή στη 

θάλασσα µέχρι τη Χ.Θ. 4+450 µικρότερες του 1 m/sec, ενώ στο ανάντη τµήµα αναπτύσσονται 

µεγάλες ταχύτητες που κυµαίνονται από 1.50 m/sec έως 5.00 m/sec.   

Σύµφωνα µε τους Χάρτες Επικινδυνότητας Πληµµύρα, φαίνεται ότι υπερχειλίζουν όλες οι κατά 

µήκος του ρέµατος οδικές διαβάσεις πλην αυτών στις Χ.Θ. 0+515, 0+798 (Λεωφόρος 

Αρτέµιδος), 3+399 και 4+576 (Καµάρες). 

− Πληµµύρα υψηλής πιθανότητας (T500 έτη)  

Η εικόνα είναι παρεµφερής µε αυτή της πληµµύρας 100ετίας. Σύµφωνα µε τους Χάρτες 

Επικινδυνότητας Πληµµύρας, φαίνεται ότι υπερχειλίζουν όλες οι οδικές διαβάσεις πλην αυτών 

στις Χ.Θ. 0+515, 0+798 (Λεωφόρος Αρτέµιδος), 3+399 και 4+576 (Καµάρες). 

Τα βάθη νερού στις εκτάσεις που πληµµυρίζουν ανάντη της Λεωφόρου Λεµεσού σε µεγάλες 

εκτεταµένες θέσεις φτάνουν τα 2.0m και κατά τόπους και µεγαλύτερα, ενώ στο κατάντη τµήµα 

είναι γενικά περί το 1.00m αλλά κατά τόπους και µεγαλύτερα. Οι συνθήκες ροής είναι γενικά 

υποκρίσιµες και οι ταχύτητες ροής από την εκβολή στη θάλασσα µέχρι τη Χ.Θ. 4+450 

µικρότερες του 1m/sec, ενώ στο ανάντη τµήµα αναπτύσσονται µεγάλες ταχύτητες που 

κυµαίνονται από 1.5 έως 3.0m/sec και τοπικά µεγαλύτερες.   

Στο Πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 15-3) δίνεται η συµπεριφορά των τεχνικών έργων της 

Π∆ΣΚΠ C11_Ποταµός Καµάρων σε συνθήκες πληµµύρας, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της  

υδραυλικής ανάλυσης.  

Πίνακας 15-3: Συμπεριφορά οδικών διαβάσεων ΠΔΣΚΠ  C11_Ποταμός Καμάρων σε συνθήκες 

πλημμύρας 

Α/Α ΧΘ Τεχνικό έργο  
Υπερπήδηση κατασκευής 

T=20 T=100 T=500 

1 0+013 Γέφυρα/Οχετός OXI NAI NAI 

2 0+210 Γέφυρα/Οχετός OXI NAI NAI 

3 0+514 Γέφυρα/Οχετός OXI OXI OXI 

4 0+798 Γέφυρα/Οχετός OXI OXI OXI 

6 2+490 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 

7 3+399 Γέφυρα/Οχετός OXI OXI OXI 

8 4+576 Γέφυρα/Οχετός OXI OXI OXI 

9 4+597 Γέφυρα/Οχετός OXI NAI NAI 

10 4+657 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 

11 4+929 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 
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Α/Α ΧΘ Τεχνικό έργο  
Υπερπήδηση κατασκευής 

T=20 T=100 T=500 

12 5+799 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 

13 6+359 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 

Στην αξιολόγηση των συνθηκών πληµµύρας που δίνεται παραπάνω θα πρέπει να 

συνυπολογισθεί και η αβεβαιότητα που υπάρχει στα αποτελέσµατα των υδρολογικών και 

υδραυλικών αναλύσεων που έγιναν για την υπόψη περιοχή (βλ. Παραδοτέο ∆ραστηριότητας 

4.1).  

15.1.4 Αξιολόγηση αιτίων πληµµυρών και επιπέδου προστασίας 
έναντι πληµµύρας 

Συµπερασµατικά καταγράφεται ότι :  

− H υφιστάµενη διατοµή του ρέµατος (διευθετηµένο και µη διευθετηµένο τµήµα) ανάντη της 

λεωφόρου Λεµεσού δεν επαρκεί για την παροχέτευση της πληµµύρας 20ετίας και ακόµα 

περισσότερο για την παροχέτευση της πληµµύρας 100ετίας και 500ετίας.  

− Στο τµήµα που αναπτύσσεται παράλληλα µε τις Αλυκές Λάρνακας, λόγω των υφιστάµενων 

διατάξεων εκτροπής της παροχής προς στις Αλυκές, η υφιστάµενη διατοµή προσεγγίζει τις 

ανάγκες της 20ετίας (µε κάποιες υπερχειλίσεις εντός ζώνης προστασίας). 

− Στο κατάντη τµήµα η υφιστάµενη διατοµή του ρέµατος δεν επαρκεί για την παροχέτευση της 

20ετίας ούτε της 100ετίας και της 500ετίας. Συµβαίνει υπερχείλιση της κοίτης µόνο από τη 

δεξιά πλευρά. 

− Ο µηχανισµός πληµµύρας είναι η φυσική υπερχείλιση, που οφείλεται σε ανεπάρκεια της 

διατοµής της κοίτης του ρέµατος, (κυρίως στο µη διευθετηµένο αλλά και στο διευθετηµένο 

τµήµα ειδικότερα ανάντη της λεωφόρου Λεµεσού), καθώς και η παρεµπόδιση της ροής 

λόγω ανεπάρκειας της διατοµής των εγκάρσιων τεχνικών έργων οδικών διαβάσεων 

(γέφυρες και οχετοί). Επίσης, στο µη διευθετηµένο ανάντη τµήµα (περιοχή Αραδίππου) και 

στο χωµάτινο κανάλι κατά µήκος της Αλυκής αναπτύσσεται πυκνή βλάστηση που επηρεάζει 

τη ροή. Σηµειώνεται ότι το χωµάτινο διευθετηµένο τµήµα που αναπτύσσεται κατά µήκος της 

Αλυκής είναι προστατευόµενο και οι όποιες παρεµβάσεις γίνουν πρέπει να έχουν κύριο 

κριτήριο την προστασία του περιβάλλοντος.  
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15.2 ΧΑΡΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ -  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΠΙΤΩΣΕΩΝ 

15.2.1 Χάρτες Κινδύνου Πληµµύρας 

Στην ιστοσελίδα του Τµήµατος Αναπτύξεως Υδάτων έχουν αναρτηθεί, οι ακόλουθοι Χάρτες µε 

τις δυνητικές αρνητικές συνέπειες των πληµµυρών (δίνονται µε hyperlink), για τα τρία 

υδρολογικά σενάρια : 

Κωδ. 

Π∆ΣΚΠ 
Όνοµα περιοχής 

ΧΑΡΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

Για πληµµύρα πιθανότητας περιόδου 

επαναφοράς 

20 χρόνια 100 χρόνια 500 χρόνια 

C11 Ποταµός Καµάρων (1) & (2) (1) & (2) (1) & (2) 

Στους Πίνακες που ακολουθούν (Πίνακας 15-4 & Πίνακας 15-5) δίνονται τα είδη χρήσεων γης 

που κατακλύζονται, για τα τρία υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται µε βάση τα στοιχεία των 

Χαρτών Κινδύνου Πληµµύρας και ο εκτιµώµενος πληθυσµός που δυνητικά θίγεται σε σηµερινές 

συνθήκες και συνθήκες πλήρους ανάπτυξης. 

Σηµειώνεται ότι όλο το τµήµα του ρέµατος που ακολουθεί πορεία παράλληλη µε τη λίµνη των 

Αλυκών βρίσκεται µέσα σε ζώνη προστασίας (ζώνη µήκους 3.7 km και πλάτους 100-200 m). Η 

ζώνη προστασίας καλύπτει στο υπόψη τµήµα το σύνολο πρακτικά της έκτασης της πληµµύρας 

ακόµα και στην ακραία περίπτωσης της 500ετίας. 

Στις περιορισµένες γεωργικές εκτάσεις που θίγονται απαντώνται κυρίως καλλιέργειες σιτηρών 

(στοιχεία ΚΟΑΠ).  
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Πίνακας 15-4 : ΠΔΣΚΠ  C11_ Ποταμός Καμάρων_Κατακλυζόμενες εκτάσεις  ανά χρήση 

ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ 

Τ20 Τ100 Τ500 

Έκταση 

(δεκάρια) Ποσοστό (δεκάρια) Ποσοστό (δεκάρια) Ποσοστό 

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ 299 70.0% 600 78.5% 668 79.4% 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

ΑΛΛΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 23 5.4% 23 3.0% 27 3.2% 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 102 23.8% 124 16.2% 127 15.1% 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 3 0.7% 17 2.2% 19 2.3% 

ΣΥΝΟΛΟ 427 100% 764 100% 841 100% 

 

Πίνακας 15-5 : ΠΔΣΚΠ  C11_ Ποταμός Καμάρων_Δυνητικά θιγόμενος πληθυσμός 

Σηµερινός Πληθυσµός Πληθυσµός Πλήρους Ανάπτυξης 

Τ=020 Τ=100 Τ=500 Τ=020 Τ=100 Τ=500 

270 520 660 2 070 3 950 4 400 
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Σχήμα 15-4 : Κατανομή χρήσεων γης  

εδάφους λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C11, σε 

συνθήκες πλημμύρας Τ20 

Σχήμα 15-5 : Κατανομή χρήσεων γης  

εδάφους λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C11, σε 

συνθήκες πλημμύρας Τ100 

Σχήμα 15-6 : Κατανομή χρήσεων γης  

εδάφους λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C11, σε 

συνθήκες πλημμύρας Τ500 
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15.2.2 Αξιολόγηση Επιπτώσεων 

Και στα τρία υδρολογικά σενάρια, οι περιοχές που κατακλύζονται είναι περιοχές (βλ. Σχήµα 

15-7) µε επικρατούσα χρήση την κατοικία, (κυρίως διώροφες και τριώροφες κατασκευές ενώ στο 

κατάντη τµήµα πριν την εκβολή στη θάλασσα υπάρχουν και τετραώροφες κατασκευές), 

ελεύθεροι χώροι πρασίνου κατά µήκος των Αλυκών και αθλητικές εγκαταστάσεις (γήπεδο) στο 

κατάντη τµήµα ανάντη των εκβολών. Η διαφοροποίηση µεταξύ των τριών υδρολογικών 

σεναρίων είναι στην έκταση των θιγόµενων χρήσεων. 

Σχήμα 15-7: Θιγόμενες χρήσεις/δραστηριότητες (δεκάρια), σε συνθήκες πλημμύρας Τ20, 100 & 

Τ500 στην ΠΔΣΚΠ C11 

 

 

Στη συνέχεια αξιολογούνται οι επιπτώσεις από τις πληµµύρες στον πληθυσµό (άµεσες και 

έµµεσες), στις οικονοµικές δραστηριότητες, στην πολιτιστική κληρονοµιά και στο περιβάλλον. 

− Επιπτώσεις στον πληθυσµό :  

• Άµεσες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Ο πληθυσµός που δυνητικά θίγεται σήµερα 

(βλ. Σχήµα 15-8) είναι : 

Τ20 270 άτοµα  � Υψηλή Επίπτωση 

Τ100 520 άτοµα  � Υψηλή Επίπτωση 

Τ500 660 άτοµα  � Υψηλή Επίπτωση 
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Σχήμα 15-8: ΠΔΣΚΠ C11 – Δυνητικά θιγόμενος πληθυσμός 

• Έµµεσες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. ∆εν κατακλύζονται εγκαταστάσεις που 

µπορεί να προκαλέσουν ρύπανση ούτε υποδοµές ύδρευσης/αποχέτευσης. 

Τ20 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ500 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

• Κοινωνικές επιπτώσεις. Σε όλα τα υδρολογικά σενάρια δεν θίγονται δηµόσια κτήρια και 

κοινωνικές υποδοµές πλην αθλητικής εγκατάστασης (υπαίθριο γήπεδο) στο ύψος της 

παραλιακής ζώνης. 

Τ20 Αθλητικές εγκαταστάσεις 

(υπαίθριο γήπεδο)  

� Χαµηλή Επίπτωση 

Τ100 Αθλητικές εγκαταστάσεις 

(υπαίθριο γήπεδο)  

� Χαµηλή Επίπτωση 

Τ500 Αθλητικές εγκαταστάσεις 

(υπαίθριο γήπεδο)  

� Χαµηλή Επίπτωση 

− Επιπτώσεις στην οικονοµία: θίγονται η ιδιοκτησία και τα δίκτυα µεταφοράς (κατακλύζονται 

οδικοί άξονες και γέφυρες). 

• Ιδιοκτησία. Σε όλα τα  υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται κατακλύζονται σπίτια :  

Τ20 Κατακλύζονται κατοικίες � Υψηλή Επίπτωση 

Τ100 Κατακλύζονται κατοικίες � Υψηλή Επίπτωση 
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Τ500 Κατακλύζονται κατοικίες   � Υψηλή Επίπτωση 

• Tεχνικές υποδοµές :  

Τ20 Κατακλύζεται η διάβαση της 

λεωφόρου Λεµεσού και 3 

τοπικές οδοί  

� Μέτρια Επίπτωση 

Τ100 Κατακλύζεται η διάβαση της 

λεωφόρου Λεµεσού, ο 

κεντρικός παραλιακός 

δρόµος της Λάρνακας και 

τοπικές οδοί  

� Μέτρια Επίπτωση 

Τ500 Κατακλύζεται η διάβαση της 

λεωφόρου Λεµεσού, ο 

κεντρικός παραλιακός 

δρόµος της Λάρνακας και 

τοπικές οδοί 

� Μέτρια Επίπτωση 

• Οικονοµικές δραστηριότητες:  

Τ20 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ500 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

• Αγροτικές δραστηριότητες. Μόνο στο ανάντη τµήµα κατακλύζονται πολύ περιορισµένες 

εκτάσεις µε καλλιέργειες σιτηρών 

Τ20 Αµελητέες γεωργικές 

εκτάσεις 

� Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 Πολύ περιορισµένες 

γεωργικές εκτάσεις 

� Χαµηλή Επίπτωση 

Τ500 Πολύ περιορισµένες 

γεωργικές εκτάσεις 

� Χαµηλή Επίπτωση 

− Επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονοµιά :  Παρατηρείται κατάκλυση και παραµένοντα 

λιµνάζοντα νερά στη θέση του µνηµείου των Καµαρών που θεωρείται σηµαντική επίπτωση. 

Τ20 Επηρεάζεται το µνηµείο των 

Καµαρών 

� Σηµαντική Επίπτωση 

Τ100 Επηρεάζεται το µνηµείο των 

Καµαρών 

� Σηµαντική Επίπτωση 
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Τ500 Επηρεάζεται το µνηµείο των 

Καµαρών 

� Σηµαντική Επίπτωση 

− Επιπτώσεις στο περιβάλλον : Εκτιµάται ότι δεν υπάρχουν σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις 

στην προστατευόµενη ζώνη των Αλυκών από τις κατακλύσεις και την υπερχείλιση 

πληµµυρικών ροών στη λίµνη, δεδοµένου ότι δεν κατακλύζονται ρυπογόνες δραστηριότητες 

και δεν αναµένεται επιβάρυνση της λίµνης µε σηµαντικά φορτία ρύπων. 

Τ20 Κατακλύζεται  ζώνη 

προστασίας (ελεύθεροι 

χώροι πρασίνου) στο τµήµα 

που το ρέµα αναπτύσσεται 

παράλληλα µε τις Αλυκές και 

υπερχειλίζουν πληµµυρικές 

ροές στη λίµνη  

� Χαµηλή Επίπτωση 

Τ100 Κατακλύζεται  ζώνη 

προστασίας (ελεύθεροι 

χώροι πρασίνου) στο τµήµα 

που το ρέµα αναπτύσσεται 

παράλληλα µε τις Αλυκές και 

υπερχειλίζουν πληµµυρικές 

ροές στη λίµνη  

� Χαµηλή Επίπτωση 

Τ500 Κατακλύζεται  ζώνη 

προστασίας (ελεύθεροι 

χώροι πρασίνου) στο τµήµα 

που το ρέµα αναπτύσσεται 

παράλληλα µε τις Αλυκές και 

υπερχειλίζουν πληµµυρικές 

ροές στη λίµνη  

� Χαµηλή Επίπτωση 
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16. Π∆ΣΚΠ C12_ΚΟΣΙΗΝΑΣ 

16.1 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΙΩΝ 

ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ 

16.1.1 Καταγραφή και αξιολόγηση κατάστασης λεκάνης 
απορροής 

Γενική περιγραφή λεκάνης 

Η λεκάνη απορροής του ποταµού Κοσιηνά πηγάζει από τα υψώµατα της Μεσόγης και εκβάλει 

στη θάλασσα, βόρεια της πόλης της Πάφου. ∆ιέρχεται, µε κλίση 4-5%, από περιοχές που 

αναπτύσσονται οικιστικά µε σχετικά ραγδαίο ρυθµό ενώ η παραλιακή ζώνη έχει αναπτυχθεί 

µε ξενοδοχειακές µονάδες και τουριστικά καταλύµατα. Η λεκάνη έχει επίµηκες σχήµα µε 

µήκος 8.5 km και πλάτος 1-2 kmπερίπου και η έκταση της είναι 13.05 km2. 

Το τµήµα του ρέµατος που εξετάζεται έχει µήκος περίπου 9.1 km µε διεύθυνση ΒΑ-Ν∆, 

βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της Πάφου και αποτελείται από δύο κλάδους: Ο κλάδος 

C12_1 έχει µήκος 7.0 km και αποτελείται από τα τµήµατα C12_1_2 και C12_1_1. Ο κλάδος 

C12_2 έχει µήκος 2.1km και αποτελείται από το τµήµα C12_2_1.  

O κλάδος C12_1 ξεκινά από την περιοχή µεταξύ Μεσόγης και Μέσα Χωριού, και στη συνέχεια 

διέρχεται από καλλιεργήσιµες εκτάσεις και περιοχές σχετικά αραιής δόµησης µέχρι τη 

Χ.Θ. 4+300 όπου και αρχίζει να εισέρχεται σε πιο πυκνοδοµηµένες περιοχές, µέχρι τη 

συµβολή του µε τον άλλο κλάδο, C12_2, περί τη Χ.Θ. 1+700. Κατάντη του εν λόγω κόµβου, 

το ρέµα C_12_1_1 διατρέχει αγροτικές και ηµιαστικές περιοχές παράπλευρα του χωριού  

Μούταλλος. Το κατάντη άκρο του υπό µελέτη ρέµατος βρίσκεται στη διασταύρωση µε την 

παραλιακή οδό,  περί τα 400µ. από την παραλία. 

Η διατοµή του ρέµατος είναι σε όλο το µήκος της φυσική, ανεπένδυτη. Η βλάστηση, από το 

ανάντη άκρο µέχρι τη Χ.Θ. 4+600 είναι χαµηλή ως µέτρια. Από τη Χ.Θ. 4+600 ως τη Χ.Θ. 

0+350 είναι µέτρια ως υψηλή και στα τελευταία 150µ είναι χαµηλή. 

Το ανάντη άκρο του κλάδου C12_2 βρίσκεται ανατολικά της περιοχής Πετρίδια. Το ρέµα κατά 

το µεγαλύτερο µέρος του διατρέχει καλλιεργήσιµες εκτάσεις και περιοχές χαµηλής δόµησης. Η 

διατοµή του ρέµατος είναι φυσική, ανεπένδυτη. Στο µεγαλύτερο µήκος του η βλάστηση είναι 

χαµηλή ως µέση µε εξαίρεση το τµήµα 0+600 ως 0+400, όπου η βλάστηση πυκνώνει. 
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Σχήμα 16-1: Χάρτης της λεκάνης απορροής του π. Κοσιηνά ΠΣΔΚΠ C12. 

 

Χρήσεις γης-Κάλυψη Εδάφους 

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 16-1) και στο Σχήµα 16-1 παρουσιάζονται οι χρήσεις γης 

στη λεκάνη απορροής, όπου φαίνεται ότι οι περιοχές αστικής δόµησης καταλαµβάνουν το 

µεγαλύτερο τµήµα της λεκάνης απορροής (31%). Οι εν γένει γεωργικές περιοχές 

καταλαµβάνουν ποσοστό επιφάνειας περίπου 40%. Στο Σχήµα 16-3 παρουσιάζεται η 

γεωγραφική κατανοµή των χρήσεων γης στη λεκάνη απορροής. 

Πίνακας 16-1: Κατανομή κάλυψης εδάφους λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C12 

Χρήσεις Γης Έκταση (km2) Ποσοστό 

Αστική δόμηση 4.1 31.5% 

Βιομηχανικές-εμπορικές ζώνες & Δίκτυα μεταφορών 1.0 7.5% 

Τεχνητές, μη γεωργικές περιοχές με βλάστηση 0.3 2.2% 

Αρόσιμη γη 1.4 10.9% 

Μόνιμες καλλιέργειες 0.5 4.1% 

Ετερογενείς γεωργικές περιοχές 3.1 23.8% 

Συνδυασμοί θαμνώδους ή / και ποώδους βλάστησης 2.6 20.0% 

ΣΥΝΟΛΟ 13.05 100% 
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Σχήμα 16-2: Κατανομή χρήσεων γης στη λεκάνη απορροής του π. Κοσιηνά. 

 

Σχήμα 16-3: Χάρτης χρήσεων γης στη λεκάνη απορροής του π. Κοσιηνά. 
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Γεωλογικοί σχηµατισµοί – Εδαφικοί τύποι 

Οι γεωλογικοί σχηµατισµοί που δοµούν την Υδρολογική Λεκάνη της Π∆ΣΚΠ C12_Κοσιηνάς, 

περιγράφονται στη συνέχεια αναλυτικά, από τους νεότερους προς τους παλαιότερους, µε 

βάση το γεωλογικό χάρτη της Κύπρου κλίµακας 1:250.000 που έχει συνταχθεί και εκδοθεί 

από το Τµήµα Γεωλογικής Επισκόπησης (Κωσταντίνου Γ., 1995). Οι γεωλογικοί σχηµατισµοί 

της λεκάνης είναι: 

− Αποθέσεις αναβαθµίδων (Q2): Αποτελείται από ασβεστιτικούς ψαµµίτες, άµµους 

και χαλίκια - Πλειστόκαινο.  

− Σχηµατισµός Πάχνα (Mi-Mu): Ο σχηµατισµός συνίσταται από κρητίδες, µάργες, 

µαργαϊκές κρητίδες, κρητιδικές µάργες και ασβεστιτικούς ψαµµίτες – Μειόκαινο.  

− Σχηµατισµός Λεύκαρα (Ku3-Ou): Αποτελείται από Κρητίδες, µάργες, µαργαϊκές 

κρητίδες, κρητιδικές µάργες µε κατά τόπους κερατόλιθους σε µορφή ταινιών ή 

κονδύλων – Παλαιογενές.  

− Ανώτερος Ορίζοντας Λαβών (UPL): Ολιβινοφυρικές – πυροξενοφυρικές pillow 

λάβες ενίοτε µε πλακοειδείς ροές λαβών, φλέβες και υαλοκλαστίτες, συνήθως 

εξαλλοιωµένα στη ζεολιθική φάση – Ανώτερο Κρητιδικό.  

− Σερπεντινίτης (σ): ∆ιαπεραστικά σερπεντινιωµένοι, τεκτονισµένοι χαρτζβουργίτες 

µε περιορισµένες δουνιτικές και λερζολιθικές εµφανίσεις – Ανώτερο Κρητιδικό. 

Υφιστάµενα τεχνικά έργα ανάσχεσης απορροής 

∆εν υπάρχουν υφιστάµενα τεχνικά έργα ανάσχεσης της απορροής. 

Στοιχεία Υδρολογικής Ανάλυσης 

Σύµφωνα µε το υδρολογικό µοντέλο που αναπτύχθηκε για τη λεκάνη απορροής της Π∆ΣΚΠ 

C12_Ποταµός Κοσιηνάς και για τα τρία υδρολογικά σενάρια που εξετάστηκαν (πληµµύρες 

χαµηλής πιθανότητας µε περίοδο επαναφοράς 500 έτη, πληµµύρες µέσης πιθανότητας µε 

περίοδο επαναφοράς 100 έτη και πληµµύρες υψηλής πιθανότητας µε περίοδο επαναφοράς 

20 έτη) στο τµήµα που βρίσκεται εντός της ορισθείσας Π∆ΣΚΠ αναπτύσσονται οι µέγιστες 

παροχές που δίνονται στον συνηµµένο Πίνακα (Πίνακας 16-2).  

Πίνακας 16-2 : Παροχές αιχμής ΠΔΣΚΠ C12 για τα τρία υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται 

Παροχή αιχµής (m3/s) T=20 T=100 T=500 

Ανάντη ∆ιατοµή του κύριου κλάδου 4.0 20.1 33.6 

Κατάντη διατοµή κύριου κλάδου πριν τη 

συµβολή µε το δευτερεύον κλάδο 

16.8 46.3 83.9 

Ανάντη ∆ιατοµή του δευτερεύοντος κλάδου 19.2 62.0 92.4 

Κατάντη διατοµή του δευτερεύοντος κλάδου 

πριν τη συµβολή µε το κύριο κλάδο 

38.2 62.0 79.8 
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Παροχή αιχµής (m3/s) T=20 T=100 T=500 

Κατάντη ∆ιατοµή 42.6 116.8 177.3 

16.1.2 Καταγραφή και αξιολόγηση υφιστάµενης κατάστασης 
ρεµάτων Π∆ΣΚΠ 

Το υπό εξέταση ρέµα µπορει να διακριτοποιηθεί σε τρία τµήµατα ώστε να γίνει καλύτερα η 

περιγραφή του. 

Τµήµα 1 – Κύριος Κλάδος από Χ.Θ. 7+050 έως τη Χ.Θ.1+711 (ανάντη της συµβολής µε 

δευτερεύον κλάδο): Το τµήµα αυτό ξεκινάει µεταξύ Μεσόγης και Μέσα Χωριού όπου στη 

Χ.Θ. 6+842 υπάρχει εγκάρσιος αναβαθµός µήκους 13m και µέγιστου ύψους 5.0m. Από τη 

θέση εκείνη έως και τη Χ.Θ. 5+031m υπάρχει οχετός δεύτερος αναβαθµός, ο κύριος κλάδος 

του π. Κοσιηνά ρέει εντός µιας στενής κοίτης µεγάλης µηκοτοµικής κλίσης 5.1%. Στο τµήµα 

αυτό δεν υπάρχουν υπερχειλίσεις της κοίτης του ρέµατος παρόλο που η κοίτη δεν είναι καλά 

διαµορφωµένη και η βλάστηση είναι σηµαντική για κανένα από τα τρία σενάρια. Στη Χ.Θ. 

5+031m υπάρχει κιβωτοειδής οχετός διαστάσεων 2.0*1.5m που διέρχεται υπό γωνία κάτω 

από την οδό που ενώνει τη Μεσόγη µε τον οικισµό του Αναβαργού στο ύψος της οδού 28ης 

Οκτωβρίου (Φωτογραφία 16-1 (α)). Το ρέµα συνεχίζει κατάντη αφού παρεµβάλλεται 

ορθογωνικό κανάλι από σκυρόδεµα παράλληλα στην προαναφερόµενη οδό. Στη Χ.Θ. 

4+425m υπάρχει εγκάρσιος αναβαθµός µήκους 5 m και ύψους 0.80 m περίπου. Λίγο πριν τη 

συµβολή µε τον δευτερεύον κλάδο στη Χ.Θ. 3+258m υπάρχει ο οχετός κιβωτοειδούς διατοµής 

διαστάσεων 3.0*2.0m που διέρχεται υπό γωνία κάτω από τα σταυροδρόµι των Λεωφόρων 

Μεσόγης και Τάσου Παπαδόπουλου (Φωτογραφία 16-1 (β)). Κατάντη της Λ. Τάσου 

Παπαδόπουλου το ρέµα εισέρχεται σε µια βαθειά γραµµή και συνεχίζει την πορεία του προς 

τα κατάντη. Στη Χ.Θ. 2+444m υπάρχει τεχνικό έργο διέλευσης αγωγού (πιθανότατα 

ύδρευσης) µε γεφύρωση δύο στενών βάθρων. Στη Χ.Θ. 1+943m γίνεται η διέλευση του 

ρέµατος κάτω από την οδό Ακαµαντίδος µε δίδυµο ορθογωνικό οχετό διαστάσεων 

2*2.65*2.50m και λίγο παρακάτω γίνεται η συµβολή µε τον δευτερεύον κλάδο. 

Φωτογραφία 16-1: Άποψη της εισόδου του οχετού στη Χ.Θ. (α) και άποψη του οχετού επί της 

οδού Τάσου Παπαδόπουλου στην πόλη της Πάφου (β). 

 

 

(α) (β) 
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Τµήµα 2 – ∆ευτερεύον Κλάδος από Χ.Θ. 2+085 έως τη Χ.Θ.0+000 (ανάντη της 

συµβολής µε πρωτεύον κλάδο): Ο δευτερεύον κλάδος ξεκινά ανάντη από τη Χ.Θ. 2+085m 

όπου η κοίτη δεν είναι διαµορφωµένη και κατά βάση συµπίπτει µε τοπικό χωµατόδροµο 

(Φωτογραφία 16-2 (α)) όπου η διέλευση κάτω από τη Λεωφόρο Πετριδίων γίνεται µε 

σωληνωτό οχετό διαµέτρου 0.70m. Όµως κατά την αυτοψία µας δεν εντοπίστηκε ο οχετός 

αυτός και πολύ πιθανό να είχε πλήρως προσχωθεί, εποµένως η διέλευση του ρέµατος από 

την προαναφερόµενο οδό γίνεται επιφανειακά µε µορφή ιρλανδικής διάβασης. Σε κάθε 

περίπτωση όµως βάσει του µοντέλου HEC-RAS ακόµα και ο προαναφερόµενος οχετός δεν 

είναι ικανός για την παροχέτευση της παροχής 20ετίας και οι κατακλύσεις είναι σηµαντικές. 

Κατάντη αυτής της διέλευσης η κοίτη αποκτά τα τυπικά χαρακτηριστικά της µορφής της κοίτης 

και στη Χ.Θ. 0+712m υπάρχει γεφύρωση µε διέλευση αγωγού (πιθανότατα ύδρευσης) µε 4 

βάθρα. Τέλος στη Χ.Θ. 0+271 m γίνεται η διέλευση του ρέµατος κάτω από την οδό 

Ακαµαντίδος πολύ κοντά στο αντίστοιχο τεχνικό έργο του κυρίως κλάδου (Φωτογραφία 16-2 

(β)). 

Φωτογραφία 16-2: Άποψη της κοίτης του ρέματος ανάντη της Λ. Πετριδίων (α) και κιβωτοειδής 

οχετός στην οδό Ακαμάντιδος πριν την συμβολή με τον κύριο κλάδο (β). 

  

(α) (β) 

 

Τµήµα 3 – Κύριος Κλάδος από Χ.Θ. 1+711 έως τη Χ.Θ.0+000: Μετά τη συµβολή των δύο 

κλάδων, ο κύριος κλάδος του π. Κοσιηνά οδηγείται στην έξοδο του υπόψη τµήµατος κάτω 

από την παραλιακή Λεωφόρο Τάφου των Βασιλέων µε τετράδυµο σωηνωτό οχετό διαµέτρου 

1.10m (Φωτογραφία 16-3 (α)). Λίγο ανάντη στη Χ.Θ. 0+890m υπάρχει µικρός σωληνωτός 

οχετός διαµέτρου 0.60m σε δευτερεύουσα οδό (Φωτογραφία 16-3 (β)). 
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Φωτογραφία 16-3: Άποψη του τετράδυμου σωληνωτού οχετού στην παραλιακή λεωφόρο (α) 

και άποψη του οχετού Φ60 στη Χ.Θ. 0+890 (β). 

 

(α) (β) 

16.1.3 Χάρτες επικινδυνότητας πληµµύρας - αξιολόγηση 
πληµµυρικών φαινοµένων 

Στην ιστοσελίδα του Τµήµατος Ανάπτυξης Υδάτων έχουν αναρτηθεί, οι ακόλουθοι Χάρτες 

Επικινδυνότητας Πληµµύρας (δίνονται µε hyperlink), για τα τρία υδρολογικά σενάρια : 

Κωδ. 

Π∆ΣΚΠ 
Όνοµα περιοχής 

ΧΑΡΤΕΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

Για πληµµύρα πιθανότητας περιόδου επαναφοράς 

20 χρόνια 100 χρόνια 500 χρόνια Συνοπτικός 

C12 Ποταµός Κοσιηνάς (1) & (2) (1) & (2) (1) &(2) (1) &(2) 

Από τη Μελέτη των Χαρτών Επικινδυνότητας πληµµύρας για τα τρία υδρολογικά σενάρια που 

έχουν εξεταστεί προκύπτει ότι :  
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− Πληµµύρα υψηλής πιθανότητας (T20 έτη)  

Σε όλο το µήκος του π. Κοσιηνά 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. 5+030 στη θέση του κιβωτοειδή οχετού και µεταξύ της Χ.Θ. 0+890 έως και τη Χ.Θ. 

1+000. Ο κυριότερος λόγος είναι ότι σχεδόν σε όλο το µήκος η κοίτη είναι ευρεία µε σαφή 

αναχώµατα παρόλο γενικά η κοίτη είναι πυκνή από βλάστηση. Στην πληµµύρα 20ετίας 

υπερχειλίζουν αρκετοί οχετοί στους οποίους περιλαµβάνεται ο κατάντη οχετός επί της 

παραλιακής λεωφόρου όπως επίσης και ο ανάντη οχετός του κυρίως κλάδου στη Χ.Θ. 

5+031m. Το σηµαντικότερο όµως πρόβληµα προκύπτει όµως για το ανάντη τµήµα του 

δευετρεύοντος κλάδου όπου το διαφαινόµενο µπάζωµα του µικρού σωληνωτού οχετού επί 

της Λ. Πετριδίων δηµιουργεί σηµαντικές κατακλύσεις οι οποίες συνεχίζονται έως τη Χ.Θ. 

1+687m.  

Η ροή είναι κυρίως υπερκρίσιµη µε συχνές αλλαγές σε υποκρίσιµη. Οι συχνές αλλαγές µεταξύ 

υπερκρίσιµης και υποκρίσµης ροής είναι γνωστό ότι αποτελεί πηγή σφαλµάτων στο HEC-

RAS και εποµένως αυτό αποτελεί ενδεχοµένως µια πηγή αβεβαιοτήτων. Στο δευτερεύον 

κλάδο οι ταχύτητες ροής κυµαίνονται περί τα 2 m/s ενώ λίγο πριν τη συµβολή µε τον 

πρωτεύον κλάδο οι ταχύτητες ροής αυξάνονται θεαµατικά έως και την τιµή 12 m/s περίπου. 

Οι ταχύτητες ροής στον πρωτεύον κλάδο είναι σαφώς µικρότερες σε σχέση µε το δευτερεύον 

κλάδο, αρκετές από αυτές έχουν τιµή µικρότερη του 1 m/s και η µέγιστη τιµή είναι ίση µε 

περίπου 6.5 m/s. Τα βάθη ροής στις επιφάνειες κατάκλυσης είναι γενικά µικρότερα του 1m. 

− Πληµµύρες µέσης πιθανότητας (Τ100 έτη)  

Στην πληµµύρα 100ετίας η κατάσταση είναι προφανώς δυσµενέστερη από εκείνη της 20ετίας 

αλλά σε καµία περίπτωση δεν δηµιουργούνται νέα προβλήµατα, όµως επιδεινώνονται εκείνα 

της 20ετίας. Η ροή είναι κυρίως υπερκρίσιµη µε συχνές αλλαγές σε υποκρίσιµη. Οι συχνές 

αλλαγές µεταξύ υπερκρίσιµης και υποκρίσµης ροής είναι γνωστό ότι αποτελεί πηγή 

σφαλµάτων στο HEC-RAS και εποµένως αυτό αποτελεί ενδεχοµένως µια πηγή 

αβεβαιοτήτων. Στο δευτερεύον κλάδο οι ταχύτητες ροής κυµαίνονται περί τα 2.5 m/s ενώ λίγο 

πριν την συµβολή µε τον πρωτεύον κλάδο οι ταχύτητες ροής αυξάνονται θεαµατικά έως και 

την τιµή 15 m/s περίπου. Οι ταχύτητες ροής στον πρωτεύον κλάδο είναι σαφώς µικρότερες σε 

σχέση µε το δευτερεύον κλάδο, αρκετές από αυτές έχουν τιµή µικρότερη του 1 m/s και η 

µέγιστη τιµή είναι ίση µε περίπου 7.5 m/s. Τα βάθη ροής στις επιφάνειες κατάκλυσης είναι 

γενικά µικρότερα του 1m. 

− Πληµµύρες χαµηλής πιθανότητας (Τ500 έτη)  

Για την πληµµύρα 500ετίας η εικόνα είναι προφανώς δυσµενέστερη της 100ετίας ιδίως στην 

περιοχή του ανάντη οχετού στο δευτερεύον κλάδο. Η ροή είναι κυρίως υπερκρίσιµη µε συχνές 

αλλαγές σε υποκρίσιµη. Οι συχνές αλλαγές µεταξύ υπερκρίσιµης και υποκρίσµης ροής είναι 

γνωστό ότι αποτελεί πηγή σφαλµάτων στο HEC-RAS και εποµένως αυτό αποτελεί 

ενδεχοµένως µια πηγή αβεβαιοτήτων. Στο δευτερεύον κλάδο οι ταχύτητες ροής κυµαίνονται 

περί τα 3 m/s ενώ λίγο πριν την συµβολή µε τον πρωτεύον κλάδο οι ταχύτητες ροής 
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αυξάνονται θεαµατικά έως και την τιµή 16.5 m/s περίπου. Οι ταχύτητες ροής στον πρωτεύον 

κλάδο είναι σαφώς µικρότερες σε σχέση µε το δευτερεύον κλάδο, αρκετές από αυτές έχουν 

τιµή µικρότερη του 1 m/s και η µέγιστη τιµή είναι ίση µε περίπου 8 m/s. Τα βάθη ροής στις 

επιφάνειες κατάκλυσης είναι γενικά µικρότερα του 1m. 

Στον παρακάτω Πίνακα (Πίνακας 16-3) δίνεται η συµπεριφορά των τεχνικών έργων της 

Π∆ΣΚΠ C12_Κοσιηνάς σε συνθήκες πληµµύρας, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της  

υδραυλικής ανάλυσης. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει υπερχείλιση στην πλειονότητα των οχετών 

για την περίοδο επαναφοράς των 20 ετών εκτός από τον πλέον κατάντη οχετό ενώ για τις 

περιόδους των 100 και 500 ετών υπάρχει γενικευµένη υπερχείλιση εκτός από τις γέφυρες 

που στηρίζουν διελεύσεις αγωγών. 

Πίνακας 16-3: Συμπεριφορά τεχνικών έργων ΠΔΣΚΠ  C12_Κοσιηνάς σε συνθήκες πλημμύρας 

Α/Α Κλάδος ΧΘ 
 

Είδος 
Κατασκευής 

Υπερπήδηση κατασκευής 

T=20 T=100 T=500 

1 Κύριος Κλάδος 0+036 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 

2 Κύριος Κλάδος 0+890 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 

3 Κύριος Κλάδος 1+943 Γέφυρα/Οχετός OXI NAI NAI 

4 Κύριος Κλάδος 2+443 Γέφυρα/Οχετός OXI OXI OXI 

5 Κύριος Κλάδος 3+257 Γέφυρα/Οχετός OXI NAI NAI 

6 Κύριος Κλάδος 5+031 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 

7 
∆ευτερεύον 
κλάδος 0+271 Γέφυρα/Οχετός OXI OXI NAI 

8 
∆ευτερεύον 
κλάδος 0+712 Γέφυρα/Οχετός OXI OXI OXI 

9 
∆ευτερεύον 
κλάδος 1+770 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 

Σηµειώνεται ότι τα παραπάνω αποτελέσµατα έχουν προκύψει µε παραδοχές, υπολογιστικούς 

περιορισµούς και δυνατότητες οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά στο Τεύχος 

«∆ραστηριότητα 4.1: Αξιολόγηση του επιπέδου αβεβαιότητας στα αποτελέσµατα των χαρτών 

Επικινδυνότητας και Κινδύνου Πληµµύρας και εισηγήσεις για µείωση της αβεβαιότητας».  

16.1.4 Αξιολόγηση κατάστασης και περιγραφή των αιτίων των 
πληµµυρών 

Με βάση τα αποτελέσµατα της επονηθείσας υδραυλικής ανάλυσης και την αποτύπωση της 

υφιστάµενης κατάστασης, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στην 

αυτοψία που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας µελέτης και όλα τα στοιχεία και 

αποτυπώσεις που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της µελέτης κατάρτισης των Χαρτών 

Επικινδυνότητας, προκύπτει ότι ο µηχανισµός πληµµύρας στην περίπτωση της Π∆ΣΚΠ 

C12 π. Koσηινάς είναι η φυσική υπερχείλιση και η παρεµπόδιση ροής που οφείλεται σε 
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ανεπάρκεια της διατοµής της κοίτης του ρέµατος καθώς και σε ανεπάρκεια της διατοµής των 

εγκάρσιων τεχνικών έργων των οδικών διαβάσεων (γέφυρες και οχετοί). 

16.2 ΧΑΡΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

16.2.1 Χάρτες Κινδύνου Πληµµύρας 

Στην ιστοσελίδα του Τµήµατος Ανάπτυξης Υδάτων έχουν αναρτηθεί, οι ακόλουθοι Χάρτες µε 

τις δυνητικές αρνητικές συνέπειες των πληµµυρών (δίνονται µε hyperlink), για τα τρία 

υδρολογικά σενάρια : 

Κωδ. 

Π∆ΣΚΠ 
Όνοµα περιοχής 

ΧΑΡΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

Για πληµµύρα πιθανότητας περιόδου 

επαναφοράς 

20 χρόνια 100 χρόνια 500 χρόνια 

C12 Ποταµός Κοσηινάς (1) & (2) (1) & (2) (1) & (2) 

Στους παρακάτω Πίνακες (Πίνακας 16-4 και Πίνακας 16-5) δίνονται τα είδη χρήσεων γης που 

κατακλύζονται για τα τρία υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται και ο πληθυσµός που 

δυνητικά θίγεται µε βάση τα στοιχεία της µελέτης κατάρτισης των Χαρτών Κινδύνου 

Πληµµύρας. Είναι σαφές σε σχέση µε την περιγραφή των πληµµυρικών συνθηκών ότι 

επηρεάζονται σχεδόν αποκλειστικά οι οικιστικές ζώνες (κατασκευές διώροφων και τριώροφων 

κτηρίων) µε ποσοστά που φτάνουν έως και το 56% για τις πληµµύρες 100 και 500ετίας. Οι 

αγροτικές εκτάσεις είναι η δεύτερη σε επιφάνεια κατηγορία ενώ οι ζώνες προστασίας είναι 

ελάχιστες καθώς δεν έχουν θεσµοθετηθεί τέτοιες για την κοίτη του π. Κοσιηνά. 
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Πίνακας 16-4: ΠΔΣΚΠ C12_ Ποταμός Κοσηινάς_Κατακλυζόμενες εκτάσεις  ανά χρήση 

ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ 

Τ20 Τ100 Τ500 

Έκταση 

(δεκάρια) Ποσοστό (δεκάρια) Ποσοστό (δεκάρια) Ποσοστό 

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ 68.0 50.7% 120.2 56.2% 147.5 56.2% 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 2.8 2.1% 4.4 2.0% 8.4 3.2% 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 8.5 6.3% 10.9 5.1% 12.6 4.8% 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 54.7 40.8% 77.4 36.2% 92.3 35.2% 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 0 0% 1.0 0.5% 1.6 0.6% 

ΣΥΝΟΛΟ 134.1 100% 213.9 100% 262.5 100% 

 

Πίνακας 16-5: ΠΔΣΚΠ C12_ Ποταμός Κοσηινάς _Θιγόμενος πληθυσμός 

Εκτιµώµενος Σηµερινός Πληθυσµός 
Εκτιµώµενος Πληθυσµός                             

Πλήρους Ανάπτυξης 

Τ=020 Τ=100 Τ=500 Τ=020 Τ=100 Τ=500 

10 30 40 250 500 600 
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Σχήμα 16-4 : Κατανομή χρήσεων γης  εδάφους 

λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C12, σε συνθήκες 

πλημμύρας Τ20 

Σχήμα 16-5 : Κατανομή χρήσεων γης  εδάφους 

λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C12, σε συνθήκες 

πλημμύρας Τ100 

Σχήμα 16-6 : Κατανομή χρήσεων γης  εδάφους 

λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C12, σε συνθήκες 

πλημμύρας Τ500 
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Σχήμα 16-7: ΠΔΣΚΠ C12_ Ποταμός Κοσιηνάς_Θιγόμενος πληθυσμός 

 

Σχήμα 16-8: Θιγόμενες χρήσεις/δραστηριότητες (δεκάρια), σε συνθήκεςημμύρας Τ20, 100 & 

Τ500 στην ΠΔΣΚΠ C12 

 

Ειδικότερα, όσον αφορά στις επιπτώσεις στις αγροτικές δραστηριότητες, από τη 

συναξιολόγηση και επεξεργασία των πληροφοριών για τα τρία υδρολογικά σενάρια: 

− των Χαρτών Κινδύνου Πληµµύρας και 

− των στοιχείων του ΚΟΑΠ για το έτος 2013,  

προκύπτει ότι πλήττονται κυρίως καλλιέργειες σε λαχανικά, ελιές και κριθάρι (συνολικά 

καλύπτουν το 91%, 68% και 66% περίπου της κατακλυζόµενης αγροτικής γης για Τ20, Τ100 
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& Τ500 αντίστοιχα). Αναλυτικά στοιχεία για τα είδη των καλλιεργειών που πλήττονται σε κάθε 

υδρολογικό σενάριο δίνονται στο συνηµµένο Πίνακα (βλ.Πίνακας 16-6). 

Πίνακας 16-6 : Κατανομή αγροτκών εκτάσεων (σε δεκάρια) ανά είδος καλλιέργειας στην 

ΠΔΣΚΠ C12 σε συνθήκες πλημμύρας υψηλής, μέσης και χαμηλής πιθανότητας (Τ20, Τ100 και 

Τ500) 

Είδος 

καλλιέργειας 

Τ20 Τ100 Τ500 

Έκταση % Έκταση % Έκταση % 
ΑΛΛΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 0.9 21.9 3.1 25.9 4.5 26.1 
ΕΛΙΕΣ 1.9 47.4 2.5 20.9 3.6 21.3 
ΚΡΙΘΑΡΙ 0.9 22.1 2.6 21.1 3.2 19.0 
ΑΜΥΓ∆ΑΛΙΕΣ -------- -------- 1.2 10.1 2.1 12.5 
ΑΛΛΑ 0.3 8.6 2.7 22.0 3.6 21.2 
ΣΥΝΟΛΟ 3.9 100.0 12.1 100.0 17.1 100.0 

16.2.2 Αξιολόγηση Επιπτώσεων 

Από την επεξεργασία των Χαρτών, για τα τρία υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται, 

καταγράφονται τα εξής. Σε όλα τα υδρολογικά σενάρια, που εξετάζονται :  

− οι χρήσεις που θίγονται είναι ζώνες κατοικίας (περιοχές µε µονοκατοικίες µέχρι τριών 

ορόφων) καθώς και κάποιες µικρές καλλιέργειες. Σε όλα τα υδρολογικά σενάρια δεν 

υπερχειλίζουν και δεν κατακλύζονται οι γέφυρες που µεταφέρουν αγωγούς ενώ σε όλα τα 

σενάρια υπερχειλίζει ο κατάντη οχετός στην παραλιακή λεωφόρο, η οποία εποµένως 

κατακλύζεται σε όλα τα σενάρια. 

− Πληµµύρες υψηλής πιθανότητας (Τ20 έτη)  

Όπως αναφέρθηκε οι υπερχειλίσεις για την πληµµύρα 20ετίας είναι ελάχιστες. Θίγονται µόνο 

περιοχές µε επικρατούσα χρήση την κατοικία (κατασκευές 2-3 ορόφων) αλλά κατακλύζεται 

ελάχιστες κατοικίες. Κατακλύζεται ο κατάντη παραλιακός οχετός µε µικρό τµήµα του 

οδοστρώµατος ένθεν κακείθεν όπως επίσης και ο ανάντη οχετός του κυρίως κλάδου. Οι δύο 

οχετοί επί της οδού Ακαµαντίδος δεν υπερχειλίζουν. 

− Πληµµύρες µέσης πιθανότητας (Τ100 έτη)  

Όπως αναφέρθηκε οι υπερχειλίσεις για την πληµµύρα 100ετίας είναι πολύ µικρές. Θίγονται 

περιοχές κατοικίας (κατασκευές 2-3 ορόφων). Κατακλύζεται ο κατάντη παραλιακός οχετός µε 

µικρό τµήµα του οδοστρώµατος ένθεν κακείθεν όπως επίσης και ο ανάντη οχετός του κυρίως 

κλάδου. Από τους δύο οχετούς επί της οδού Ακαµαντίδος υπερχειλίζει µόνο εκείνος του 

κυρίως κλάδου. 

− Πληµµύρες χαµηλής πιθανότητας (Τ500 έτη)  

Όπως αναφέρθηκε οι υπερχειλίσεις για την πληµµύρα 500ετίας είναι µικρές. Θίγονται 

περιοχές κατοικίας (κατασκευές 2-3 ορόφων). Κατακλύζεται ο κατάντη παραλιακός οχετός µε 

µικρό τµήµα του οδοστρώµατος ένθεν κακείθεν όπως επίσης και ο ανάντη οχετός του κυρίως 

κλάδου. Οι δύο οχετοί επί της οδού Ακαµαντίδος υπερχειλίζουν. 
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Στη συνέχεια µε βάση τα παραπάνω αξιολογούνται οι επιπτώσεις από τις πληµµύρες στον 

πληθυσµό (άµεσες και έµµεσες), στις οικονοµικές δραστηριότητες, στην πολιτιστική 

κληρονοµιά και στο περιβάλλον. 

− Επιπτώσεις στον πληθυσµό : σε όλα τα υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται 

κατακλύζονται περιοχές µε επικρατούσα χρήση την κατοικία (περιοχές µε 

κατασκευές δύο και τριών ορόφων). Τα βάθη νερού που αναπτύσσονται στο 

σενάριο Τ20 είναι γενικά της τάξης του 0-0.50m και τοπικά φτάνει το 1.0m, στο 

σενάριο Τ100 της τάξης του 0.5-1.0m, και στο σενάριο Τ500 επίσης της τάξης του 

0.5-1.0m. 

• Άµεσες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Ο σηµερινά θιγόµενος πληθυσµός είναι : 

Τ20 10 άτοµα  � Μέτρια Επίπτωση 

Τ100 30 άτοµα  � Μέτρια Επίπτωση 

Τ500 40 άτοµα  � Μέτρια Επίπτωση 

 Όπως φαίνεται στο Σχήµα 16-7 ο σηµερινά θιγόµενος πληθυσµός είναι πολύ 

µικρότερος από τον θιγόµενο πληθυσµό σε συνθήκες πλήρους ανάπτυξης.  

• Έµµεσες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. ∆εν κατακλύζονται υποδοµές 

ύδρευσης/αποχέτευσης και εγκαταστάσεις που µπορεί να δηµιουργήσουν ρύπανση  

Τ20 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ500 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

• Κοινωνικές επιπτώσεις : Σε κανένα από τα τρία σενάρια δεν θίγονται δηµόσια κτήρια 

(νοσοκοµεία, σχολεία, υπηρεσίες). 

Τ20 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ500 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

− Επιπτώσεις στην οικονοµία: κατακλύζονται κυρίως σπίτια, γραφεία και στην 

περίπτωση της πληµµύρας Τ500 θίγονται επιπλέον και εµπορικές 

δραστηριότητες. 

• Ιδιοκτησία. Σε όλα τα υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται κατακλύζονται σπίτια :  

Τ20 Κατακλύζονται κατοικίες � Υψηλή Επίπτωση 

Τ100 Κατακλύζονται κατοικίες � Υψηλή Επίπτωση 

Τ500 Κατακλύζονται κατοικίες   � Υψηλή Επίπτωση 
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• Tεχνικές υποδοµές : Και στα τρία σενάρια κατακλύζεται ο κατάντη οχετός στην 

παραλιακή λεωφόρο.  

Τ20 Κατακλύζονται κεντρικοί δρόµοι 

εντός οικισµού / υπερτοπικής 

σηµασίας 

� Μέτρια Επίπτωση 

Τ100 Κατακλύζονται κεντρικοί δρόµοι 

εντός οικισµού / υπερτοπικής 

σηµασίας  

� Μέτρια Επίπτωση 

Τ500 Κατακλύζονται κεντρικοί δρόµοι 

εντός οικισµού / υπερτοπικής 

σηµασίας  

� Μέτρια Επίπτωση 

• Οικονοµικές δραστηριότητες : 

Τ20 ∆εν κατακλύζονται 

εµπορικές/τουριστικές 

δραστηριότητες 

� Χαµηλή Επίπτωση 

Τ100 ∆εν κατακλύζονται 

εµπορικές/τουριστικές 

δραστηριότητες 

� Χαµηλή Επίπτωση 

Τ500 ∆εν κατακλύζονται 

εµπορικές/τουριστικές 

δραστηριότητες 

� Χαµηλή Επίπτωση 

• Αγροτικές δραστηριότητες: Κατακλύζονται πολύ περιορισµένες (έως αµελητέες) 

γεωργικές εκτάσεις. 

Τ20 Αµελητέες � Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 Πολύ περιορισµένες � Χαµηλή Επίπτωση 

Τ500 Πολύ περιορισµένες � Χαµηλή Επίπτωση 

− Επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονοµιά : ∆εν θίγονται υποδοµές Πολιτιστικής 

Κληρονοµιάς. 

Τ20 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ500 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

− Επιπτώσεις στο περιβάλλον : ∆εν θίγονται εγκαταστάσεις που µπορεί να 

προκαλέσουν ρύπανση ούτε προστατευόµενες περιοχές. 
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Τ20 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ500 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 
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17. Π∆ΣΚΠ C13_ΛΙΜΝΑΡΚΑ 

17.1 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΙΩΝ 

ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ 

17.1.1 Καταγραφή και αξιολόγηση κατάστασης λεκάνης 
απορροής 

Γενική περιγραφή λεκάνης 

Ο ποταµός Λιµνάρκα πηγάζει από την ηµιορεινή περιοχή Άρµου και κυρίως διέρχεται από τα 

ανατολικά διοικητικά όρια της πόλης της Πάφου, από περιοχές που παρουσιάζουν έντονη 

αστικοποίηση. Η φυσική κοίτη του Λιµνάρκα είναι εµφανής έως 1 km περίπου πριν καταλήξει 

στη θάλασσα, όπου δέχεται το Αργάκι του Βασιλικού µέσω κλειστού αγωγού, και από κοινού 

διοχετεύονται σε ανοιχτό κανάλι για να καταλήξουν στη θάλασσα. 

Για την προσοµοίωση του ποταµού Λµνάρκα λήφθηκαν υπόψη και οι υπολεκάνες του 

Βασιλικού και δηµιουργήθηκε ένα κοινό µοντέλο υδρολογικής προσοµοίωσης δεδοµένου ότι η 

δεύτερη απορρέει στην πρώτη πριν την εκβολή στη θάλασσα. Η λεκάνη απορροής του έχει 

µήκος 10.8 km και πλάτος 3 km περίπου και η έκταση της είναι 20.65 km2, 

συµπεριλαµβανοµένης και της λεκάνης απορροής και του ρέµατος του Βασιλικού (Αργάκι του 

Βασιλικού). Η λεκάνη απορροής της τελευταίας είναι 5.5 km2 περίπου, εποµένως η καθαρή 

λεκάνη απορροπής του π. Λιµνάρκα έχει επιφάνεια 15.2 km2. 

Το τµήµα του ρέµατος που εξετάζεται έχει µήκος περίπου 3.4 km µε διεύθυνση ΒΑ-Ν∆ και 

βρίσκεται στη νότια πλευρά της Πάφου. Το ανάντη άκρο του υπό εξέταση τµήµατος του 

ρέµατος βρίσκεται νοτίως της βιοτεχνικής Ζώνης Πάφου, κοντά στο Παφιακό Στάδιο. Το ρέµα 

γενικώς διασχίζει κατοικηµένες εκτάσεις στις παρυφές της πόλης µε εξαίρεση το τµήµα από 

Χ.Θ. 2+470 ως Χ.Θ. 0+770 στην αριστερή πλευρά, όπου υπάρχουν καλλιεργήσιµες εκτάσεις. 

Η διατοµή του ρέµατος είναι σχεδόν σε όλο το µήκος της φυσική, ανεπένδυτη. Το ρέµα είναι 

διευθετηµένο µε σωληνωτούς οχετούς σε δυο τµήµατα και πιο συγκεκριµένα στα τµήµατα 

περί Χ.Θ. 0+771 – 0+496 και Χ.Θ. 0+158 – Χ.Θ. 0+043 µήκους 275 m και 115 m αντίστοιχα.  

Η βλάστηση είναι γενικώς πυκνή µε εξαίρεση ένα τµήµα περίπου 150 m από τη Χ.Θ. 2+300 

ως τη Χ.Θ. 2+150 µε µέτρια βλάστηση. 
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Σχήμα 17-1: Χάρτης λεκάνης απορροής π. Λιμνάρκα (C-13) που περιλαμβάνει και τη λεκάνη 

απορροής του π. Αργάκι του Βασιλικού (C-19) 

 

Χρήσεις γης-Κάλυψη Εδάφους 

Το σηµαντικότερο πoσοστό των χρήσεων γης στην κοινή λεκάνη απορροής των π. Λιµνάρκα 

(C-13) και Αργάκι του Βασιλικού (C-19) καλύπτεται από την αστική δόµηση σε ποσοστό 47%. 

Οι γεωργικές εκτάσεις όλων των ειδών καταλαµβάνουν έκταση περίπου στο 20% της 

συνολικής επιφάνειας ενώ το ¼ της λεκάνης απορροής καταλαµβάνεται από συνδυασµούς 

θαµνώδους ή / και ποώδους βλάστησης. 

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 17-1) και στο Σχήµα 17-2 παρουσιάζεται η κατανοµή των 

χρήσεων γης στην ενοποιηµένη λεκάνη απορροής. Στο Σχήµα 17-3 παρουσιάζεται σε χάρτη 

η γεωγραφική κατανοµή των χρήσεων γης. 
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Πίνακας 17-1: Κατανομή κάλυψης εδάφους λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C13 που περιλαμβάνει 

και τη λεκάνη απορροής του ΠΔΣΚΠ C19 

Χρήσεις Γης Έκταση (km2) Ποσοστό 

Αστική δόμηση 9.8 47.4% 

Βιομηχανικές-εμπορικές ζώνες & Δίκτυα μεταφορών 0.9 4.6% 

Τεχνητές, μη γεωργικές περιοχές με βλάστηση 0.4 1.9% 

Αρόσιμη γη 0.5 2.6% 

Μόνιμες καλλιέργειες 0.3 1.3% 

Ετερογενείς γεωργικές περιοχές 3.0 14.7% 

Συνδυασμοί θαμνώδους ή / και ποώδους βλάστησης 5.3 25.8% 

Ελεύθεροι χώροι με ελάχιστη βλάστηση 0.3 1.6% 

ΣΥΝΟΛΟ 20.6 100% 

Σχήμα 17-2: Κατανομή χρήσεων γης στη λεκάνη απορροής του π. Λιμνάρκα 
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Σχήμα 17-3: Χάρτης χρήσεων γης λεκάνης απορροής π. Λιμνάρκα (που περιλαμβάνει και τη 

λεκάνη απορροής του π. Αργάκι του Βασιλικού (C-19) 

 

Γεωλογικοί σχηµατισµοί – Εδαφικοί τύποι 

Οι γεωλογικοί σχηµατισµοί που δοµούν την Υδρολογική Λεκάνη της Π∆ΣΚΠ C13_ Λιµνάρκα, 

περιγράφονται στη συνέχεια αναλυτικά, από τους νεότερους προς τους παλαιότερους, µε 

βάση τον γεωλογικό χάρτη της Κύπρου κλίµακας 1:250.000 που έχει συνταχθεί και εκδοθεί 

από το Τµήµα Γεωλογικής Επισκόπησης (Κωσταντίνου Γ., 1995). Οι γεωλογικοί σχηµατισµοί 

της λεκάνης είναι: 

− Αλλούβιο – Κολλούβιο (H): Ο σχηµατισµός συνίσταται από άµµους, ιλύες, 

άργιλους και χαλίκια  - Ολόκαινο. 

− Σχηµατισµός Πάχνα (Mi-Mu): Ο σχηµατισµός συνίσταται από κρητίδες, µάργες, 

µαργαϊκές κρητίδες, κρητιδικές µάργες και ασβεστιτικούς ψαµµίτες – Μειόκαινο.  
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− Σχηµατισµός Λεύκαρα (Ku3-Ou): Αποτελείται από Κρητίδες, µάργες, µαργαϊκές 

κρητίδες, κρητιδικές µάργες µε κατά τόπους κερατόλιθους σε µορφή ταινιών ή 

κονδύλων – Παλαιογενές.  

− ∆ιαβάσης (Db): ∆ιαβασικές φλέβες πλάτους µέχρι 3 m, αφυρικές, 

κλινοπυροξενοφυρικές και πλαγιοκλαστοφυρικές, εξαλλοιωµένες στην 

πρασινοσχιστολιθική φάση - Ανώτερο Κρητιδικό.  

− Λάβες και ηφαιστοκλαστίτες (Vis): Λεπτόκοκκα ηφαιστειακά ιζήµατα 

παρεµβαλλόµενα σε λάβες που αποτελούνται από ψαµµίτες, αδροµερείς 

ψαµµίτες και ιλύες, παρενστρωµένοι µε φυλλώδεις σιδηρούχους – µαγγανιούχους 

λασπόλιθους.  

− Λάβες και ηφαιστοκλαστίτες (Vpl): Βιτροφυρικές pillow λάβες συνήθως 

ολιβινοφυρικές ή και ορθοπυροξενοφυρικές. 

Υφιστάµενα τεχνικά έργα ανάσχεσης απορροής 

∆εν υπάρχουν υφιστάµενα τεχνικά έργα ανάσχεσης της απορροής. 

Στοιχεία Υδρολογικής Ανάλυσης 

Σύµφωνα µε το υδρολογικό µοντέλο που αναπτύχθηκε για τη λεκάνη απορροής της Π∆ΣΚΠ 

C13_Λιµνάρκα και για τα τρία υδρολογικά σενάρια που εξετάστηκαν (πληµµύρες χαµηλής 

πιθανότητας µε περίοδο επαναφοράς 500 έτη, πληµµύρες µέσης πιθανότητας µε περίοδο 

επαναφοράς 100 έτη και πληµµύρες υψηλής πιθανότητας µε περίοδο επαναφοράς 20 έτη) 

στο τµήµα που βρίσκεται εντός της ορισθείσας Π∆ΣΚΠ αναπτύσσονται οι µέγιστες παροχές 

που δίνονται στον συνηµµένο Πίνακα (Πίνακας 17-2).  

Πίνακας 17-2 : Παροχές αιχμής ΠΔΣΚΠ C13 για τα τρία υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται 

Παροχή αιχµής (m3/s) T=20 T=100 T=500 

Ανάντη ∆ιατοµή π. Αργάκι του Βασιλικού 8.0 9.4 13.7 

Κατάντη διατοµή π. Αργάκι του Βασιλικού 

πριν τη συµβολή µε τον π. Λιµνάρκα 

17.2 44.9 62.9 

Ανάντη ∆ιατοµή π. Λιµνάρκα 45.6 145.2 181.0 

Κατάντη Συµβολής µε π. Αργάκι του 

Βασιλικού 

57.1 144.4 188.6 

Κατάντη ∆ιατοµή π. Λιµνάρκα 57.1 143.9 188.5 

17.1.2 Καταγραφή και αξιολόγηση υφιστάµενης κατάστασης 
ρεµάτων Π∆ΣΚΠ 

Το υπό εξέταση τµήµα του ρ. Λιµνάρκα ξεκινά στη Χ.Θ. 3+435m και στη Χ.Θ. 3+082m το 

ρέµα διέρχεται κάτω από τη Λεωφόρο Αθηνών πλησίον του Παφιακού Σταδίου µε δίδυµο 
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οχετό, ορθογωνικής διατοµής 2 * 4.5 * 2.5m (Φωτογραφία 17-1 (α)). Από τη θέση αυτή και 

κάτω, το ρέµα διέρχεται µια αστική περιοχή κατοικίας όπου η κοίτη του διαµορφώνεται σε ένα 

είδους πάρκο χωρίς όµως να έχει θεσµοθετηθεί ζώνη προστασίας. Έως τη Χ.Θ. 2+140m το 

ρέµα διέρχεται κάτω από 4 µικρούς οχετούς που εξυπηρετούν αντίστοιχους µικρούς 

πεζόδροµους που ενώνουν την οικιστική περιοχή του αριστερού πρανούς µε την Λεωφόρο 

Ευρώπης που διέρχεται πλησίον του δεξιού πρανούς του ρέµατος. Σε όλο αυτό το µήκος το 

ρέµα δεν έχει διαµορφωµένη κοίτη ενώ η βλάστηση είναι σηµαντική από καλάµια και άλλου 

είδους βλάστηση. Στη Χ.Θ. 2+140m το ρέµα διέρχεται κάτω από το σταυροδρόµι των 

Λεωφόρων Ευρώπης και Εγνατίας (και Γιάννου Κρανιδιώτη) µε κιβωτοειδή οχετό διαστάσεων 

4.50m * 2.20m (Φωτογραφία 17-1 (β)). Στη Χ.Θ. 1+783m υπάρχει δίδυµος σωληνωτός οχετός 

διαµέτρου 1.20m ενώ από το σηµείο εκείνο έως τη Χ.Θ. 0+763m δεν υπάρχει άλλο τεχνικό 

έργο εντός της κοίτης του ρ. Λιµνάρκα, το οποίο ρέει εντός της κοίτης, το εύρος της οποίας 

είναι αρκετά περιορισµένο µε αποτέλεσµα τις υπερχειλίσεις της κοίτης. Στη Χ.Θ. 0+763 

ξεκινάει κλειστό τµήµα κάτω από τη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού (µήκους 277 m) µε τρίδυµο 

ορθογωνικό οχετό διαστάσεων 3*2.0*1.7m (Φωτογραφία 17-1 (γ)). Το κλειστό τµήµα, στο 

οποίο παροχετεύεται και η απορροή του π. Αργάκι του Βασιλικού, τελειώνει στη 

Χ.Θ. 0+500m. 

Από τη Χ.Θ. 0+500m έως το τέλος του ρέµατος στην παραλιακή Λεωφόρο Ποσειδώνος, η 

κοίτη του ρέµατος έχει διευθετηθεί πλήρως µε ορθογωνικό, ανοιχτό αγωγό από σκυρόδεµα 

πλάτους πυθµένα 6.0m περίπου. Στη Χ.Θ. 0+267m υπάρχει κιβωτοειδής οχετός διαστάσεων 

5.80m * 2.35m ενώ στη Χ.Θ. 0+158m υπάρχει ορθογωνικός οχετός διαστάσεων 6.5m * 1.1m 

που διέρχεται κάτω από την παραλιακή Λ. Ποσειδώνος (παρόλο που στο HEC-RAS έχει 

προσοµοιωθεί ως τρίδυµος ορθογωνικός οχετός). Τέλος το ρ. Λιµνάρκα εκβάλλει στη 

θάλασσα µε ελεύθερη εκβολή µε χώρο που έχει διαµορφωθεί κατάλληλα µε δεξαµενές σε 

επαλληλία ακριβώς δίπλα µε µεγάλο παραλιακό ξενοδοχείο. 

Φωτογραφία 17-1: Απόψεις κρίσιμων διατομών / τεχνικών έργων στην κοίτη του π. Λιμνάρκα 

 

(α) (β) 
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(γ) (δ) 

17.1.3 Χάρτες επικινδυνότητας πληµµύρας - αξιολόγηση 
πληµµυρικών φαινοµένων 

Στην ιστοσελίδα του Τµήµατος Ανάπτυξης Υδάτων έχουν αναρτηθεί, οι ακόλουθοι Χάρτες 

Επικινδυνότητας Πληµµύρας (δίνονται µε hyperlink), για τα τρία υδρολογικά σενάρια : 

Κωδ. 

Π∆ΣΚΠ 
Όνοµα περιοχής 

ΧΑΡΤΕΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

Για πληµµύρα πιθανότητας περιόδου επαναφοράς 

20 χρόνια 100 χρόνια 500 χρόνια Συνοπτικός 

C13 Ποταµός Λιµνάρκα (1) (1) (1) (1) 

Από τη Μελέτη των Χαρτών Επικινδυνότητας πληµµύρας για τα τρία υδρολογικά σενάρια που 

έχουν εξεταστεί προκύπτει ότι :  

− Πληµµύρα υψηλής πιθανότητας (T20 έτη)  

Σε όλο το µήκος του π. Λιµνάρκα δεν παρουσιάζονται σηµαντικά προβλήµατα για την 

πληµµύρα 20ετίας. Εντούτοις σε µεγάλο τµήµα του εξεταζόµενου τµήµατος υπάρχουν 

υπερχειλίσεις της κοίτης και κατακλύσεις στο πληµµυρικό πεδίο. Τα σηµαντικότερα 

προβλήµατα παρουσιάζονται κατάντη της Χ.Θ. 1+500 ενώ το κλειστό τµήµα κατακλύζεται 

λόγω της ανεπάρκειας της διατοµής εισόδου να παραλάβει µε επάρκεια τις παροχές και του 

π. Λιµνάρκα και του π. Αργάκι του Βασιλικού. Εκτός από τον ανάντη οχετό κάτω από τη 

Λεωφόρο Αθηνών (δίπλα στο Παφιακό Στάδιο) όλα τα υπόλοιπα τεχνικά έργα κατακλύζονται 

και στο σενάριο της πληµµύρας 20ετίας. 

Η ροή είναι κυρίως υποκρίσιµη ενώ στο κατάντη, διευθετηµένο τµήµα µετατρέπεται σε  

υπερκρίσιµη. Η υποκρίσιµη ροή δεν δηµιουργεί συνήθως σφάλµατα στην προσοµοίωση της 

ροής οπότε θεωρείται ότι οι αβεβαιότητες στους υδραυλικούς υπολογισµούς θα είναι 

µικρότερες. Στη Χ.Θ. 1+040m η διαθέσιµη διατοµή στο αριστερό πρανές υπολείπεται 

σηµαντικά της αντίστοιχης στο δεξί πρανές και εποµένως η θεώρηση της υπερχείλισης στο 

δεξί πρανές παρουσιάζει µια σηµαντική αβεβαιότητα καθώς προσοµοιώνεται ως lateral 

structure στο HEC-RAS και η ποσότητα που υπερχειλίζει µεταφέρεται εκτός του µοντέλου.  
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Στο ανεπένδυτο τµήµα οι ταχύτητες ροής είναι µικρές (µικρότερες της τιµής 3 m/s) ενώ στο 

κατάντη διευθετηµένο τµήµα οι ταχύτητες ροής φτάνουν έως και την τιµή 12 m/s περίπου 

λόγω της µικρής υδραυλικής τραχύτητας. Τα βάθη ροής στις κατακλυζόµενες περιοχές είναι 

κατά βάση µικρότερες του 1m, αν και υπάρχουν και µικρά τµήµατα όπου λόγω της 

τοπογραφίας τα βάθη κατάκλυσης µπορεί αν φτάσουν και τα 4m. 

− Πληµµύρες µέσης πιθανότητας (Τ100 έτη)  

Στην πληµµύρα 100ετίας η κατάσταση είναι προφανώς δυσµενέστερη από εκείνη της 20ετίας 

αλλά σε καµία περίπτωση δεν δηµιουργούνται νέα προβλήµατα, όµως επιδεινώνονται εκείνα 

της 20ετίας. Εξαίρεση αποτελεί η υπερχείλιση στη Χ.Θ. 1+040m (προσοµοιώνεται ως lateral 

structure στο HEC-RAS) όπου κατακλύζεται µια λωρίδα γης νότια της κοίτης που φτάνει έως 

και τη θάλασσα δίπλα στην εκβολή του π. Λιµνάρκα. Όµως η θεώρηση αυτή υπόκειται στην 

αβεβαιότητα της προσοµοίωσης όταν η ροή υπερχειλίζει εκτός των περιοχών µε δεδοµένα 

lidar. 

Η ροή είναι κυρίως υποκρίσιµη ενώ στο κατάντη, διευθετηµένο τµήµα µετατρέπεται σε  

υπερκρίσιµη. Η υποκρίσιµη ροή δεν δηµιουργεί συνήθως σφάλµατα στην προσοµοίωση της 

ροής οπότε θεωρείται ότι οι αβεβαιότητες στους υδραυλικούς υπολογισµούς θα είναι 

µικρότερες. Στη Χ.Θ. 1+040m η διαθέσιµη διατοµή στο αριστερό πρανές υπολείπεται 

σηµαντικά της αντίστοιχης στο δεξί πρανές και εποµένως η θεώρηση της υπερχείλισης στο 

δεξί πρανές παρουσιάζει µια σηµαντική αβεβαιότητα καθώς προσοµοιώνεται ως lateral 

structure στο HEC-RAS και η ποσότητα που υπερχειλίζει µεταφέρεται εκτός του µοντέλου.  

Στο ανεπένδυτο τµήµα οι ταχύτητες ροής είναι µικρές (µικρότερες της τιµής 3.5 m/s) ενώ στο 

κατάντη διευθετηµένο τµήµα οι ταχύτητες ροής φτάνουν έως και την τιµή 13 m/s περίπου 

λόγω της µικρής υδραυλικής τραχύτητας. Τα βάθη ροής στις κατακλυζόµενες περιοχές είναι 

κατά βάση µικρότερες του 1.5m, αν και υπάρχουν και µικρά τµήµατα όπου λόγω της 

τοπογραφίας τα βάθη κατάκλυσης µπορεί να φτάσουν και τα 6m. Στην περιοχή της 

παραλιακής λεωφόρου οι κατακλύσεις είναι σηµαντικές και φτάνουν σε βάθος τα 2.5m τοπικά 

µε συνήθη τιµή στο 1m. 

− Πληµµύρες χαµηλής πιθανότητας (Τ500 έτη)  

Για την πληµµύρα 500ετίας η εικόνα είναι προφανώς δυσµενέστερη της 100ετίας ιδίως στην 

περιοχή κατάντη της Χ.Θ. 1+500m, όπου οι κατακλύσεις είναι σηµαντικές ενώ όλες οι 

εγκάρσιες διαβάσεις υπερχειλίζουν και δηµιουργούν σηµαντικό πεδίο κατάκλυσης. Σηµαντική 

είναι η υπερχείλιση στη Χ.Θ. 1+040m (προσοµοιώνεται ως lateral structure στο HEC-RAS) 

όπου κατακλύζεται µια λωρίδα γης νότια της κοίτης που φτάνει έως και τη θάλασσα δίπλα 

στην εκβολή του π. Λιµνάρκα. Όµως η θεώρηση αυτή υπόκειται στην αβεβαιότητα της 

προσοµοίωσης όταν η ροή υπερχειλίζει εκτός των περιοχών µε δεδοµένα lidar. 

Η ροή είναι κυρίως υποκρίσιµη ενώ στο κατάντη, διευθετηµένο τµήµα µετατρέπεται σε  

υπερκρίσιµη. Η υποκρίσιµη ροή δεν δηµιουργεί συνήθως σφάλµατα στην προσοµοίωση της 

ροής οπότε θεωρείται ότι οι αβεβαιότητες στους υδραυλικούς υπολογισµούς θα είναι 

µικρότερες. Στη Χ.Θ. 1+040m η διαθέσιµη διατοµή στο αριστερό πρανές υπολείπεται 
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σηµαντικά της αντίστοιχης στο δεξί πρανές και εποµένως η θεώρηση της υπερχείλισης στο 

δεξί πρανές παρουσιάζει µια σηµαντική αβεβαιότητα καθώς προσοµοιώνεται ως lateral 

structure στο HEC-RAS και η ποσότητα που υπερχειλίζει µεταφέρεται εκτός του µοντέλου.  

Στο ανεπένδυτο τµήµα οι ταχύτητες ροής είναι µικρές (µικρότερες της τιµής 4.0 m/s) ενώ στο 

κατάντη διευθετηµένο τµήµα οι ταχύτητες ροής φτάνουν έως και την τιµή 14 m/s περίπου 

λόγω της µικρής υδραυλικής τραχύτητας. Τα βάθη ροής στις κατακλυζόµενες περιοχές είναι 

κατά βάση µικρότερες του 1.5m, αν και υπάρχουν και µικρά τµήµατα όπου λόγω της 

τοπογραφίας τα βάθη κατάκλυσης µπορεί να φτάσουν και τα 5m. Στην περιοχή της 

παραλιακής λεωφόρου οι κατακλύσεις είναι σηµαντικές και φτάνουν σε βάθος τα 2.5m τοπικά 

µε συνήθη τιµή στο 1m. 

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 17-3) παρουσιάζεται η συµπεριφορά των οδικών διαβάσεων 

στο υπό εξέταση τµήµα σε σχέση µε τις πληµµύρες. Φαίνεται ότι στην πληµµύρα 500ετίας οι 

υπερχειλίσεις είναι καθολικές ενώ στις πληµµύρες 20ετίας και 100ετίας υπερχειλίζουν όλες οι 

διαβάσεις εκτός από την πλέον ανάντη. 

Πίνακας 17-3: Συμπεριφορά τεχνικών έργων ΠΔΣΚΠ  C13_Λιμνάρκα σε συνθήκες πλημμύρας 

Α/Α ΧΘ 
 

Είδος 
Κατασκευής 

Υπερπήδηση κατασκευής 

T=20 T=100 T=500 

1 0+157 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 

3 0+267 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 

4 0+762 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 

5 1+783 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 

6 2+140 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 

7 2+473 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 

8 2+533 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 

9 2+653 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 

10 2+782 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 

11 3+082 Γέφυρα/Οχετός OXI OXI NAI 

Σηµειώνεται ότι τα παραπάνω αποτελέσµατα έχουν προκύψει µε παραδοχές, υπολογιστικούς 

περιορισµούς και δυνατότητες οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά στο Τεύχος 

«∆ραστηριότητα 4.1: Αξιολόγηση του επιπέδου αβεβαιότητας στα αποτελέσµατα των χαρτών 

Επικινδυνότητας και Κινδύνου Πληµµύρας και εισηγήσεις για µείωση της αβεβαιότητας». 

17.1.4 Αξιολόγηση κατάστασης και περιγραφή των αιτίων των 
πληµµυρών 

Με βάση τα αποτελέσµατα της επονηθείσας υδραυλικής ανάλυσης και την αποτύπωση της 

υφιστάµενης κατάστασης, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στην 

αυτοψία που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας µελέτης και όλα τα στοιχεία και 
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αποτυπώσεις που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της µελέτης κατάρτισης των Χαρτών 

Επικινδυνότητας, προκύπτει ότι ο µηχανισµός πληµµύρας στην περίπτωση της Π∆ΣΚΠ 

C13 π. Λιµνάρκας είναι η φυσική υπερχείλιση και η παρεµπόδιση ροής που οφείλεται σε 

ανεπάρκεια της διατοµής της κοίτης του ρέµατος καθώς και σε ανεπάρκεια της διατοµής των 

εγκάρσιων τεχνικών έργων των οδικών διαβάσεων (γέφυρες και οχετοί). 

17.2 ΧΑΡΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

17.2.1 Χάρτες Κινδύνου Πληµµύρας 

Στην ιστοσελίδα του Τµήµατος Ανάπτυξης Υδάτων έχουν αναρτηθεί, οι ακόλουθοι Χάρτες µε 

τις δυνητικές αρνητικές συνέπειες των πληµµυρών (δίνονται µε hyperlink), για τα τρία 

υδρολογικά σενάρια : 

Κωδ. 

Π∆ΣΚΠ 
Όνοµα περιοχής 

ΧΑΡΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

Για πληµµύρα πιθανότητας περιόδου 

επαναφοράς 

20 χρόνια 100 χρόνια 500 χρόνια 

C08 Ποταµός Λιµνάρκας (1) (1) (1) 

Στους παρακάτω Πίνακες (Πίνακας 17-4 και Πίνακας 17-5) δίνονται τα είδη χρήσεων γης που 

κατακλύζονται για τα τρία υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται και ο πληθυσµός που 

δυνητικά θίγεται µε βάση τα στοιχεία της µελέτης κατάρτισης των Χαρτών Κινδύνου 

Πληµµύρας. Είναι σαφές σε σχέση µε την περιγραφή των πληµµυρικών συνθηκών ότι 

επηρεάζονται σχεδόν αποκλειστικά οι ζώνες προστασίας της κοίτης του ρέµατος µε ποσοστά 

που φτάνουν έως και το 60% για την πληµµύρα 20ετίας. Με ποσοστό 71% και 56% για τις 

πληµµύρες 100ετίας και 500ετίας επηρεάζονται γενικά οικιστικές περιοχές κατοικίας κυρίως 

διώροφων κτηρίων. 
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Πίνακας 17-4: ΠΔΣΚΠ C13_ Ποταμός Λιμνάρκα_Κατακλυζόμενες εκτάσεις ανά χρήση 

ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ 

Τ20 Τ100 Τ500 

Έκταση 

(δεκάρια) Ποσοστό (δεκάρια) Ποσοστό (δεκάρια) Ποσοστό 

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ 80.6 59.9% 148.8 71.3% 170.8 50.1% 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 3.2 2.4% 5.2 2.5% 7.8 2.3% 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 26.7 19.8% 45.4 21.8% 50.5 14.8% 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 2.6 2.0% 9.3 4.5% 14.4 4.2% 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 21.5 15.9% 21.5 15.9% 97.2 28.5% 

ΣΥΝΟΛΟ 134.7 100.0% 208.7 100.0% 340.8 100.0% 

 

Πίνακας 17-5: ΠΔΣΚΠ C13_ Ποταμός Λιμνάρκα_Θιγόμενος πληθυσμός 

Εκτιµώµενος Σηµερινός Πληθυσµός 
Εκτιµώµενος Πληθυσµός                             

Πλήρους Ανάπτυξης 

Τ=020 Τ=100 Τ=500 Τ=020 Τ=100 Τ=500 

30 130 170 440 920 1,090 
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Σχήμα 17-4: Κατανομή χρήσεων γης εδάφους 

λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C13, σε συνθήκες 

πλημμύρας Τ20 

Σχήμα 17-5: Κατανομή χρήσεων γης εδάφους 

λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C13, σε συνθήκες 

πλημμύρας Τ100 

Σχήμα 17-6: Κατανομή χρήσεων γης 

εδάφους λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C13, σε 

συνθήκες πλημμύρας Τ500 
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Σχήμα 17-7: ΠΔΣΚΠ C13_ Ποταμός Λιμνάρκα_Θιγόμενος πληθυσμός 

 

Σχήμα 17-8: Θιγόμενες χρήσεις/δραστηριότητες (δεκάρια), σε συνθήκες πλημμύρας Τ20, 100 

& Τ500 στην ΠΔΣΚΠ C13 

 

Ειδικότερα, όσον αφορά στις επιπτώσεις στις αγροτικές δραστηριότητες, από τη 

συναξιολόγηση και επεξεργασία των πληροφοριών για τα τρία υδρολογικά σενάρια: 

− των Χαρτών Κινδύνου Πληµµύρας και 

− των στοιχείων του ΚΟΑΠ για το έτος 2013,  

προκύπτει ότι πλήττονται µόνο κάποιες µικρές καλλιέργειες εσπεριδοειδών, όπως φαίνεται 

στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 17-6). 
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Πίνακας 17-6 : Κατανομή αγροτικών εκτάσεων ανά είδος καλλιέργειας στην ΠΔΣΚΠ C13 (σε 

δεκάρια) σε συνθήκες πλημμύρας υψηλής, μέσης και χαμηλής πιθανότητας (Τ20, Τ100 και 

Τ500) 

Είδος 

καλλιέργειας 

Τ20 Τ100 Τ500 

Έκταση % Έκταση % Έκταση % 
ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆Η 2.6 100 11.8 100 16.6 100 
ΣΥΝΟΛΟ 2.6 100 11.8 100 16.6 100 

17.2.2 Αξιολόγηση Επιπτώσεων 

Από την επεξεργασία των Χαρτών, για τα τρία υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται, 

καταγράφονται τα εξής. Σε όλα τα υδρολογικά σενάρια, που εξετάζονται :  

− οι χρήσεις που θίγονται είναι ζώνες κατοικίας (περιοχές µε µονοκατοικίες µέχρι τριών 

ορόφων) καθώς και τουριστικές περιοχές µε ξενοδοχεία έως και 3 ορόφων. Σε όλα τα 

υδρολογικά σενάρια υπερχειλίζουν σχεδόν όλες οι οδικές διαβάσεις  . 

− Πληµµύρες υψηλής πιθανότητας (Τ20 έτη)  

Όπως αναφέρθηκε οι υπερχειλίσεις για την πληµµύρα 20ετίας είναι µικρές. Θίγονται µόνο 

περιοχές µε επικρατούσα χρήση την κατοικία (κατασκευές 2-3 ορόφων) καθώς και τουριστικές 

περιοχές. Κατακλύζονται όλες οι οδικές διαβάσεις εκτός από τον πλέον ανάντη οχετό. 

− Πληµµύρες µέσης πιθανότητας (Τ100 έτη)  

Όπως αναφέρθηκε οι υπερχειλίσεις για την πληµµύρα 100ετίας είναι αισθητές. Θίγονται µόνο 

περιοχές µε επικρατούσα χρήση την κατοικία (κατασκευές 2-3 ορόφων) καθώς και τουριστικές 

περιοχές. Κατακλύζονται όλες οι οδικές διαβάσεις εκτός από τον πλέον ανάντη οχετό. 

− Πληµµύρες χαµηλής πιθανότητας (Τ500 έτη)  

Όπως αναφέρθηκε οι υπερχειλίσεις για την πληµµύρα 500ετίας είναι σηµαντικές. Θίγονται 

µόνο περιοχές µε επικρατούσα χρήση την κατοικία (κατασκευές 2-3 ορόφων) καθώς και 

τουριστικές περιοχές. Κατακλύζονται όλες οι οδικές διαβάσεις. 

Στη συνέχεια µε βάση τα παραπάνω αξιολογούνται οι επιπτώσεις από τις πληµµύρες στον 

πληθυσµό (άµεσες και έµµεσες), στις οικονοµικές δραστηριότητες, στην πολιτιστική 

κληρονοµιά και στο περιβάλλον. 

− Επιπτώσεις στον πληθυσµό : σε όλα τα υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται 

κατακλύζονται περιοχές µε επικρατούσα χρήση την κατοικία (περιοχές µε 

κατασκευές δύο και τριών ορόφων). Τα βάθη νερού που αναπτύσσονται στο 

σενάριο Τ20 είναι γενικά της τάξης του 1.0m και τοπικά φτάνει τα 4.0m, στο 

σενάριο Τ100 της τάξης του 1.5m, τοπικά φτάνει τα 6.0m και στο σενάριο Τ500 

της τάξης του 1.5-2.0m. 

• Άµεσες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Ο σηµερινά θιγόµενος πληθυσµός είναι : 

Τ20 30 άτοµα  � Μέτρια Επίπτωση 
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Τ100 130 άτοµα  � Υψηλή Επίπτωση 

Τ500 170 άτοµα  � Υψηλή Επίπτωση 

 Όπως φαίνεται στο Σχήµα 17-7 ο σηµερινά θιγόµενος πληθυσµός είναι πολύ 

µικρότερος από τον θιγόµενο πληθυσµό σε συνθήκες πλήρους ανάπτυξης.  

• Έµµεσες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. ∆εν κατακλύζονται υποδοµές 

ύδρευσης/αποχέτευσης και εγκαταστάσεις που µπορεί να δηµιουργήσουν ρύπανση.  

Τ20 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ500 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

• Κοινωνικές επιπτώσεις : Σε κανένα από τα τρία σενάρια δεν θίγονται δηµόσια κτήρια 

(νοσοκοµεία, σχολεία, υπηρεσίες). 

Τ20 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ500 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

− Επιπτώσεις στην οικονοµία: κατακλύζονται κυρίως σπίτια, και ξενοδοχειακές 

εγκαατστάσεις. 

• Ιδιοκτησία. Σε όλα τα  υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται κατακλύζονται σπίτια :  

Τ20 Κατακλύζονται κατοικίες � Υψηλή Επίπτωση 

Τ100 Κατακλύζονται κατοικίες � Υψηλή Επίπτωση 

Τ500 Κατακλύζονται κατοικίες   � Υψηλή Επίπτωση 

• Tεχνικές υποδοµές : Και στα τρία σενάριο κατακλύζονται γέφυρες και οδικοί άξονες,  

Τ20 Κατακλύζονται κεντρικοί 

δρόµοι εντός οικισµού   

� Μέτρια Επίπτωση 

Τ100 Κατακλύζονται κεντρικοί 

δρόµοι εντός οικισµού   

� Μέτρια Επίπτωση 

Τ500 Κατακλύζονται κεντρικοί 

δρόµοι εντός οικισµού   

� Μέτρια Επίπτωση 

• Οικονοµικές δραστηριότητες : 

Τ20 Κατακλύζονται τουριστικές 

εγκαταστάσεις 

� Υψηλή Επίπτωση 
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Τ100 Κατακλύζονται τουριστικές 

εγκαταστάσεις 

� Υψηλή Επίπτωση 

Τ500 Κατακλύζονται τουριστικές 

εγκαταστάσεις 

� Υψηλή Επίπτωση 

• Αγροτικές δραστηριότητες. 

Τ20 Αµελητέες � Χαµηλή Επίπτωση 

Τ100 Αµελητέες � Χαµηλή Επίπτωση 

Τ500 Αµελητέες � Χαµηλή Επίπτωση 

− Επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονοµιά : ∆εν θίγονται υποδοµές Πολιτιστικής 

Κληρονοµιάς 

Τ20 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ500 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

− Επιπτώσεις στο περιβάλλον : ∆εν θίγονται εγκαταστάσεις που µπορεί να 

προκαλέσουν ρύπανση ούτε προστατευόµενες περιοχές. 

Τ20 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ500 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 
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18. Π∆ΣΚΠ C19_ΑΡΓΑΚΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ-

ΠΑΦΟΣ 

18.1 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΙΩΝ 

ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ 

18.1.1 Καταγραφή και αξιολόγηση κατάστασης λεκάνης 
απορροής 

Γενική περιγραφή λεκάνης 

Το Αργάκι του Βασιλικού στην Πάφο  πηγάζει από την περιοχή Μεσόγης και διέρχεται από 

την οικιστική περιοχή της πόλης της Πάφου. Περίπου 2 km πριν τη θάλασσα εκτρέπεται µέσω 

κλειστού οχετού στον ποταµό Λιµνάρκα, και από κοινού διοχετεύονται σε ανοιχτό κανάλι για 

να καταλήξουν στη θάλασσα. 

Η µοντελοποίηση του Βασιλικού αποτελεί τµήµα του υδρολογικού µοντέλου του ποταµού 

Λιµνάρκα. Στο παρόν τεύχος προσοµοιάζεται υδρολογικά µόνο το Αργάκι του Βασιλικού, έως 

το πέρας, δηλαδή, του κλειστού τµήµατος που αποφορτίζεται στον ποταµό Λιµνάρκα. Η 

λεκάνη απορροής του έχει µήκος 8 km και πλάτος 1 km περίπου και η έκταση της είναι 

5.48 km2. 

Το τµήµα του ρέµατος που εξετάζεται έχει µήκος περίπου 7.4 km µε διεύθυνση Β-Ν και από 

τη Χ.Θ. 5+700 βρίσκεται εντός του αστικού ιστού της Πάφου. Το ανάντη άκρο του υπό 

εξέταση τµήµατος του ρέµατος βρίσκεται νοτίως του Μέσα Χωριού, βορειοανατολικά της 

Πάφου. Μέχρι περίπου τη Χ.Θ. 5+900 διατρέχει κυρίως καλλιεργήσιµες εκτάσεις. Από εκεί και 

µετά εισέρχεται προοδευτικά στον αστικό ιστό. Το ρέµα στο κατάντη του άκρο συµβάλλει µε 

το ρέµα C_13 (Λιµνάρκα), στο οποίο εκφορτίζεται µέσω κλειστού αγωγού. Επειδή τα δύο 

υδατορέµατα συνδέονται, έχουν εισαχθεί σε κοινό υδραυλικό µοντέλο. 

Μέχρι τη Χ.Θ. 4+000 η διατοµή είναι φυσική µε χωµάτινη κοίτη. Από εκεί και µέχρι τη 2+150 

είναι ανοικτή επενδεδυµένη εκ σκυροδέµατος. Από τη 2+150 ως τη 1+550 είναι φυσική 

ανεπένδυτη. Το ρέµα είναι διευθετηµένο µε σωληνωτούς οχετούς σε δυο τµήµατα και πιο 

συγκεκριµένα στα τµήµατα περί Χ.Θ. 6+243 – 6+045 και από τη Χ.Θ. 1+553 έως το τέλος του 

όπου συµβάλει σε κλειστό τµήµα του ρέµατος Λιµνάρκα (C13). Τα αντίστοιχα µήκη των 

κλειστών τµηµάτων είναι  περίπου 200 m και 1512 m.  

Η βλάστηση στο µεγαλύτερο µήκος κυµαίνεται από µέτρια ως χαµηλή µε εξαίρεση τα πρώτα 

250m µε υψηλή βλάστηση. 
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Χρήσεις γης-Κάλυψη Εδάφους 

Η περιοχή µελέτης είναι κατά βάση οικιστική περιοχή σε ποσοστό 80% περίπου, όπως 

φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 18-1) καθώς επίσης και στο Σχήµα 18-1.  

Πίνακας 18-1: Κατανομή κάλυψης εδάφους λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C19 

Χρήσεις Γης 
Έκταση 

(km 2) 
Ποσοστό 

Αστική δόµηση 4.3 78.3% 

Βιοµηχανικές-εµπορικές ζώνες & ∆ίκτυα µεταφορών 0.2 3.4% 

Αρόσιµη γη 0.4 8.0% 

Μόνιµες καλλιέργειες 0.2 4.4% 

Ετερογενείς γεωργικές περιοχές 0.1 2.4% 

Συνδυασµοί θαµνώδους ή / και ποώδους βλάστησης 0.2 3.5% 

ΣΥΝΟΛΟ 5.5 100% 

Σχήμα 18-1: : Κατανομή χρήσεων γης στη λεκάνη απορροής του π. Αργάκι του Βασιλικού (C19) 

 

Γεωλογικοί σχηµατισµοί – Εδαφικοί τύποι 

Οι γεωλογικοί σχηµατισµοί που δοµούν την Υδρολογική Λεκάνη της Π∆ΣΚΠ C19_Αργάκι του 

Βασιλικού, περιγράφονται στη συνέχεια αναλυτικά, από τους νεότερους προς τους 

παλαιότερους, µε βάση τον  γεωλογικό χάρτη της Κύπρου κλίµακας 1:250.000 που έχει 

συνταχθεί και εκδοθεί από το Τµήµα Γεωλογικής Επισκόπησης (Κωσταντίνου Γ., 1995). Οι 

γεωλογικοί σχηµατισµοί της λεκάνης είναι: 
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− Αποθέσεις αναβαθµίδων (Q2): Αποτελείται από ασβεστιτικούς ψαµµίτες, άµµους 

και χαλίκια - Πλειστόκαινο.  

− Σχηµατισµός Λεύκαρα (Ku3-Ou): Αποτελείται από Κρητίδες, µάργες, µαργαϊκές 

κρητίδες, κρητιδικές µάργες µε κατά τόπους κερατόλιθους σε µορφή ταινιών ή 

κονδύλων – Παλαιογενές. 

Υφιστάµενα τεχνικά έργα ανάσχεσης απορροής 

∆εν υπάρχουν υφιστάµενα τεχνικά έργα ανάσχεσης της πληµµυρικής απορροής. 

Στοιχεία Υδρολογικής Ανάλυσης 

Σύµφωνα µε το υδρολογικό µοντέλο που αναπτύχθηκε για τη λεκάνη απορροής της Π∆ΣΚΠ 

C19_Αργάκι του Βασιλικού και για τα τρία υδρολογικά σενάρια που εξετάστηκαν (πληµµύρες 

χαµηλής πιθανότητας µε περίοδο επαναφοράς 500 έτη, πληµµύρες µέσης πιθανότητας µε 

περίοδο επαναφοράς 100 έτη και πληµµύρες υψηλής πιθανότητας µε περίοδο επαναφοράς 

20 έτη) στο τµήµα που βρίσκεται εντός της ορισθείσας Π∆ΣΚΠ αναπτύσσονται οι µέγιστες 

παροχές που δίνονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 18-2).  

Πίνακας 18-2 : Παροχές αιχμής ΠΔΣΚΠ C19 για τα τρία υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται 

Παροχή αιχµής (m3/s) 
T=20 T=100 T=500 

Aνάντη όριο 8.0 9.4 13.7 

Κατάντη όριο 17.2 44.9 62.9 

18.1.2 Καταγραφή και αξιολόγηση υφιστάµενης κατάστασης 
ρεµάτων Π∆ΣΚΠ 

Από τα ανάντη το ρέµα παρουσιάζει µια τυπική µορφή µε σχετικά πυκνή βλάστηση και 

ξεκινάει ανατολικά και νότια του οικισµού της Μεσόγης και κινείται παράλληλα και αριστερά 

του δρόµου που ενώνει τον οικισµό Μέσα Χωριό που βρίσκεται στα ανάντη µε τις παραλιακές 

περιοχές. Στη Χ.Θ. 5+564m υπάρχει κιβωτοειδής οχετός διαστάσεων 2.0*1.5m, στη Χ.Θ. 

5+500m υπάρχει µικρός σωληνωτός οχετός διαµέτρου 1.05m ενώ στη Χ.Θ. 4+698m ξεκινάει 

κλειστό τµήµα δίπλα από το The International School Of Paphos (ISOP) και για µήκος 203m 

ώστε να προστέψει το σχολείο από ενδεχόµενες πληµµύρες. Το κλειστό τµήµα έχει 

ορθογωνική διατοµή διαστάσεων 2.0*1.8m. Μετά την έξοδο από το κλειστό τµήµα το ρέµα δεν 

έχει εµφανή διατοµή και φαίνεται ότι περνάει κάτω από την τοµή των οδών Ανδρέα Βλάµη και 

Αριστοτέλους Σάββα. Η διέλευση κάτω από τους δύο οδούς γίνεται µε ένα δίδυµο σωληνωτό 

οχετό που όµως ούτε προσοµοιώνεται στο HEC-RAS ούτε έχει αποτυπωθεί στα πλαίσια της 

προηγούµενης σύµβασης. Το τεχνικό έργο διέλευσης παρουσιάζεται στη Φωτογραφία 18-1. 
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Φωτογραφία 18-1: Άποψη της ανάντη εισόδου του δίδυμου οχετού στο τεχνικό έργο 

διέλευσης στη Χ.Θ. 4+139. 

Το ρέµα µετά ακολουθεί µια πορεία Ν∆ όπου φαίνεται ότι η κοίτη έχει υποστεί σηµαντικές 

αλλοιώσεις από οικιστικές πιέσεις που κάνει το ρέµα να µην εντοπίζεται. Στη Χ.Θ. 3+786 επί 

της οδού Ρούπελ που υποτίθεται θα έπρεπε να διέρχεται η κοίτη του ρέµατος, δεν βρέθηκε 

καµία ένδειξη του ρέµατος. Φαίνεται δηλαδή ότι για το τµήµα µεταξύ των Χ.Θ. 4+139 έως και 

τη Χ.Θ. 3+500 περίπου η κοίτη του ρέµατος έχει εξαφανιστεί και η απορροή συνεχίζεται µέσω 

επιφανειακών οδών. Στη Χ.Θ. 3+415m (επί της οδού Τηλέµαχου Χριστοδούλου), αφού πλέον 

εµφανίζεται πάλι η κοίτη του ρέµατος έστω και χωρίς σαφή χαρακτηριστικά υπάρχει 

σωληνωτός οχετός διαµέτρου 0.90m και στη Χ.Θ. 3+163 (επί της οδού Θερµαϊκού) υπάρχει 

δίδυµος σωληνωτός αγωγός διαµέτρου 0.80m (Φωτογραφία 18-2 (β)).  

Έπειτα το ρέµα εισέρχεται στην αστική περιοχή και διέρχεται κάτω από τη Λ. Τάσου 

Παπαδόπουλου (Χ.Θ. 3+035) µε ορθογωνικό οχετό διαστάσεων 2.0*1.1m και µετά κάτω από 

την οδό Αµάλθειας (Χ.Θ. 2+923) µε σωληνωτό οχετό διαµέτρου 1.10m (Φωτογραφία 18-2 (γ)) 

και µετά το ρέµα διέρχεται µέσω κλειστού τµήµατος κάτω από το ΙΒ΄ ∆ηµοτικό Σχολείο 

«Πεύκιος Γεωργιάδης». Μετά διέρχεται κάτω από τις παράλληλες οδούς Β. Κωνσταντίνου ΧΙΙΙ 
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και Αγίου Αθανασίου (Χ.Θ 2+661 και 2+594 αντίστοιχα), ο µεν πρώτος µέσω σωληνωτού 

οχετού διαµέτρου 1.0m (Φωτογραφία 18-2 (δ)) και ο δεύτερος µέσω ορθογωνικού οχετού 

διαστάσεων 1.5*1.4m. 

Φωτογραφία 18-2: Απόψεις του ρ. Αργάκι του Βασιλικού από το ανάντη όριο έως τη Χ.Θ. 

2+670. 

 

 

(α) (β) 

  

(γ) (δ) 

 

O ορθογωνικός αγωγός στη Χ.Θ. 2+594 παρουσιάζεται στη Φωτογραφία 18-3 (α). Στη Χ.Θ. 

1+520m έχει κατασκευαστεί ορθογωνικός οχετός διαστάσεων 2.0*1.7m. Από τη Χ.Θ. 3+035m 

και προς τα κατάντη η διατοµή εγκιβωτίζεται σε πρακτικά ορθογωνική διατοµή κατά τµήµατα 

κυρίως εκατέρωθεν των τεχνικών έργων για τον έλεγχο της ροής. Από τη Χ.Θ. 2+594m έως 

τη θέση του Κολυµβητήριου Πάφου στη Χ.Θ. 2+000, το ρέµα διέρχεται µέσω µιας 

διευθετηµένης, ανοιχτής, ορθογωνικής διατοµής από σκυρόδεµα πλάτους πυθµένα 2m 

περίπου και διαρρέει µια περιοχή που έχει διαµορφωθεί σε µια στενή ζώνη µε βλάστηση που 

όµως οι οικιστικές πιέσεις είναι τέτοιες που φτάνουν πολύ κοντά (αν όχι ακριβώς επάνω) στα 

πρανή του ρέµατος. Στη Χ.Θ. 2+437m υπάρχει ορθογωνικός οχετός διαστάσεων 2.0 *1.8m, 

και στη Χ.Θ. 2+362m υπάρχει ορθογωνικός οχετός διαστάσεων 2.2 *0.8m (Φωτογραφία 18-3 

(β)). Στη Χ.Θ. 2+000 έχει κατασκευαστεί πάνω στην κοίτη του ρέµατος το κολυµβητήριο 

Πάφου και εποµένως το ρέµα µετατρέπεται σε κλειστή διατοµή από τη Χ.Θ. 2+140m έως τη 

Χ.Θ. 2+000 όπου η ροή βγαίνει πάλι επιφανειακά µέσω ενός δίδυµου σωληνωτού οχετού σε 

ένα ορθογωνικό κανάλι από σκυρόδεµα ((Φωτογραφία 18-3 (γ)). Στη Χ.Θ. 1+985m γίνεται η 
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διέλευση του ρέµατος κάτω από την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου µέσω ορθογωνικού οχετού 

2.0*0.70m ((Φωτογραφία 18-3 (δ)). 

Φωτογραφία 18-3: Απόψεις του ρ. Αργάκι του Βασιλικού μεταξύ των Χ.Θ. 2+670 και 2+000 

 

 

(α) (β) 

 

 

(γ) (δ) 

Από τη θέση αυτή έως τη Χ.Θ. 0+657m (δηλαδή για µήκος 1343m) η διατοµή του ρέµατος 

µετατρέπεται σε µια πολύ στενή ορθογωνική διατοµή που διαρρέει την αστική περιοχή της 

Πάφου. Το κανάλι αυτό έχει πλάτος 1.50 m (Φωτογραφία 18-4 (α) και (β)) περίπου µε πολύ 

συχνές διελεύσεις (συνολικά 7) κάτω από τις κάθετες οδούς µε πολύ µικρά τεχνικά έργα τα 

οποία κατά την αυτοψία µας ήταν µπαζωµένα είτε µε βλάστηση είτε µε κάθε λογής µπάζα. 

Ακριβώς δίπλα στο κανάλι αυτό βρίσκονται οι περιµετρικοί τοίχοι των κατοικιών της περιοχής. 

Στη Χ.Θ. 0+657m το διευθετηµένο ρέµα περνάει κάτω από τη Λεωφόρο Αθηνών µε 

ορθογωνικό οχετό 2.2*2.0m και µετά το ρέµα εισέρχεται σε µια ανεπένδυτη διατοµή κατά 

µήκος µιας βαθειάς κοιλάδας µε κατεύθυνση προς την παραλιακή Πάφο µε µεγάλη κλίση 

(Φωτογραφία 18-4 (γ)). Η είσοδος του τεχνικού έργου διέλευσης της Λ. Αθηνών γίνεται µε 

δίδυµη ορθογωνική διατοµή και µε πτώση στην είσοδο ώστε να «σπάει» την ενέργεια της 

ροής στα ανάντη (Φωτογραφία 18-4 (δ)). 
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Φωτογραφία 18-4: Απόψεις του καναλιού του ρ. Αργάκι του Βασιλικού μεταξύ των Χ.Θ. 2+000 

και Χ.Θ. 0+657 

 

 

(α) (β) 

  

(γ) (δ) 

 

Από το σηµείο αυτό έως το κατάντη άκρο του ρ. Αργάκι του Βασιλικού η κοίτη είναι ελεύθερη 

και ανεπένδυτη στη φυσική της µορφή χωρίς να υπάρχει καµία υφιστάµενη πίεση επί της 

κοίτης. Η µηκοτοµική κλίση είναι µεγάλη (3.2%) και τα διαβρωτικά φαινόµενα είναι εµφανή. 

Στη διατοµή Χ.Θ. 0+000 η κοίτη εγκιβωτίζεται σε ένα µικρό ορθογωνικό κανάλι πλάτους 2.0m 

(Φωτογραφία 18-5 (α)) και µετά εισέρχεται στο κλειστό τµήµα µήκους 1440m έως την 

συµβολή µε τον κλάδο του ρ. Λιµνάρκα (βλ. Κεφάλαιο 17) µε ορθογωνικό οχετό διατοµής 

2.0*1.5m (Φωτογραφία 18-5 (β)). 

Φωτογραφία 18-5: Απόψεις της εισόδου του κλειστού τμήματος προς τον π. Λιμνάρκα 

 

 

(α) (β) 
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18.1.3 Χάρτες επικινδυνότητας πληµµύρας - αξιολόγηση 
πληµµυρικών φαινοµένων 

Στην ιστοσελίδα του Τµήµατος Ανάπτυξης Υδάτων έχουν αναρτηθεί, οι ακόλουθοι Χάρτες 

Επικινδυνότητας Πληµµύρας (δίνονται µε hyperlink), για τα τρία υδρολογικά σενάρια : 

Κωδ. 

Π∆ΣΚΠ 
Όνοµα περιοχής 

ΧΑΡΤΕΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

Για πληµµύρα πιθανότητας περιόδου επαναφοράς 

20 χρόνια 100 χρόνια 500 χρόνια Συνοπτικός 

C19 
Ποταµός Αργάκι του 

Βασιλικού 
(1), (2) & (3) (1), (2) & (3) (1), (2) & (3) (1), (2) & (3) 

Από τη Μελέτη των Χαρτών Επικινδυνότητας πληµµύρας για τα τρία υδρολογικά σενάρια που 

έχουν εξεταστεί προκύπτει ότι οι υπερχειλίσεις της κοίτης (είτε φυσικής είτε τεχνητής), αν όχι 

καθολικές, είναι σίγουρα πολύ συχνές ιδιαίτερα στις περιοχές ανάντη των εγκάρσιων τεχνικών 

έργων όπου η παροχετευτικότητά τους είναι πολύ περιορισµένη. Σε πολλά σηµεία η κοίτη του 

ρέµατος φαίνεται ότι, λόγω επεµβάσεων, έχει αλλοιωθεί σηµαντικά αλλά και σε κάποια 

τµήµατα η διατοµή της έχει µεταβληθεί από ανοιχτή σε κλειστή (π.χ. περιοχή του 

Κολυµβητηρίου Πάφου). Όλα τα τεχνικά έργα διέλευσης πρακτικά κατακλύζονται σε όλα τα 

σενάρια εκτός από το πλέον ανάντη οχετό. 

− Πληµµύρα υψηλής πιθανότητας (T20 έτη)  

Σε όλο το µήκος του ρέµατος παρουσιάζονται ιδιαίτερα προβλήµατα για την πληµµύρα 

20ετίας. Σε όλο σχεδόν το µήκος του υπό εξέταση τµήµατος η παροχή 20ετίας υπερχειλίζει 

εκτός της κοίτης του ρέµατος εκτός από το τµήµα κατάντη της Χ.Θ. 0+500m όπου η κλίση 

είναι ιδιαίτερα µεγάλη και η κοίτη ανοιχτή και ελεύθερη. Παρουσιάζεται υπερχείλιση στο 

στόµιο της εισόδου του κλειστού τµήµατος που µεταφέρει την απορροή στον π. Λιµνάρκα και 

κατακλύζεται η βαθειά νοητή γραµµή του ρ. Αργάκι του Βασιλικού έως τη θάλασσα. 

− Πληµµύρες µέσης πιθανότητας (Τ100 έτη)  

Στην πληµµύρα 100ετίας η κατάσταση είναι προφανώς δυσµενέστερη από εκείνη της 20ετίας. 

Σε όλο το µήκος του ρέµατος παρουσιάζονται ιδιαίτερα προβλήµατα για την πληµµύρα 

100ετίας. Σε όλο σχεδόν το µήκος του υπό εξέταση τµήµατος η παροχή 100ετίας υπερχειλίζει 

εκτός της κοίτης του ρέµατος εκτός από το τµήµα κατάντη της Χ.Θ. 0+500m όπου η κλίση 

είναι ιδιαίτερα µεγάλη και η κοίτη ανοιχτή και ελεύθερη. Παρουσιάζεται υπερχείλιση στο 

στόµιο της εισόδου του κλειστού τµήµατος που µεταφέρει την απορροή στον π. Λιµνάρκα και 

κατακλύζεται η βαθειά νοητή γραµµή του ρ. Αργάκι του Βασιλικού έως τη θάλασσα. 

− Πληµµύρες χαµηλής πιθανότητας (Τ500 έτη)  

Για την πληµµύρα 500ετίας η εικόνα είναι προφανώς δυσµενέστερη της 100ετίας. Σε όλο το 

µήκος του ρέµατος παρουσιάζονται ιδιαίτερα προβλήµατα για την πληµµύρα 500ετίας. Σε όλο 

σχεδόν το µήκος του υπό εξέταση τµήµατος η παροχή 500ετίας υπερχειλίζει εκτός της κοίτης 



ΤΑΥ 10/2014 

Σ∆ΚΠ/∆ραστηριότητα 4.2 : Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης  

  

Κοινοπραξία Λ∆Κ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.  
και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 

Σελίδα 18-302 

 

του ρέµατος εκτός από το τµήµα κατάντη της Χ.Θ. 0+500m όπου η κλίση είναι ιδιαίτερα 

µεγάλη και η κοίτη ανοιχτή και ελεύθερη. Παρουσιάζεται υπερχείλιση στο στόµιο της εισόδου 

του κλειστού τµήµατος που µεταφέρει την απορροή στον π. Λιµνάρκα και κατακλύζεται η 

βαθειά νοητή γραµµή του ρ. Αργάκι του Βασιλικού έως τη θάλασσα.  

Πίνακας 18-3: Συμπεριφορά τεχνικών έργων ΠΔΣΚΠ C19_Αργάκι του Βασιλικούσε συνθήκες 

πλημμύρας 

Α/Α ΧΘ 
 

Είδος 
Κατασκευής 

Υπερπήδηση κατασκευής 

T=20 T=100 T=500 

1 0+000 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 

2 0+657 Γέφυρα/Οχετός OXI NAI NAI 

3 0+802 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 

4 0+900 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 

5 1+177 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 

6 1+333 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 

7 1+450 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 

8 1+563 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 

9 1+656 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 

10 1+985 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 

11 2+362 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 

12 2+437 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 

13 2+519 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 

14 2+593 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 

15 2+661 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 

16 2+704 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 

17 2+922 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 

18 3+034 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 

19 3+163 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 

20 3+415 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 

21 4+697 Γέφυρα/Οχετός OXI NAI NAI 

22 5+498 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 

23 5+564 Γέφυρα/Οχετός OXI OXI NAI 

24 5+791 Γέφυρα/Οχετός OXI OXI OXI 

Σηµειώνεται ότι τα παραπάνω αποτελέσµατα έχουν προκύψει µε παραδοχές, υπολογιστικούς 

περιορισµούς και δυνατότητες οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά στο Τεύχος 

«∆ραστηριότητα 4.1: Αξιολόγηση του επιπέδου αβεβαιότητας στα αποτελέσµατα των χαρτών 

Επικινδυνότητας και Κινδύνου Πληµµύρας και εισηγήσεις για µείωση της αβεβαιότητας». 
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18.1.4 Αξιολόγηση κατάστασης και περιγραφή των αιτίων των 
πληµµυρών 

Με βάση τα αποτελέσµατα της εκπονηθείσας υδραυλικής ανάλυσης και την αποτύπωση της 

υφιστάµενης κατάστασης, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στην 

αυτοψία που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας µελέτης και όλα τα στοιχεία και 

αποτυπώσεις που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της µελέτης κατάρτισης των Χαρτών 

Επικινδυνότητας, προκύπτει ότι ο µηχανισµός πληµµύρας στην περίπτωση της Π∆ΣΚΠ 

C19 π. Αργάκι του Βασιλικού είναι η φυσική υπερχείλιση και η παρεµπόδιση ροής που 

οφείλεται (σαν αποτέλεσµα επεµβάσεων) σε ανεπάρκεια της διατοµής ή/και εξαφάνισης της 

κοίτης του ρέµατος καθώς και σε ανεπάρκεια της διατοµής των εγκάρσιων τεχνικών έργων 

των οδικών διαβάσεων (γέφυρες και οχετοί). 

18.2 ΧΑΡΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

18.2.1 Χάρτες Κινδύνου Πληµµύρας 

Στην ιστοσελίδα του Τµήµατος Ανάπτυξης Υδάτων έχουν αναρτηθεί, οι ακόλουθοι Χάρτες µε 

τις δυνητικές αρνητικές συνέπειες των πληµµυρών (δίνονται µε hyperlink), για τα τρία 

υδρολογικά σενάρια : 

Κωδ. 

Π∆ΣΚΠ 
Όνοµα περιοχής 

ΧΑΡΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

Για πληµµύρα πιθανότητας περιόδου 

επαναφοράς 

20 χρόνια 100 χρόνια 500 χρόνια 

C19 
Ποταµός Αργάκι του 

Βασιλικού 
(1), (2) & (3) (1), (2) & (3) (1), (2) & (3) 

Στους παρακάτω Πίνακες (Πίνακας 18-4 και Πίνακας 18-5) δίνονται τα ήδη χρήσεων γης που 

κατακλύζονται για τα τρία υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται και ο πληθυσµός που 

δυνητικά θίγεται µε βάση τα στοιχεία της µελέτης κατάρτισης των Χαρτών Κινδύνου 

Πληµµύρας. Είναι σαφές σε σχέση µε την περιγραφή των πληµµυρικών συνθηκών ότι 

επηρεάζονται σχεδόν αποκλειστικά οι οικιστικές ζώνες µε ποσοστά που φτάνουν έως και το 

80% για την πληµµύρα 500ετίας. Με ποσοστό 15% περίπου για τις όλες πληµµύρες  

επηρεάζονται περιµετρικές εµπορικές περιοχές κυρίως στο κεντρικό τµήµα της Πάφου. 



ΤΑΥ 10/2014 

Σ∆ΚΠ/∆ραστηριότητα 4.2 : Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης  

  

Κοινοπραξία Λ∆Κ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.  
και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 

Σελίδα 18-304 

 

Πίνακας 18-4: ΠΔΣΚΠ C19_ Ποταμός Αργάκι του Βασιλικού_Κατακλυζόμενες εκτάσεις ανά χρήση 

ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ 

Τ20 Τ100 Τ500 

Έκταση 

(δεκάρια) Ποσοστό (δεκάρια) Ποσοστό (δεκάρια) Ποσοστό 

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ 109.7 74.1 143.5 74.2 225.9 78.3 

ΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 0.44 0.3 1.1 0.6 1.7 0.6 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 21.9 14.8 29.2 15.1 36.2 12.5 

ΑΛΛΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1.0 0.7 1.2 0.6 1.8 0.6 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 3.6 2.4 4.2 2.2 5.2 1.8 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 2.8 1.9 3.0 1.6 3.9 1.4 

ΜΙΚΤΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ/ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 8.6 5.8 11.1 5.7 13.8 4.8 

ΣΥΝΟΛΟ 148.0 100 193.4 100 288.6 100 

Πίνακας 18-5: ΠΔΣΚΠ C19_ Ποταμός Αργάκι του Βασιλικού_Θιγόμενος πληθυσμός 

Εκτιµώµενος Σηµερινός Πληθυσµός 
Εκτιµώµενος Πληθυσµός                             

Πλήρους Ανάπτυξης 

Τ=020 Τ=100 Τ=500 Τ=020 Τ=100 Τ=500 

90 150 220 570 840 1310 
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Σχήμα 18-2 : Κατανομή χρήσεων γης εδάφους 

λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C19, σε συνθήκες 

πλημμύρας Τ20 

Σχήμα 18-3 : Κατανομή χρήσεων γης  εδάφους 

λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C19, σε συνθήκες 

πλημμύρας Τ100 

Σχήμα 18-4 : Κατανομή χρήσεων γης  εδάφους 

λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C19, σε συνθήκες 

πλημμύρας Τ500 
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Σχήμα 18-5: ΠΔΣΚΠ C19_ Ποταμός Αργάκι του Βασιλικού_Θιγόμενος πληθυσμός 

 

Σχήμα 18-6: Θιγόμενες χρήσεις/δραστηριότητες (δεκάρια), σε συνθήκες πλημμύρας Τ20, 100 & 

Τ500 στην ΠΔΣΚΠ C19 

 

Ειδικότερα, όσον αφορά στις επιπτώσεις στις αγροτικές δραστηριότητες, από τη συναξιολόγηση 

και επεξεργασία των πληροφοριών για τα τρία υδρολογικά σενάρια: 

− των Χαρτών Κινδύνου Πληµµύρας και 

− των στοιχείων του ΚΟΑΠ για το έτος 2013,  
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προκύπτει ότι πλήττονται κυρίως καλλιέργειες σε κριθάρι (συνολικά καλύπτουν το 100%, 61% 

και 14% περίπου της κατακλυζόµενης αγροτικής γης για Τ20, Τ100 & Τ500 αντίστοιχα). 

Σηµαντικές είναι οι εκτάσεις που βρίσκονται σε καθεστώς αγρανάπαυσης. Αναλυτικά στοιχεία για 

τα είδη των καλλιεργειών που πλήττονται σε κάθε υδρολογικό σενάριο δίνονται στο συνηµµένο 

Πίνακα (βλ.Πίνακας 18-6). 

Πίνακας 18-6 : Κατανομή αγροτκών εκτάσεων ανά είδος καλλιέργειας στην ΠΔΣΚΠ C19 (σε 

δεκάρια) σε συνθήκες πλημμύρας υψηλής, μέσης και χαμηλής πιθανότητας (Τ20, Τ100 και Τ500) 

Είδος 

καλλιέργειας 

Τ20 Τ100 Τ500 

Έκταση % Έκταση % Έκταση % 
ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ 3.0 32.7 3.2 31.3 3.5 32.4 

ΚΡΙΘΑΡΙ 1.3 13.7 1.4 14.1 1.6 14.8 
ΜΠΙΖΕΛΙΑ 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ 4.9 53.3 5.2 51.1 5.5 50.9 
ΑΛΛΑ 0.02 0.2 0.4 3.5 0.2 1.9 

ΣΥΝΟΛΟ 9.3 100 10.2 100 10.8 100 

18.2.2 Αξιολόγηση Επιπτώσεων 

Από την επεξεργασία των Χαρτών, για τα τρία υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται, 

καταγράφονται τα εξής. Σε όλα τα υδρολογικά σενάρια, που εξετάζονται :  

− οι χρήσεις που θίγονται είναι κυρίως ζώνες κατοικίας (περιοχές µε µονοκατοικίες µέχρι 

τριών ορόφων) καθώς περιµετρικές εµπορικές ζώνες και τουριστικές εγκαταστάσεις.  

− Πληµµύρες υψηλής πιθανότητας (Τ20 έτη)  

Όπως αναφέρθηκε οι υπερχειλίσεις για την πληµµύρα 20ετίας είναι σηµαντικές. Θίγονται σχεδόν 

αποκλειστικά περιοχές µε επικρατούσα χρήση την κατοικία (κατασκευές 2-3 ορόφων). 

Κατακλύζονται όλες σχεδόν οι οδικές διαβάσεις εκτός από τον οχετό στη Λεωφόρο Αθηνών. 

− Πληµµύρες µέσης πιθανότητας (Τ100 έτη)  

Όπως αναφέρθηκε οι υπερχειλίσεις για την πληµµύρα 100ετίας είναι σηµαντικές. Θίγονται 

σχεδόν αποκλειστικά περιοχές µε επικρατούσα χρήση την κατοικία  (κατασκευές 2-3 ορόφων). 

Κατακλύζονται όλες σχεδόν οι οδικές διαβάσεις και ο οχετός στη Λεωφόρο Αθηνών. 

− Πληµµύρες χαµηλής πιθανότητας (Τ500 έτη)  

Όπως αναφέρθηκε οι υπερχειλίσεις για την πληµµύρα 100ετίας είναι σηµαντικές. Θίγονται 

σχεδόν αποκλειστικά περιοχές µε επικρατούσα χρήση την κατοικία  (κατασκευές 2-3 ορόφων). 

Κατακλύζονται όλες σχεδόν οι οδικές διαβάσεις και ο οχετός στη Λεωφόρο Αθηνών. 

Στη συνέχεια µε βάση τα παραπάνω αξιολογούνται οι επιπτώσεις από τις πληµµύρες στον 

πληθυσµό (άµεσες και έµµεσες), στις οικονοµικές δραστηριότητες, στην πολιτιστική κληρονοµιά 

και στο περιβάλλον. 
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− Επιιπτώσεις στον πληθυσµό : σε όλα τα υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται 

κατακλύζονται περιοχές µε επικρατούσα χρήση την κατοικία (περιοχές µε 

κατασκευές  δύο και τριών ορόφων). Τα βάθη νερού που αναπτύσσονται στο 

σενάριο Τ20 είναι γενικά της τάξης του 0-0.50m και τοπικά φτάνει το 1.0m, στο 

σενάριο Τ100 της τάξης του 0.5-1.0m, τοπικά φτάνει το 1.5m και στο σενάριο Τ500 

της τάξης του 1.5-2.0m. 

• Άµεσες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Ο σηµερινά θιγόµενος πληθυσµός είναι : 

Τ20 90 άτοµα  � Μέτρια Επίπτωση 

Τ100 150 άτοµα  � Υψηλή Επίπτωση 

Τ500 220 άτοµα  � Υψηλή Επίπτωση 

 Όπως φαίνεται στο Σχήµα 18-5 ο σηµερινά θιγόµενος πληθυσµός είναι πολύ µικρότερος 

από τον θιγόµενο πληθυσµό σε συνθήκες πλήρους ανάπτυξης.  

• Έµµεσες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. ∆εν κατακλύζονται υποδοµές 

ύδρευσης/αποχέτευσης και εγκαταστάσεις που µπορεί να δηµιουργήσουν ρύπανση  

Τ20 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ500 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

• Κοινωνικές επιπτώσεις : Σε όλα τα τρία σενάρια θίγονται δηµόσια κτήρια και πιο 

συγκεκριµένα το ΙΒ΄ ∆ηµοτικό Σχολείο «Πεύκιος Γεωργιάδης», αν και πλέον το ρέµα 

πλησίον του σχολείου έχει εγκιβωτιστεί σε κλειστή διατοµή. Με βάση την εµπειρία από 

άλλες περιοχές όπου υπάρχουν καλυµµένα τµήµατα αναµένεται ότι οι επιπτώσεις της 

πληµµυρικής επικινδυνότητας λόγω της κάλυψης θα είναι δυσµενέστερες.  

Τ20 Κατακλύζεται σχολείο � Σηµαντική Επίπτωση 

Τ100 Κατακλύζεται σχολείο � Σηµαντική Επίπτωση 

Τ500 Κατακλύζεται σχολείο � Σηµαντική Επίπτωση 

− Επιπτώσεις στην οικονοµία: κατακλύζονται κυρίως σπίτια, γραφεία και στην 

περίπτωση της πληµµύρας Τ500 θίγονται επιπλέον και εµπορικές δραστηριότητες. 

• Ιδιοκτησία. Σε όλα τα υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται κατακλύζονται σπίτια :  

Τ20 Κατακλύζονται κατοικίες � Υψηλή Επίπτωση 

Τ100 Κατακλύζονται κατοικίες � Υψηλή Επίπτωση 

Τ500 Κατακλύζονται κατοικίες   � Υψηλή Επίπτωση 

• Tεχνικές υποδοµές : Σε όλα τα σενάρια κατακλύζονται οδικές διαβάσεις και δρόµοι εντός 

οικισµού.  
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Τ20 Κατακλύζονται κεντρικοί 

δρόµοι εντός της Πάφου 

(Λ. Αθηνών)  

� Μέτρια Επίπτωση 

Τ100 Κατακλύζονται κεντρικοί 

δρόµοι εντός της Πάφου 

(Λ. Αθηνών) 

� Μέτρια Επίπτωση 

Τ500 Κατακλύζονται κεντρικοί 

δρόµοι εντός της Πάφου 

(Λ. Αθηνών) 

� Μέτρια Επίπτωση 

• Οικονοµικές δραστηριότητες : Κατακλύζονται κυρίως εµπορικές δρστηριότητες και 

δευτερευόντως τουριστικές εγκαταστάσεις  

Τ20 Κατακλύζονται κυρίως 

εµπορικές δραστηριότητες 

σε µικρή έκταση 

� Μέτρια Επίπτωση 

Τ100 Κατακλύζονται κυρίως 

εµπορικές δραστηριότητες  

� Υψηλή Επίπτωση 

Τ500 Κατακλύζονται κυρίως 

εµπορικές δραστηριότητες  

� Υψηλή Επίπτωση 

• Αγροτικές δραστηριότητες. 

Τ20 Αµελητέες � Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 Μικρές � Χαµηλή Επίπτωση 

Τ500 Μικρές � Χαµηλή Επίπτωση 

− Επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονοµιά : ∆εν θίγονται υποδοµές Πολιτιστικής 

Κληρονοµιάς 

Τ20 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ500 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

− Επιπτώσεις στο περιβάλλον : ∆εν θίγονται εγκαταστάσεις που µπορεί να 

προκαλέσουν ρύπανση ούτε προστατευόµενες περιοχές. 

Τ20 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 

Τ500 ∆εν υπάρχουν � Μηδενική Επίπτωση 
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19. Π∆ΣΚΠ C14_ΠΟΤΑΜΟΣ ΤΗΣ 

ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ 

19.1 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΙΩΝ 

ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ 

19.1.1 Καταγραφή και αξιολόγηση κατάστασης λεκάνης 
απορροής 

Γενική περιγραφή λεκάνης 

Η λεκάνη απορροής της Π∆ΣΚΠ C14_Ποταμός της Γερμασόγειας βρίσκεται κυρίως στην 

επαρχία Λεμεσού και καταλαμβάνει εκτάσεις του δήμου Γερμασόγεια και των κοινοτήτων 

Λουβαρά, Άγιος Θεόδωρος, Άγιος Κωνσταντίνος, Άγιος Παύλος, Συκόπετρα, Ζωοπηγή, Καλό 

Χωριό, Αρακαπάς, Επταγώνεια, ∆ιερώνα, Κελλάκι, Αψιού, Μαθηκολώνη, Ακρούντα, 

Φοινικάρια, Αρμενοχώρι και Μουτταγιάκα. Μικρό τμήμα της λεκάνης βρίσκεται στην επαρχία 

Λάρνακας και καταλαμβάνει εκτάσεις των κοινοτήτων Μελίνη, Οδού (βλ. Σχήμα 19-1). Η 

λεκάνη απορροής έχει σχήμα περίπου ορθογωνικό, έκταση 178.35 km2, μήκος 37 km 

περίπου και αναπτύσσεται με κατεύθυνση Β-Ν. Ο ποταμός Γερμασόγειας (Άμαθος ποταμός) 

πηγάζει από τους λόφους της περιοχής Λουβαρά και καταλήγει στο ∆ήμο Γερμασόγειας, 

όπου εκβάλει στη θάλασσα. Η λεκάνη απορροής του περιλαμβάνει ορεινές – ημιορεινές 

περιοχές στο βόρειο τμήμα και λοφώδεις περιοχές στο νότιο. 

Χρήσεις γης-Κάλυψη Εδάφους 

Η λεκάνη καλύπτεται κυρίως από δάση και συνδυασμούς θαμνώδους ή / και ποώδους 

βλάστησης. 

Στον Πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 19-1) και στο Σχήμα 19-2 δίνεται η κατανομή κάλυψης 

εδάφους στη λεκάνη, με βάση τα δεδομένα της υδρολογικής ανάλυσης που 

πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της κατάρτισης των Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

(στοιχεία Corine 2006).  

Καθώς το κατάντη τμήμα της λεκάνης βρίσκεται μέσα στην πόλη της Λεμεσού, ο π. 

Γερμασόγειας είναι αποδέκτης ομβρίων υδάτων αρκετής έκτασης της πόλης. 
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Σχήμα 19‐1 : Γεωμορφολογικός χάρτης λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C14 
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Πίνακας 19‐1: Κατανομή κάλυψης εδάφους λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C14 

Είδος Κάλυψης Έκταση (km2) Ποσοστό 

Αστική δόμηση 5.87 3% 

Ορυχεία, χώροι απορριμμάτων και χώροι οικοδόμησης 0.59 0% 

Μόνιμες καλλιέργειες 1.17 1% 

Ετερογενείς γεωργικές περιοχές 41.31 23% 

∆άση 83.62 47% 

Συνδυασμοί θαμνώδους ή / και ποώδους βλάστησης 44.34 25% 

Χερσαία ύδατα 1.45 1% 

ΣΥΝΟΛΟ 178.35 100% 

 

 

Σχήμα 19‐2: Κατανομή κάλυψης εδάφους λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C14 
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Σχήμα 19‐3 : Χρήσεις Γης / Κάλυψη εδάφους λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C14 

 

 

Γεωλογικοί σχηματισμοί – Εδαφικοί τύποι 

 

Οι γεωλογικοί σχηματισμοί που δομούν την Υδρολογική Λεκάνη Π∆ΣΚΠ C14_Ποταμός της 

Γερμασόγειας, περιγράφονται συνοπτικά στη συνέχεια, από τους νεότερους προς τους 
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παλαιότερους, με βάση το γεωλογικό χάρτη της Κύπρου κλίμακας 1:250.000 που έχει 

συνταχθεί και εκδοθεί από το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης (Κωσταντίνου Γ., 1995). Οι 

γεωλογικοί σχηματισμοί της λεκάνης είναι : 

 Αλλούβιο – Κολλούβιο (H): Ο σχηματισμός συνίσταται από άμμους, ιλύες, αργίλους και 

χαλίκια  - Ολόκαινο. 

 Σχηματισμός Πάχνα (Mi-Mu): Ο σχηματισμός συνίσταται από κρητίδες, μάργες, μαργαϊκές 

κρητίδες, κρητιδικές μάργες και ασβεστιτικούς ψαμμίτες – Μειόκαινο.  

 Σχηματισμός Λεύκαρα (Ku3-Ou): Αποτελείται από Κρητίδες, μάργες, μαργαϊκές κρητίδες, 

κρητιδικές μάργες με κατά τόπους κερατόλιθους σε μορφή ταινιών ή κονδύλων – 

Παλαιογενές.  

 Σχηματισμός Μονή (Ku2): Πρόκειται για mélange Τριαδικών – Κρητιδικών τεμαχίων 

κυρίως κίτρινου χαλαζιακού ψαμμίτη, γκρίζου ιλυόλιθου και σερπεντινίτη, 

ενσωματωμένων σε μπεντονιτική άργιλο – Ανώτερο Κρητιδικό.   

 Ορίζοντας Βάσης (BG): ∆ιαβασικές φλέβες (>50%) με λεπτές ζώνες pillow λαβών 

εξαλλοιωμένες στην πρασινοσχιστολιθική φάση – Ανώτερο Κρητιδικό.  

 ∆ιαβάσης (Db): ∆ιαβασικές φλέβες πλάτους μέχρι 3 m, αφυρικές, κλινοπυροξενοφυρικές 

και πλαγιοκλαστοφυρικές, εξαλλοιωμένες στην πρασινοσχιστολιθική φάση - Ανώτερο 

Κρητιδικό.  

 ∆ουνίτης (σ2): ∆ουνίτες με εμφανίσεις κλινοπυροξενιτών δουνιτών - Ανώτερο Κρητιδικό. 

 Σερπεντινίτης (σ): ∆ιαπεραστικά σερπεντινιωμένοι, τεκτονισμένοι χαρτζβουργίτες με 

περιορισμένες δουνιτικές και λερζολιθικές εμφανίσεις – Ανώτερο Κρητιδικό.  

 ∆ιεισδύσεις πλουτωνίων πετρωμάτων (Ισ3): Πρόκειται για δουνίτες με εμφανίσεις 

κλινοπυροξενιτών δουνιτών. 

 ∆ιεισδύσεις πλουτωνίων πετρωμάτων (Ιγ): Ισότροποι γάββροι, μικρογάββροι και νορίτες. 

 Λάβες και ηφαιστοκλαστίτες (Lvs): Ολιβινοφυρικές ή και πυροξενοφυρικές, αφυρικές 

pillow λάβες με μερικούς υαλοκλαστίτες, φλέβες και πλακοειδείς ροές λαβών, 

εξαλλοιωμένες στη ζεολιθική φάση. 

Υφιστάμενα τεχνικά έργα ανάσχεσης απορροής 

Εντός της λεκάνης του ποταμού της Γερμασόγειας υπάρχουν 2 φράγματα: 

 Το φράγμα Γερμασόγειας (βλ. Φωτογραφία  19-1) : πρόκειται για μεγάλο χωμάτινο 

φράγμα, ύψους 49 m, με ταμιευτήρα χωρητικότητας 13.5 εκατ.m3 που λειτουργεί από το 

1968 με σκοπό την άρδευση και τον εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφορέα που βρίσκεται 

στην κατάντη πλημμυρική περιοχή του ποταμού, με σκοπό την εξασφάλιση νερού για 

ύδρευση. To φράγμα βρίσκεται επί του ποταμού Γερμασόγειας, 5.5 km περίπου ανάντη 

της εκβολής του ποταμού στη θάλασσα, στην κεφαλή της υπόψη Π∆ΣΚΠ.  

 Το φράγμα Αρακαπά : είναι μεγάλο φράγμα βαρύτητας, ύψους 23 m, με ταμιευτήρα 

χωρητικότητας 129.000 m3 που λειτουργεί από το 1975 με σκοπό την άρδευση (βλ. 
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Φωτογραφία  19-2). To φράγμα βρίσκεται επί του ποταμού Γερμασόγειας, 20 km περίπου 

ανάντη της εκβολής στη θάλασσα.  

Φωτογραφία  19‐1: Άποψη ταμιευτήρα Γερμασόγειας  από τη στέψη (πηγή : TAY, Έκθεση 
Υδρολογικού Μοντέλου π.Γερμασόγειας) 

 

 

Φωτογραφία  19‐2: Άποψη φράγματος Αρακαπά (πηγή : TAY, Έκθεση Υδρολογικού Μοντέλου 
π. Γερμασόγειας) 

 

Στοιχεία Υδρολογικής Ανάλυσης 

Με βάση τα στοιχεία της Υδρολογικής Ανάλυσης που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 

κατάρτισης των Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας, η λεκάνη του π. Γερμασόγειας 

παρουσιάζει χαμηλές έως μέσες συνθήκες απορροής (ο αριθμός Καμπύλης CNII - μέση 

κατάσταση υγρασίας- κυμαίνεται από 35 έως 75). 
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Στον Πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 19-2) δίδονται οι παροχές πλημμυρικής αιχμής που 

αναπτύσσονται στην εξεταζόμενη Π∆ΣΚΠ, με βάση τη υδρολογική ανάλυση, για τα τρία 

υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται (πλημμύρες χαμηλής πιθανότητας με περίοδο 

επαναφοράς 500 έτη, πλημμύρες μέσης πιθανότητας με περίοδο επαναφοράς 100 έτη και 

πλημμύρες υψηλής πιθανότητας με περίοδο επαναφοράς 20 έτη).  

Πίνακας 19‐2 : Παροχές αιχμής ΠΔΣΚΠ C14 για τα τρία υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται 

Θέση 
Παροχή αιχμής (m3/s) 

T=20 T=100 T=500 

Κεφαλή ρέματος κατάντη ταμιευτήρα 

Γερμασόγειας 

46.1 143.7 361.5 

Εκβολή ρέματος στη θάλασσα 48.7 150.4 376.0 

Οι παροχές προέκυψαν από προσομοίωση του φαινομένου βροχής απορροής με χρήση 

μαθηματικού μοντέλου. Η κατασκευή του μοντέλου έγινε με τρόπο ώστε να αναπαρίσταται με 

τη μέγιστη δυνατή ακριβεια η πραγματικότητα. Στη λεκάνη του ποταμού της Γερμασόγειας 

υπήρχαν δύο σταθμοί μέτρησης παροχής με επαρκή στοιχεία που επέτρεψαν τη 

βαθμονόμηση του μοντέλου (σταθμοί 9-2-4-95 και 9-2-3-85). Οι σταθμοί βρίσκονται ανάντη 

του φράγματος Γερμασόγειας. Στην ανάλυση, για τον υπολογισμό των πλημμυρικών 

υδρογραφημάτων, θεωρήθηκε ως αρχική συνθήκη ότι οι ταμιευτήρες των φραγμάτων 

Γερμασόγεια και Αραπακά είναι πλήρεις (δυσμενής παραδοχή). 

19.1.2 Καταγραφή και αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης 
ρεμάτων Π∆ΣΚΠ 

Το τμήμα του ποταμού Γερμασόγειας που έχει χαρακτηριστεί ως Π∆ΣΚΠ έχει μήκος περίπου 

6.2 km. Το ανάντη άκρο του ξεκινάει από το φράγμα Γερμασόγειας και το κατάντη άκρο του 

στην εκβολή του ποταμού στον κόλπο της Λεμεσού, στην τουριστική περιοχή Γερμασόγειας. 

Μετά το φράγμα o ποταμός ακολουθεί πορεία με κατεύθυνση Β-Ν, παράλληλα με τον οικισμό 

της Γερμασόγειας, περί τη Χ.Θ. 1+700 διέρχεται κάτω από τη γέφυρα του αυτοκινητοδρόμου 

Λευκωσίας-Πάφου και στη συνέχεια, μέχρι την εκβολή, διασχίζει την περιοχή που αναφέρεται 

ως Ποταμός Γερμασόγειας.  

Η ροή των υδάτων γίνεται σε όλο το μήκος με ανοικτή διατομή, μορφής φυσικής κοίτης μέχρι 

το ύψος της γέφυρας της οδού Αρίστου και κατάντη μέχρι την εκβολή διευθετημένης 

ορθογωνικής κοίτης μεγάλου πλάτους με επένδυση από σκυρόδεμα. Στο φυσικό τμήμα της 

κοίτης η βλάστηση που αναπτύσσεται είναι χαμηλή θαμνώδης με μικρά δένδρα κατά τόπους.  

Όλο το τμήμα του ποταμού, από το φράγμα μέχρι τη γέφυρα Αρίστου στη Γερμασόγεια 

(850 m ανάντη της εκβολής) βρίσκεται μέσα σε Ζώνη Προστασίας. Μέχρι το ύψος του 

αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας-Πάφου ο ποταμός διέρχεται από καλλιεργήσιμες εκτάσεις. 

Κατάντη, διασχίζει τον αστικό ιστό της Γερμασόγειας. Στα πρώτα 300 m οι εκατέρωθεν 

εκτάσεις της κοίτης διαμορφώνονται ως ελεύθερο πάρκο και υπάρχουν μεμονωμένες 
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εγκαταστάσεις του δήμου  (Φωτογραφία  19-3). Κατάντη της γέφυρας της οδού Ανδοκίδου, 

στη δεξιά όχθη του ποταμού, ο ∆ήμος Γερμασόγειας έχει εγκατασταστήσει γήπεδο 

καλαθοσφαίρισης για σκοπούς άθλησης και ψυχαγωγίας των κατοίκων του δήμου (βλ. 

Φωτογραφία  19-4). Η χρήση αυτή έχει αδειοδοτηθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο το 

Σεπτέμβριο του 2004 (απόφαση Αρ. 60.732 (Α/Α2/2004/Β/49). Η διαμόρφωση του χώρου έχει 

γίνει με τρόπο ώστε σε περίπτωση πλημμύρας το νερό θα διέρχεται από τα γήπεδα. Επίσης, 

στο διευθετημένο τμήμα του ποταμού η κοίτη έχει ουσιαστικά ενταχθεί στον πολεοδομικό ιστό 

της πόλης και χρησιμοποιείται είτε ως χώρος στάθμευσης είτε ως οδός πρόσβασης προς την 

παραλία, είτε ως κοινόχρηστος χώρος (κτίρια με δημόσιες τουαλέτες) (βλ. Φωτογραφία  19-5). 

 

Φωτογραφία  19‐3: Α/Σ νερού στην ερύτερη κοίτη του π. Γερμασόγεια κατάντη του 
αυτοκινητοδρόμου Λεμεσού‐Πάφου 
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Φωτογραφία  19‐4: Άποψη π. Γερμασόγειας από γέφυρα Αδροκίδου (προς τα κατάντη) 

 

Φωτογραφία  19‐5: Άποψη π. Γερμασόγειας από διάβαση λεωφόρου Γεωργίου Α’ 
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Επί του εξεταζόμενου τμήματος του ποταμού Γερμασόγειας υπάρχουν 13 τεχνικά έργα 

οδικών διαβάσεων (γέφυρες/οχετοί) και συγκεκριμένα : 

X.Θ. 0+464 
Γέφυρα επί της λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου, 4 ανοιγμάτων πλάτους 4.35-

4.75 m και καθαρού ύψους 2.75 m. 

X.Θ. 0+774 
Toξωτή γέφυρα επι της οδού Χριστάκη Κράνου, τριών ανοιγμάτων πλάτους 

5.30-4.90 m και ύψους 3.00 m 

X.Θ. 0+828 
Γέφυρα επί της οδού ∆αιδαλίδων, τριών ανοιγμάτων πλάτους 6.45-7.80 m 

και καθαρού ύψους 2.50 m. 

X.Θ. 1+351 Γέφυρα τεσσσάρων ανοιγμάτων πλάτους 2.90 m και ύψους 1.30 m 

X.Θ. 1+714 
Γέφυρα διάβασης του αυτοκινητοδρόμου Α1 που συνδέει τη Λευκωσία με 

την Λεμεσό και την Πάφο, δύο ανοιγμάτων πλάτους 35 m και ύψους 2.10 m. 

X.Θ. 2+192 
Στην περιοχή Γερμασόγεια, 6 σωληνωτοί οχετοί διαμέρου 0.90 m κάτω από 

ιρλανδική διάβαση 

X.Θ. 2+344 
Στην περιοχή Μύλου, 5 σωληνωτοί οχετοι διαμέτρου 0.90 m κάτω από 

ιρλανδική διάβαση 

X.Θ. 2+677 
Στην τοποθεσία Γερμασόγεια, 3 σωληνωτοί οχετοι διαμέτρου 0.90 m κάτω 

από ιρλανδική διάβαση 

X.Θ. 2+792 
Στην περιοχή Ποταμιάς, 6 σωληνωτοί οχετοι διαμέρου 0.90 m 

τοποθετημένοι λοξά, διάβαση ασφατοστρωμένου δρόμου (οδός Ποταμιάς) 

X.Θ. 2+936 Στην περιοχή Ρήγαινας, 7 σωληνωτοί οχετοί διαμέτρου 0.90 m  

X.Θ. 3+383 
Στην περιοχή Αγ. Γεωργίου, 7 σωληνωτοί οχετοί διαμέτρου 0.90 m κάτω 

από ιρλανδική διάβαση 

X.Θ. 4+062 
Στην περιοχή Καλογήρων, 7 σωληνωτοί οχετοί διαμέτρου 0.90 m κάτω από 

ιρλανδική διάβαση 

X.Θ. 4+363 
Στην περιοχή Καλογήρων, 7 σωληνωτοί οχετοί διαμέτρου 1.00 m κάτω από 

ιρλανδική διάβαση 

Στη Χ.Θ. 2+962 υπάρχει τεχνικό έργο αναβαθμού από σκυρόδεμα (δύο βαθμίδες ύψους 

2.00 m και 0.80 m) και στη Χ.Θ. 5+594 (τοποθεσία Καλογήρων) υπάρχει ιρλανδική διάβαση 

που λειτουργεί ως αναβαθμός, ύψους 0.40 m. 
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19.1.3 Χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας - αξιολόγηση 
πλημμυρικών φαινομένων 

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων έχουν αναρτηθεί, οι ακόλουθοι Χάρτες 

Επικινδυνότητας Πλημμύρας (δίνονται με hyperlink), για τα τρία υδρολογικά σενάρια : 

Κωδ. 

Π∆ΣΚΠ 
Όνομα περιοχής 

ΧΑΡΤΕΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

Για πλημμύρα πιθανότητας περιόδου επαναφοράς 

20 χρόνια 100 χρόνια 500 χρόνια 

C14 
Ποταμός της 

Γερμασόγειας 
(1), (2) & (3) (1), (2) & (3) (1), (2) & (3) 

Από τη μελέτη των Χαρτών προκύπτουν τα ακόλουθα :  

 Πλημμύρα υψηλής πιθανότητας (T20 έτη)  

Η υφιστάμενη διατομή του π. Γερμασόγεια ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στην πλημμύρα 

20ετίας, η οποία γενικά περιορίζεται μέσα στα όρια της εγγεγραμένης κοίτης του ποταμού. 

Τοπικά παρατηρούνται και υπερχειλίσεις μέσα όμως στη ζώνη προστασίας του ποταμού. 

Στην περίπτωση αυτή τα βάθη που αναπτύσσονται είναι γενικά μικρότερα του 0.50m και σε 

περιορισμένες θέσεις της τάξης 0.50-1.0m. Oι συνθήκες ροής, από την εκβολή μέχρι τη 

γέφυρα Αρίστου είναι υπερκρίσιμες και ανάντη υποκρίσιμες. Οι ταχύτητες ροής που 

αναπτύσσονται είναι γενικά μεγαλύτερες του 1.5 m/sec και κατά τμήματα φτάνουν τα 3.5-

5.5m/sec. 

Υπερχειλίζουν όλες οι διαβάσεις τύπου ιρλανδικής διάβασης καθώς και η γέφυρα επί της 

οδού Ανδοκίδου (Χ.Θ. 1+350). 

 Πλημμύρα μέσης πιθανότητας (T100 έτη)  

Παρατηρείται υπερχείλιση της χαμηλής κοίτης του ποταμού σε όλο το μήκος από το φράγμα 

Γερμασόγειας μέχρι το ύψος της οδικής διάβασης επί της οδού Ανδοκίδου στον οικισμό 

Ποταμός της Γερμασόγειας. Υπερχειλίζουν όλες οι οδικές διαβάσεις πλην της γέφυρας του 

αυτοκινητόδρομου Α1 Λευκωσίας-Πάφου. Στις εκτάσεις που κατακλύζονται τα βάθη νερού 

που αναπτύσσονται είναι της τάξης του 0.50-1.00 m. Oι συνθήκες ροής από την εκβολή μέχρι 

τη γέφυρα Αρίστου είναι υπερκρίσιμες και ανάντη υποκρίσιμες. Οι ταχύτητες ροής που 

αναπτύσσονται είναι γενικά μεγαλύτερες των 2.0 m/sec και φτάνουν τα 5.0-8.5 m/sec. 

 Πλημμύρα χαμηλής πιθανότητας (T500 έτη)  

Παρατηρείται κατάκλυση μιας ευρείας περιοχής έξω από την κεντρική κοίτη εκατέρωθεν, σε 

όλο το μήκος από το φράγμα Γερμασόγειας μέχρι το ύψος της οδικής διάβασης επί της οδού 

Ανδοκίδου στον οικισμό Ποταμός της Γερμασόγειας, αλλά και κατάντη μέχρι την αρχή του 

διευθετημένου τμήματος στα αριστερά. Υπερχειλίζουν όλες οι οδικές διαβάσεις πλην της 

γέφυρας του αυτοκινητόδρομου Α1 Λευκωσίας-Πάφου. Στις εκτάσεις που κατακλύζονται τα 

βάθη νερού που αναπτύσσονται είναι της τάξης του 0.50-1.0 m και κατά τόπους μεγαλύτερα 

του 1.0 m. Oι συνθήκες ροής από την εκβολή μέχρι τη γέφυρα Αρίστου είναι υπερκρίσιμες και 
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ανάντη υποκρίσιμες. Οι ταχύτητες ροής που αναπτύσσονται είναι γενικά μεγαλύτερες των 

2.0 m/sec και φτάνουν τα 7-10 m/sec. 

Στο Πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 19-3) δίνεται η συμπεριφορά των τεχνικών έργων της 

Π∆ΣΚΠ C14_Ποταμός της Γερμασόγειας σε συνθήκες πλημμύρας, σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της  υδραυλικής ανάλυσης.  

Πίνακας 19‐3: Συμπεριφορά οδικών διαβάσεων έργων ΠΔΣΚΠ  C14_Ποταμός της Γερμασόγειας 
σε συνθήκες πλημμύρας 

Α/Α ΧΘ Τεχνικό έργο 
Υπερπήδηση κατασκευής 

T=20 T=100 T=500 

1 0+464 Γέφυρα/Οχετός OXI OXI NAI 

2 0+774 Γέφυρα/Οχετός OXI NAI NAI 

3 0+828 Γέφυρα/Οχετός OXI NAI NAI 

4 1+351 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 

5 1+714 Γέφυρα/Οχετός OXI OXI OXI 

6 2+192 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 

7 2+344 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 

8 2+677 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 

9 2+792 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 

10 2+936 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 

12 3+383 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 

13 4+062 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 

14 4+363 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 

Στην αξιολόγηση των συνθηκών πλημμύρας που δίνεται παραπάνω θα πρέπει να 

συνυπολογισθεί και η αβεβαιότητα που υπάρχει στα αποτελέσματα των υδρολογικών και 

υδραυλικών αναλύσεων που έγιναν για την υπόψη περιοχή (βλ. Παραδοτέο ∆ραστηριότητας 

4.1).  

19.1.4 Αξιολόγηση αιτίων πλημμυρών και επιπέδου προστασίας 
έναντι πλημμύρας  

Ο π. Γερμασόγειας, στο τμήμα που αντιστοιχεί στη Π∆ΣΚΠ C14, εξασφαλίζει σήμερα 

ικανοποιητική προστασία έναντι πλημμύρας 20ετίας. Σε συνθήκες πλημμύρας 100ετίας και 

500ετίας παρατηρούνται κατακλύσεις εκατέρωθεν της κοίτης. Ο μηχανισμός πλημμύρας είναι 

γενικά η φυσική υπερχείλιση ενώ παρεμπόδιση ροής καταγράφεται στη θέση της γέφυρας 

επί της οδού Ανδοκίδου το άνοιγμα της οποίας δεν επαρκεί για την παροχέτευση της 

πλημμύρας 20ετίας. 
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19.2 ΧΑΡΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ -  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΤΩΣΕΩΝ 

19.2.1 Χάρτες Κινδύνου Πλημμύρας 

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων έχουν αναρτηθεί, οι ακόλουθοι Χάρτες με 

τις δυνητικές αρνητικές συνέπειες των πλημμυρών (δίνονται με hyperlink), για τα τρία 

υδρολογικά σενάρια Τ20, Τ100 και Τ500. 

Κωδ. 

Π∆ΣΚΠ 
Όνομα περιοχής 

ΧΑΡΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

Για πλημμύρα πιθανότητας περιόδου 

επαναφοράς 

20 χρόνια 100 χρόνια 500 χρόνια 

C14 Ποταμός της Γερμασόγειας (1), (2) & (3) (1), (2) & (3) (1), (2) & (3) 

Από την επεξεργασία των στοιχείων των Χαρτών αυτών, δίδονται στους Πίνακες που 

ακολουθούν (Πίνακας 19-4 και Πίνακας 19-5) τα είδη χρήσεων γης που κατακλύζονται και ο 

εκτιμώμενος πληθυσμός που δυνητικά θίγεται σε σημερινές συνθήκες και συνθήκες πλήρους 

ανάπτυξης ( 

Σχήμα 19-8). 

Όλο το τμήμα του ποταμού, από το φράγμα μέχρι τη γέφυρα Αρίστου στη Γερμασόγεια 

(850 m ανάντη της εκβολής) βρίσκεται μέσα σε Ζώνη Προστασίας, πλάτους 100-200 m 

περίπου και κατά τόπους μεγαλύτερο, που καλύπτει τη ζώνη πλημμύρας 20ετίας και το 

μεγαλύτερο μέρος της ζώνης πλημμύρας 100ετίας. 
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Πίνακας 19‐4 : ΠΔΣΚΠ  C14_ Ποταμός της Γερμασόγειας _Κατακλυζόμενες εκτάσεις  ανά χρήση (συνθήκες πλήρους ανάπτυξης) 

ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ 

Τ20 Τ100 Τ500 

Έκταση 

(δεκάρια) Ποσοστό (δεκάρια) Ποσοστό (δεκάρια) Ποσοστό 

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ 1 0.5% 84 10.6% 193 14.1% 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 1 0.7% 2 0.3% 8 0.6% 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 201 91.8% 646 81.8% 896 65.5% 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ   38 4.8% 102 7.5% 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 12 5.5% 16 2.0% 137 10.0% 

ΑΓΝΩΣΤΟ 4 1.8% 4 0.5% 31 2.3% 

ΣΥΝΟΛΟ 219 100% 790 100% 1 367 100% 

 

Πίνακας 19‐5 : ΠΔΣΚΠ  C14_ Ποταμός της Γερμασόγειας _Δυνητικά Θιγόμενος πληθυσμός 

Σημερινός Πληθυσμός Πληθυσμός Πλήρους Ανάπτυξης 

Τ=020 Τ=100 Τ=500 Τ=020 Τ=100 Τ=500 

10 10 160 50 290 1 040 
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Σχήμα 19‐4 : Κατανομή θιγόμενων χρήσεων 
γης  στην ΠΔΣΚΠ C14, σε συνθήκες 

πλημμύρας Τ20 

Σχήμα 19‐5 : Κατανομή θιγόμενων χρήσεων 
γης  στην ΠΔΣΚΠ C14, σε συνθήκες πλημμύρας 

Τ100 

Σχήμα 19‐6 : Κατανομή θιγόμενων χρήσεων 
γης  στην ΠΔΣΚΠ C14, σε συνθήκες 

πλημμύρας Τ500 
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Σχήμα 19‐7: Θιγόμενες χρήσεις/δραστηριότητες (δεκάρια) σε συνθήκες πλημμύρας Τ20, 100 & 
& Τ500 στην ΠΔΣΚΠ C14 

 

 

Σχήμα 19‐8: ΠΔΣΚΠ  C14_ Ποταμός της Γερμασόγειας _Δυνητικά θιγόμενος πληθυσμός 
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Ειδικότερα, όσον αφορά στις επιπτώσεις στις αγροτικές δραστηριότητες, από τη 

συναξιολόγηση και επεξεργασία: 

 των Χαρτών Κινδύνου Πλημμύρας και 

 των στοιχείων του ΚΟΑΠ (2013) για τις γεωργικές εκτάσεις που κατακλύζονται,  

προκύπτει ότι στο σενάριο Τ100 πλήττονται κυρίως εκτάσεις με ελιές, ενώ στο σενάριο Τ500 

πλήττονται εκτάσεις με ελιές και άλλες δενδρώδεις καλλιέργειες. 

19.2.2 Αξιολόγηση Επιπτώσεων 

Από την επεξεργασία των Χαρτών, για τα τρία υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται, 

καταγράφονται τα εξής (βλ. Σχήμα 19-7): 

 Πλημμύρες υψηλής πιθανότητας (Τ20 έτη)  

Οι όποιες κατακλύσεις περιορίζονται κυρίως μέσα στη ζώνη προστασίας του ποταμού και 

αφορούν σε μη μόνιμες εγκατατάσεις, όπως το υπαίθριο γήπεδο κατάντη της γέφυρας 

Ανδροκίδου (βλ.Φωτογραφία  19-5). Eπίσης, κατακλύζονται και οι χώροι στάθμευσης που έχει 

δημιουργήσει ο ∆ήμος Γερμασόγειας μέσα στην κεντρική κοίτη του ποταμού (τμήμα κατάντη 

γέφυρας Αρίστου). 

 Πλημμύρες μέσης πιθανότητας (Τ100 έτη)  

Η πλημμύρα περιορίζεται κυρίως στη ζώνη προστασίας του ποταμού. Θίγονται περιορισμένες 

οικιστικές εκτάσεις, με διώροφες κατασκευές που δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμα εντάσσονται 

όμως στο Τοπικό Σχέδιο Λεμεσού, και πολύ περιορισμένες γεωργικές εκτάσεις με δενδρώδεις 

καλλιέργειες. 

 Πλημμύρες χαμηλής πιθανότητας (Τ500 έτη)  

Η εικόνα είναι ανάλογη με την πλημμύρα 100ετίας.  

Στη συνέχεια, με βάση τα παραπάνω, αξιολογούνται οι επιπτώσεις από τις πλημμύρες στον 

πληθυσμό (άμεσες και έμμεσες), στις οικονομικές δραστηριότητες, στην πολιτιστική 

κληρονομιά και στο περιβάλλον με βάση τη μεθοδολογία που περιγράφεται στο Κεφ. 3.3. 

 Επιιπτώσεις στον πληθυσμό : Πολύ περιορισμένες είναι οι επιπτώσεις στον πληθυσμό 

στα σενάρια Τ20 και Τ100. 

 Άμεσες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Ο σημερινά θιγόμενος πληθυσμός είναι : 

Τ20  10  άτομα   Χαμηλή Επίπτωση 

Τ100  10 άτομα   Χαμηλή Επίπτωση 

Τ500 160 άτομα   Υψηλή Επίπτωση 

 Έμμεσες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. ∆εν κατακλύζονται υποδομές 

ύδρευσης/αποχέτευσης και εγκαταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν ρύπανση.  
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Τ20 ∆εν υπάρχουν  Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 ∆εν υπάρχουν  Μηδενική Επίπτωση 

Τ500 ∆εν υπάρχουν  Μηδενική Επίπτωση 

 Κοινωνικές επιπτώσεις :∆εν θίγονται δημόσια κτίρια και κοινωνικές υποδομές. 

Τ20 Θίγονται αθλητικές 

εγκαταστάσεις και χώροι 

στάθμευσης μέσα στην κοίτη 

του ποταμού  

 Χαμηλή Επίπτωση 

Τ100 Θίγονται αθλητικές 

εγκαταστάσεις και χώροι 

στάθμευσης μέσα στην κοίτη 

του ποταμού  

 Χαμηλή Επίπτωση 

Τ500 Θίγονται αθλητικές 

εγκαταστάσεις και χώροι 

στάθμευσης μέσα στην κοίτη 

του ποταμού  

 Χαμηλή Επίπτωση 

 Επιπτώσεις στην οικονομία:  

 Ιδιοκτησία :  Υπολογίσιμες εκτάσεις οικιστικής ζώνης, που δεν έχουν αναπτυχθεί 

ακόμα, θίγονται μόνο στην πλημμύρα 500ετίας.  

Τ20 ∆εν κατακλύζονται κατοικίες  Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 Θίγεται μικρός αριθμός 

κατοικιών 

 Χαμηλή Επίπτωση 

Τ500 Κατακλύζονται κατοικίες    Υψηλή Επίπτωση 

 Tεχνικές υποδομές : Στο σενάριο πλημμύρας 20ετίας υπερχειλίζουν οδικές διαβάσεις 

τύπου ιρλανδικής διάβασης καθώς και η γέφυρα επί της οδού Ανδοκίδου (οδός 

τοπικής σημασίας). Στα σενάρια Τ100 και Τ500 κατακλύζεται και η παραλιακή 

λεωφόρος Γεωργίου Α’ 

Τ20 Κατακλύζονται οδοί τοπικής 

σημασίας   

 Χαμηλή Επίπτωση 

Τ100 Κατακλύζονται οδοί τοπικής 

σημασίας   

 Χαμηλή Επίπτωση 

Τ500 Κατακλύζονται οδοί τοπικής 

σημασίας   

 Χαμηλή Επίπτωση 

 Οικονομικές δραστηριότητες : 
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Τ20 ∆εν υπάρχουν  Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 ∆εν υπάρχουν  Μηδενική Επίπτωση 

Τ500 Θίγονται τουριστικές 

ζώνες 

 Μέτρια Επίπτωση 

 Αγροτικές δραστηριότητες:  

Τ20 ∆εν υπάρχουν  Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 Κατακλύζονται 

περιορισμένες εκτάσεις 

με καλλιέργειες 

 Χαμηλή Επίπτωση 

Τ500 Κατακλύζονται 

περιορισμένες εκτάσεις 

με καλλιέργειες 

 Χαμηλή Επίπτωση 

 Επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονομιά : ∆εν θίγονται υποδομές Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς 

Τ20 ∆εν υπάρχουν  Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 ∆εν υπάρχουν  Μηδενική Επίπτωση 

Τ500 ∆εν υπάρχουν  Μηδενική Επίπτωση 

 Επιπτώσεις στο περιβάλλον : ∆εν θίγονται εγκαταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν 

ρύπανση ούτε προστατευόμενες περιοχές. 

Τ20 ∆εν υπάρχουν  Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 ∆εν υπάρχουν  Μηδενική Επίπτωση 

Τ500 ∆εν υπάρχουν  Μηδενική Επίπτωση 
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20. Π∆ΣΚΠ C15_ΠΟΤΑΜΟΣ ΒΑΘΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ 

20.1 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΙΩΝ 

ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ 

20.1.1 Καταγραφή και αξιολόγηση κατάστασης λεκάνης 
απορροής 

Γενική περιγραφή λεκάνης 

Η λεκάνη απορροής της Π∆ΣΚΠ C15_Ποταμός Βαθιάς και Παραπόταμος βρίσκεται στην 

επαρχία Λεμεσού και καταλαμβάνει εκτάσεις των δήμων Λεμεσού, Μέσα Γειτονιά και Άγιος 

Αθανάσιος και των κοινοτήτων Φασούλα, Παλώδεια και Μαθηκολώνη (Σχήμα 20-1). 

Συνορεύει δυτικά με τη λεκάνη απορροής της νέας κοίτης του π. Γαρύλλη, νοτιοδυτικά με τη 

λεκάνη απορροής της παλαιάς κοίτης του π Γαρύλλη και ανατολικά με τη λεκάνη απορροή  

του π. της Γερμασόγειας. Η λεκάνη αναπτύσσεται με κατεύθυνση Β-Ν, έχει σχήμα περίπου 

ορθογωνικό, μήκος 10 km, και πλάτος 1-4 km περίπου και έκταση 27.6 km2.  

Τα όρια της λεκάνης απορροής του π. Βαθιά σήμερα έχουν τροποποιηθεί λόγω του 

υφιστάμενου δικτύου αποχέτευσης ομβρίων της πόλης της Λεμεσού που χρησιμοποιεί τον π. 

Βαθιά ως φυσικό αποδέκτη. Έτσι, η λεκάνη περιλαμβάνει πλέον και τον ποταμό Κοιμητηρίου, 

τον κυκλικό κόμβο της Λινόπετρας, τη Λεωφόρο Αγ. Αθανασίου και τη μισή βιομηχανική 

Ζώνη. Επίσης, τμήμα της κοίτης του π. Βαθιά ανήκει πλέον στη λεκάνη απορροής της 

παλαιάς κοίτης του π. Γαρύλλη, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα (Φωτογραφία  20-1). 

Mε κόκκινο χρώμα σημειώνονται τα όρια υπολεκανών του π. Βαθιά και με κίτρινο τα όρια των 

υπολεκανών της παλαιάς κοίτης του π. Γαρύλλη.  
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Φωτογραφία  20‐1 : Όρια υπολεκανών π.Βαθιά και όρια υπολεκανών παλαιάς κοίτης π. 
Γαρύλλη  (Πηγή : TAY 2014, Έκθεση Υδρολογικού Μοντέλου π. Βαθιά και Παραπόταμου) 

 

Ο ποταμός Βαθιάς πηγάζει από τους λόφους της περιοχής Φασούλας και Σπιτάλι Λεμεσού, 

βόρεια της πόλης της Λεμεσού. Στη λεκάνη αναπτύσσονται τρεις κύριοι κλάδοι, ο δυτικός (π. 

Βαθιάς) ο κεντρικός (Παραπόταμος) και ο ανατολικός, οι οποίοι συμβάλουν σε μικρή 

απόσταση μεταξύ τους, κατάντη του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού – Πάφου μέσα στον αστικό 

ιστό της Λεμεσού, 250m περίπου ανάντη της Λεωφόρου Γρίβα ∆ιγενή, και στη συνέχεια και 

ως ενιαίος ποταμός καταλήγει στη θάλασσα, κοντά στο ξενοδοχείο Crown Plaza (πρώην 

Holiday Inn). O ∆υτικός κλάδος του ποταμού, μήκους περίπου 9.0km έχει ανοικτή φυσική 

διατομή σχεδόν στο σύνολο του μήκους του. Ο Ανατολικός κλάδος, μήκους περίπου 2.6km 

έχει αστικοποιηθεί πλήρως και έχει αντικατασταθεί κατάντη του αυτοκινητόδρομου 

Λευκωσίας-Πάφου από αγωγό κατά μήκος της οδού Λινόπετρας (λεωφόρος Αγ. Αθανασίου). 

Ο Κεντρικός κλάδος, συνολικού μήκους περίπου 5km αρχικά διέρχεται από το κέντρο του 

παλαιού οικισμού Αγ. Αθανασίου, όπου τοπικά έχει αντικατασταθεί από οχετούς, και στη 

συνέχεια, κατάντη του αυτοκινητοδρόμου από φυσική κοιλότητα που διασχίζει οικιστική ζώνη 

και η οποία περιορίζεται σήμερα από την ανάπτυξη.  

 

Τμήμα της κοίτης του π. Βαθιά που ανήκει πλέον 

στην λεκάνη απορροής του π. Γαρύλλη  
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Σχήμα 20‐1 : Γεωμορφολογικός χάρτης λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C15 

 

Χρήσεις γης-Κάλυψη Εδάφους 

Η λεκάνη απορροής του π. Βαθιά και του Παραπόταμου καλύπτεται κυρίως από 

συνδυασμούς θαμνώδους ή / και ποώδους βλάστησης.  
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Στον Πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 20-1) και στο Σχήμα 20-2 δίνεται η κατανομή κάλυψης 

εδάφους, με βάση τα δεδομένα της υδρολογικής ανάλυσης για τη λεκάνη που 

πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της κατάρτισης των Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

(στοιχεία Corine 2006).  

Πίνακας 20‐1: Κατανομή κάλυψης εδάφους λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C15 

Είδος Κάλυψης Έκταση (km2) Ποσοστό 

Αστική δόμηση 9.25 34% 

Βιομηχανικές-εμπορικές ζώνες & ∆ίκτυα μεταφορών 0.63 2% 

Ορυχεία, χώροι απορριμμάτων και χώροι οικοδόμησης 0.26 1% 

Αρόσιμη γη 0.34 1% 

Ετερογενείς γεωργικές περιοχές 5.42 20% 

Συνδυασμοί θαμνώδους ή / και ποώδους βλάστησης 11.71 42% 

ΣΥΝΟΛΟ 27.61 100% 

 

Σχήμα 20‐2 : Κατανομή κάλυψης εδάφους λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C15 
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Σχήμα 20‐3 : Χρήσεις Γης / Κάλυψη εδάφους λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C15 
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Γεωλογικοί σχηματισμοί – Εδαφικοί τύποι 

Οι γεωλογικοί σχηματισμοί που δομούν την Υδρολογική Λεκάνη της Π∆ΣΚΠ C15_Ποταμός 

Βαθιάς και Παραπόταμος, περιγράφονται συνοπτικά στη συνέχεια, από τους νεότερους 

προς τους παλαιότερους, με βάση το γεωλογικό χάρτη της Κύπρου κλίμακας 1:250.000 που 

έχει συνταχθεί και εκδοθεί από το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης (Κωσταντίνου Γ., 1995). 

Οι γεωλογικοί σχηματισμοί της λεκάνης είναι: 

 Αλλούβιο – Κολλούβιο (H): Ο σχηματισμός συνίσταται από άμμους, ιλύες, αργίλους και 

χαλίκια  - Ολόκαινο. 

 Αποθέσεις αναβαθμίδων (Q2): Αποτελείται από ασβεστιτικούς ψαμμίτες, άμμους και 

χαλίκια - Πλειστόκαινο.  

 Σχηματισμός Πάχνα (Mi-Mu): Ο σχηματισμός συνίσταται από κρητίδες, μάργες, μαργαϊκές 

κρητίδες, κρητιδικές μάργες και ασβεστιτικούς ψαμμίτες – Μειόκαινο. 

Υφιστάμενα τεχνικά έργα ανάσχεσης απορροής 

Στην κεφαλή του Παραπόταμου, μετά τον αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας-Πάφου υπάρχει 

ανάχωμα και λεκάνη κατακράτησης ομβρίων (λίμνη Αγ. Αθανασίου), ωφέλιμης χωρητικότητας 

περί τα 120.000m3, που έχει ληφθεί υπόψη στην υδρολογική ανάλυση. 

Στοιχεία Υδρολογικής Ανάλυσης 

Με βάση τα στοιχεία της Υδρολογικής Ανάλυασης, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 

κατάρτισης των Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας, η λεκάνη παρουσιάζει χαμηλές προς 

μέσες συνθήκες απορροής στο βόρειο τμήμα (ο αριθμός Καμπύλης CNII - μέση κατάσταση 

υγρασίας- κυμαίνεται από 41 έως 60) και υψηλές συνθήκες απορροής στο νότιο τμήμα που 

αναπτύσσεται εντός αστικής ζώνης (τιμές αριθμού Καμπύλης CNII - μέση κατάσταση 

υγρασίας- από 78 έως 91). 

Στο Πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 20-2) δίδονται οι παροχές πλημμυρικής αιχμής που 

αναπτύσσονται στην Π∆ΣΚΠ C15_Ποταμός Βαθιάς και Παραπόταμος, με βάση την 

υδρολογική ανάλυση που έγινε στο πλαίσιο της κατάρτισης των Χαρτών Επικινδυνότητας 

Πλημμύρας, για τα τρία υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται.  

Πίνακας 20‐2 : Παροχές αιχμής ΠΔΣΚΠ C15 για τα τρία υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται 

Θέση 
Παροχή αιχμής (m3/s) 

T=20 T=100 T=500 

Kεφαλή π. Βαθιάς (κλάδος C15_1) 
8.7 53.3 71.2 

Κεφαλή Παραπόταμου (κλάδος C15_2) 
6.3 28.2 42.9 

Εκβολή  
49.9 163.1 244.7 

Οι παροχές προέκυψαν από προσομοίωση του φαινομένου βροχής απορροής με χρήση 

μαθηματικού μοντέλου. Η κατασκευή του μοντέλου για το σύνολο της περιοχής έγινε με τρόπο 

ώστε να αναπαρίσταται η συνολική λεκάνη με όσο γίνεται ακριβέστερο τρόπο. Οι περιοχές 
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που χρειάστηκαν ιδιαίτερη προσοχή είναι κυρίως οι αστικές. Σε αυτές τροποποιήθηκαν οι 

λεκάνες απορροής που προκύπτουν από το φυσικό ανάγλυφο, έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη 

τα κατασκευασμένα έργα αποχέτευσης. Επίσης ελήφθη υπόψη η επίδραση των επιχωμάτων 

των οδικών αρτηριών στη διαμόρφωση των απορροών. 

Στη συγκεκριμένη περιοχή δεν υπήρχαν σταθμοί μέτρησης ροής και επομένως δεν  έγιναν 

εργασίες βαθμονόμησης. Για τα στοιχεία σχεδιασμού αξιοποιήθηκαν τα συμπεράσματα από 

τη βαθμονόμηση της περιοχής του π. Γαρύλλη. Τα κοινά σημεία των δυο περιοχών είναι η 

άμεση γεωγραφική γειτνίαση και το γεγονός ότι  έχουν παρόμοια γεωμορφολογικά και 

κλιματικά χαρακτηριστικά. 

20.1.2 Καταγραφή και αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης 
ρεμάτων Π∆ΣΚΠ 

Τα τμήματα των ρεμάτων που ανήκουν στην Π∆ΣΚΠ C15_Ποταμός Βαθιάς και 

Παραπόταμος έχουν συνολικό μήκος 7.7 km  και περιλαμβάνουν δύο κλάδους, τον κύριο 

κλάδο C15_1 (π. Βαθιάς) και τον δευτερεύοντα κλάδο C15_2 (Παραπόταμος). 

 Kλάδος C15_1 Ποταμός Βαθιάς (δυτικός κλάδος) 

Ο κλάδος C15_1, (ποταμός Βαθιάς), έχει μήκος 6.2 km. Ξεκινά ανάντη λίγο πιο χαμηλά από 

το Λύκειο Αγίας Φυλάξεως, διέρχεται από την περιοχή της Μέσα Γειτονιάς διασχίζοντας τον 

αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Πάφου, στη συνέχεια διέρχεται μεταξύ των περιοχών Νεάπολης 

και Λινόπετρας για να εκβάλει μέσω διευθετημένης διατομής μήκους 200m στον κόλπο 

Λεμεσού μεταξύ των παραλιών ∆ασούδι και Ολυμπίων παρά το ξενοδοχείο Crowne Plaza.  

Παρατηρείται δόμηση/οικιστική ανάπτυξη στη δεξιά, κατά τη ροή, όχθη του ποταμού από το 

ύψος του αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας-Πάφου μέχρι την εκβολή. Στην αριστερή όχθη η 

δόμηση είναι αραιότερη. 

Η διατομή του ρέματος είναι ανοικτή στο πλήρες μήκος της, με το πλάτος της να 

αυξομειώνεται αρκετά συχνά. Παρατηρείται υψηλή βλάστηση με δένδρα στο τμήμα ανάντη και 

κατάντη της συμβολής με τον Παραπόταμο και στο υπόλοιπο τμήμα χαμηλή θαμνώδης 

βλάστηση με μικρά δένδρα κατά διαστήματα. Όλο το τμήμα ανάντη της Λεωφόρου Σπ. 

Κυπριανού μέχρι την Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ είναι διευθετημένο με παράλληλη 

πεζοδρόμηση (Φωτογραφία  20-2). Στο μη διευθετημένο τμήμα καταγράφονται κατά τόπους 

προβλήματα διάβρωσης στα πρανή του ποταμού, κακότεχνες συμβολές αγωγών που 

επηρεάζουν την ευστάθεια της κοίτης και περιορισμοί κοίτης από παρόχθιες ιδιοκτησίες. 

Σημειώνεται ότι σε πολλές περιπτώσεις τα ιδιόκτητα τοιχία στα όρια των ιδιοκτησιών είναι 

αμφίβολης φέρουσας ικανότητας υπάρχουν κίνδυνοι υποσκαφής. 
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Φωτογραφία  20‐2 : Διευθέτηση κοίτης στον κύριο κλάδο του π. Βαθιά στη Μέσα Γειτονιά 

 

 

Επί του κλάδου  C15_1 υπάρχουν 12 τεχνικά έργα οδικών διαβάσεων (γέφυρες/οχετοί): 

Χ.Θ.  5+491 Γέφυρα διάβασης επαρχιακής οδού F131 στη Μέσα Γειτονιά, δύο 

ανοιγμάτων πλάτους 6.5 m και ύψους 1.0 m. 

 

Χ.Θ.  4+099 Γέφυρα πλάτους 8.4 m και ύψους 1.7 m, επί της οδόυ Κατίνας Παξινού 

στη Μέσα Γειτονιά 

 

Χ.Θ.  3+707 ∆ιάβαση τοπικής οδού επί της οδού Γεωργίου Καλογερόπουλου στη 

Μέσα Γειτονιά, διπλός κιβωτοειδής οχεός διαστάσεων 6.0 mX1.6 m 

 

Χ.Θ.  3+534 ∆ιάβαση Αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας - Λεμεσού, διπλός κιβωτοειδής 

οχετός πλάτους 2.5 m και 3.5 m και ύψους 2.2 m. 

 

Χ.Θ.  3+215 Ιρλανδική διάβαση τοπικής οδού στη Μέσα Γειτονιά, πέντε σωληνωτοί 

οχετοί διαμέτρου 0.70 m 

 

Χ.Θ.  3+007 Γέφυρα δύο ανοιγμάτων, πλάτους 3.4 m και ύψους 1.7 m,  επί της οδού 

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, στη Μέσα Γειτονιά 

 

Χ.Θ.  2+807 Ιρλανδική διάβαση τοπικής οδού στη Μέσα Γειτονιά, δύο σωληνωτοί 

οχετοί διαμέτρου 0.70 m 

 

Χ.Θ.  2+266 Ιρλανδική διάβαση τοπικής οδού στη Μέσα Γειτονιά, τρεις σωληνωτοί 

οχετοί διαμέτρου 0.90 m 
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Χ.Θ.  2+002 Οχετός διάβασης τοπικής οδού, τριπλός κιβωτοειδής οχετός διαστάσεων 

1.7 mΧ2.5 m 

 

Χ.Θ.  1+902 Γέφυρα δύο ανοιγμάτων, πλάτους 2.3 m και ύψους 2.3 m, επί της 

Λεωφόρου Σπ Κυπριανού (Μακεδονίας) στη Μέσα Γειτονιά 

 

Χ.Θ.  0+867 Γέφυρα δύο ανοιγμάτων, πλάτους 3.7 m και ύψους 2.6 m, επί της 

Λεωφόρου Γρίβα ∆ιγενή στον  Αγιο Αθανασιο 

 

Χ.Θ.  0+142 Γέφυρα έξι ανοιγμάτων πλάτους 3.5 m και ύψους 2.3 m,  επί της 

λεωφόρου Προμαχών Ελευθερίας στον Άγιο Αθανάσιο 

 

 Kλάδος C15_2 Παραπόταμος Βαθιάς (κεντρικός κλάδος) 

Ο δευτερεύων Παραπόταμος C15_2, ξεκινά βόρεια του αυτοκινητόδρομου που συνδέει τη 

Λευκωσία με την Λεμεσό και την Πάφο. Στο ανάντη αυτό τμήμα το ρέμα είναι διευθετημένο με 

κιβωτοειδή οχετό, οποίος είναι τοποθετημένος μέσα στην κοίτη του ρέματος με τα 

κατακόρυφα τοιχία του να είναι στο μεγαλύτερό τους ποσοστό πάνω από το φυσικό έδαφος. 

Το ρέμα διέρχεται κάτω από τον αυτοκινητόδρομο με κιβωτοειδή οχετό (ΧΘ 1+460 και 

1+270). Αμέσως κατάντη του αυτοκινητόδρομου υπάρχει η λίμνη ανάσχεσης ομβρίων Αγ. 

Αθανασίου. Τα νερά εξέρχονται από τη λίμνη μέσω φρεατίου καταστροφής ενέργειας και 

σωληνωτού οχετού και στη συνέχεια ρέουν σε φυσική διαμορφωμένη κοίτη. 200m κατάντη και 

για μήκος 200m περίπου κατασκευάζονται έργα εγκιβωτισμού του ρέματος (Φωτογραφία  

20-3). 
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Φωτογραφία  20‐3 : Έργα διαμόρφωσης Παραπόταμου Βαθιάς κατάντη λίμνης Αγ. Αθανασίου 

 

Μετά την έξοδο από τη λίμνη το ρέμα διασχίζει τμήμα της οικιστικής περιοχής του Αγίου 

Αθανασίου και εκβάλλει στον π. Βαθιά. 160m πριν την συμβολή του με τον ποταμό Βαθιά το 

ρέμα είναι διευθετημένο με σωληνωτούς οχετούς. 

Επί του κλάδου C15_2 υπάρχουν 5 τεχνικά έργα οδικών διαβάσεων (γέφυρες/οχετοί): 

Χ.Θ. 1+248 Κιβωτοειδής οχετός διάβασης αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας - Λεμεσού, 

πλάτους 3.20 m και ύψους 1.80 m. 

Χ.Θ. 0+956 Σωληνωτός οχετός διαμέτρου 1.0m, εκροή από λίμνη ανάσχεσης ομβρίων 

Αγ. Αθανασίου 

Χ.Θ. 0+671 Ιρλανδική διάβαση τοπικής οδού στην περιοχή Καμινίων στη Μέσα Γειτονιά, 

οκτώ σωληνωτοί οχετοί διαμέτρου 0.90 m 

Χ.Θ. 0+313 Γέφυρα δύο ανοιγμάτων, πλάτους 3.95 m και ύψους 2.30 m, επί της 

Λεωφόρου Σπ Κυπριανού (Μακεδονίας) στη Μέσα Γειτονιά 

Χ.Θ. 0+000 ∆ίδυμος σωληνωτός οχετός διαμέτρου 0.90 m  



 

 

ΤΑΥ 10/2014 

Σ∆ΚΠ/∆ραστηριότητα 4.2 : Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης  

 

Κοινοπραξία Λ∆Κ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. 
και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 

Σελίδα 20-339 

20.1.3 Χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας - αξιολόγηση 
πλημμυρικών φαινομένων 

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων έχουν αναρτηθεί, οι ακόλουθοι Χάρτες 

Επικινδυνότητας Πλημμύρας (δίνονται με hyperlink), για τα τρία υδρολογικά σενάρια. 

Κωδ. 

Π∆ΣΚΠ 
Όνομα περιοχής 

ΧΑΡΤΕΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ 

ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

Για πλημμύρα πιθανότητας περιόδου 

επαναφοράς 

20 χρόνια 100 χρόνια 500 χρόνια 

C15 
Ποταμός Βαθιάς και 

Παραπόταμος 
(1) & (2) (1) & (2) (1) & (2) 

Από τη Μελέτη των Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας προκύπτουν τα ακόλουθα :  

 Πλημμύρα υψηλής πιθανότητας (T20 έτη)  

Συνολικά ο π. Βαθιάς (και οι δύο κλάδοι) παροχετεύει την πλημμύρα 20ετίας χωρίς μεγάλα 

προβλήματα. Στο ενιαίο τμήμα κατάντη της λεωφόρου Γρίβα ∆ιγενή συμβαίνει υπερχείλιση 

της κοίτης προς τα αριστερά, 400 m και 250 m ανάντη της εκβολής (πλάτος κατάκλυσης 

περίπου 50m και βάθη νερού της τάξης του 0.50m). Eπίσης, σημειακά προβλήματα 

καταγράφονται και τμήμα του κλάδου C15_1, μεταξύ της Λεωφόρου Σπ. Κυπριανού και του 

αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας-Πάφου. Στο τμήμα αυτό επίσης παρατηρείται υπερχείλιση σε 

δύο ιρλανδικές διαβάσεις τοπικών οδών στη Μέσα Γειτονιά στις Χ.Θ. 2+807 και Χ.Θ. 2+266. 

Οι ταχύτητες ροής που καταγράφονται είναι γενικά στον κλάδο C15_1 2.5 m/sec-3.5 m/sec 

και στον κλάδο C15_2 1.5 m/sec - 2.5 m/sec.  

 Πλημμύρα υψηλής πιθανότητας (T100 έτη)  

Αρκετά ικανοποιητικά ανταποκρίνεται το σύστημα στην πλημμύρα 100ετίας με κάποια 

προβλήματα όμως, όπως :  

 Υπερχειλίζει η γέφυρα διάβασης του κεντρικού κλάδου του π. Βαθιά επί της οδού 

Γεωργίου Καλογερόπουλου (F131) στη Χ.Θ. 5+491 και τμήμα της οδού μήκους 450m 

(από τη Χ.Θ. 5+450 έως τη Χ.Θ. 5+000). 

 Συμβαίνουν υπερχειλίσεις κατά τόπους με περιορισμένες κατακλύσεις εκτάσεων 

εκατέρωθεν του κεντρικού κλάδου C15_1. 

 Στο κύριο κλάδο του π. Βαθιά, συμβαίνουν υπερχειλίσεις στις οδικές διαβάσεις πλην της 

παραλιακής λεωφόρου 28ης Οκτωβρίου, της Λεωφόρου Σπ Κυπριανού (Μακεδονίας), του 

αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας-Πάφου και της οδού Γεωργίου Καλογερόπουλου, αμέσως 

ανάντη του αυτοκινητοδρόμου. 
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 Στον δευτερεύοντα κλάδο συμβαίνουν υπερχειλίσεις σε όλες τις διαβάσεις (και στη 

διάβαση του Αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας-Πάφου) πλην της Λεωφόρου Σπ. Κυπριανού. 

Υπερχειλίσεις συμβαίνουν επίσης και στα κλειστά τμήματα του κλάδου. Στα ανάντη τα 

νερά που υπερχειλίζουν ρέουν μέσα στη φυσική κοίτη του ρέματος, ενώ πριν τη συμβολή  

με τον π. Βαθιά ρέουν επιφανειακά εντός της αστικής περιοχής. 

 Οι ταχύτητες ροής που καταγράφονται είναι γενικά στον κλάδο C15_1 3.0 m/sec-

5.5 m/sec και στον κλάδο C15_2 1.5 m/sec-4.0 m/sec. 

 Πλημμύρα υψηλής πιθανότητας (T500 έτη)  

Στην πλημμύρα 500ετίας η εικόνα είναι δυσμενέστερη. Υπερχειλίζουν όλες οι οδικές διαβάσεις 

πλην της Λεωφόρου Σπ. Κυπριανού στον κλάδο C15_2 και οδού Γεωργίου Καλογερόπουλου 

αμέσως ανάντη του αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας-Λεμεσού στον κλάδο C15_1. Υπερχειλίζει 

ακόμα και ο αυτοκινητόδρομος και στους δύο κλάδους. Μάλιστα στον κύριο κλάδο συμβαίνει 

και τοπική κατάκλυση του οδοστρώματος, βάθους μέχρι 0.50 m. Eπιπλέον συμβαίνουν 

μεγαλύτερης έκτασης υπεχειλίσεις εκατέρωθεν της κοίτης, κυρίως στο ενιαίο τμήμα του π. 

Βαθιάς, όπου κατάντη της λεωφόρου Κολωνακίου υπάρχουν κατακλύσεις συνολικού πλάτους 

200 m. Τα βάθη νερού είναι της τάξης του 0.5-1.0 m. Οι ταχύτητες ροής που καταγράφονται 

είναι γενικά στον κλάδο C15_1 3.0 m/sec-6.0 m/sec και στον κλάδο C15_2 1.5 m/sec-

4.5m/sec 

Στο Πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 20-3) δίνεται η συμπεριφορά των οδικών διαβάσεων της 

Π∆ΣΚΠ C15_Ποταμός Βαθιάς και Παραπόταμος σε συνθήκες πλημμύρας, σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της υδραυλικής ανάλυσης.  

Πίνακας 20‐3: Συμπεριφορά οδικών διαβάσεων ΠΔΣΚΠ  C15_ Ποταμός Βαθιάς και 
Παραπόταμος σε συνθήκες πλημμύρας 

Α/Α ΧΘ Τεχνικό έργο 
Υπερπήδηση κατασκευής 

T=20 T=100 T=500 

Κλάδος C15_1 Ποταμός Βαθιάς  

1 0+142 Γέφυρα/Οχετός OXI OXI NAI 

2 0+867 Γέφυρα/Οχετός OXI NAI NAI 

3 1+902 Γέφυρα/Οχετός OXI OXI NAI 

4 2+002 Γέφυρα/Οχετός OXI NAI NAI 

5 2+266 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 

6 2+807 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 

7 3+007 Γέφυρα/Οχετός OXI NAI NAI 

8 3+215 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 

9 3+534 Γέφυρα/Οχετός OXI OXI NAI 

10 3+707 Γέφυρα/Οχετός OXI OXI OXI 

11 4+099 Γέφυρα/Οχετός OXI OXI NAI 
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Α/Α ΧΘ Τεχνικό έργο 
Υπερπήδηση κατασκευής 

T=20 T=100 T=500 

12 5+491 Γέφυρα/Οχετός OXI NAI NAI 

Κλάδος C15_2 Παραπόταμος 

1 0+000 Γέφυρα/Οχετός OXI NAI NAI 

2 0+313 Γέφυρα/Οχετός OXI OXI OXI 

3 0+671 Γέφυρα/Οχετός OXI NAI NAI 

4 0+956 Γέφυρα/Οχετός OXI NAI NAI 

5 1+248 Γέφυρα/Οχετός OXI NAI NAI 

Στην αξιολόγηση των συνθηκών πλημμύρας που δίνεται παραπάνω θα πρέπει να 

συνυπολογιστεί και η αβεβαιότητα που υπάρχει στα αποτελέσματα των υδρολογικών και 

υδραυλικών αναλύσεων που έγιναν για την υπόψη περιοχή (βλ. Παραδοτέο ∆ραστηριότητας 

4.1).  

20.1.4 Αξιολόγηση αιτίων πλημμυρών και επιπέδου προστασίας 
έναντι πλημμύρας  

Ο π. Βαθιάς και ο Παραπόταμος, στο εξεταζόμενο τμήμα, ανταποκρίνονται γενικά 

ικανοποιητικά σε συνθήκες πλημμύρας 20ετίας. Παρουσίαζονται τοπικά προβλήματα που 

μπορεί να αντιμετωπιστούν με έργα διευθέτησης και τοπικής ενίσχυσης της κοίτης των 

ρεμάτων. Στις πλημμύρες 100ετίας και 500ετίας παρατηρούνται προβλήματα υπερχείλισης 

της κεντρικής κοίτης και ανεπάρκειας των οδικών διαβάσεων (παρεμπόδιση ροής).  

Οι κατά μήκος κλίσεις των εξεταζόμενων ρεμάτων είναι μεγάλες. Οι συνθήκες ροής στον 

κεντρικό κλάδο, από το ύψος της Λεωφόρου Σπ. Κυπριανού και προς τα ανάντη, είναι 

υπερκρίσιμες ενώ κατάντη μέχρι την εκβολή γενικά υποκρίσιμες. Στον Παραπόταμο οι 

συνθήκες ροής είναι μικτές και κυρίως υπερκρίσιμες. Οι ταχύτητες που αναπτύσσονται και 

στους δύο κλάδους είναι γενικά μεγαλύτερες του 1.5 m/sec και σε μεγάλα τμήμα ανέρχονται 

σε 2-4 m/sec. Οι συνθήκες αυτές ευνοούν προβλήματα διάβρωσης και ευστάθειας των 

πρανών. Έτσι, τα προβλήματα που καταγράφονται στην Π∆ΣΚΠ C15 δεν είναι τόσο οι 

εκτεταμένες πλημμύρες όσο θέματα διάβρωσης της κοίτης και ευστάθεια των πρανών της. 
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20.2 ΧΑΡΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ -  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΤΩΣΕΩΝ 

20.2.1 Χάρτες Κινδύνου Πλημμύρας 

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων έχουν αναρτηθεί, οι ακόλουθοι Χάρτες με 

τις δυνητικές αρνητικές συνέπειες των πλημμυρών (δίνονται με hyperlink), για τα τρία 

υδρολογικά σενάρια Τ20, Τ100 και Τ500. 

Κωδ. 

Π∆ΣΚΠ 
Όνομα περιοχής 

ΧΑΡΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

Για πλημμύρα πιθανότητας περιόδου 

επαναφοράς 

20 χρόνια 100 χρόνια 
500 

χρόνια 

C15 
Ποταμός Βαθιάς και 

Παραπόταμος 
(1) & (2) (1) & (2) (1) & (2) 

Από την επεξεργασία των στοιχείων των Χαρτών αυτών, δίδονται στους Πίνακες που 

ακολουθούν (Πίνακας 20-4 και Πίνακας 20-5) τα είδη χρήσεων γης και ο εκτιμώμενος 

πληθυσμός που δυνητικά θίγεται σε σημερινές συνθήκες και συνθήκες πλήρους ανάπτυξης 

(βλ. Σχήμα 20-8). Σημειώνεται ότι μέρος των εκτάσεων που δίνονται στον Πίνακα Χρήσεων 

Γης ανήκουν στην κυρίως κοίτη του ποταμού, παρόλο που μπορεί να έχουν ενταχθεί στην 

οικιστική ή άλλη Πολεοδομική  Ζώνη. 

Στον π. Βαθιά στον κύριο κλάδο (C15_1) αποτελεί πολεοδομική ζώνη προστασίας το ανάντη 

τμήμα σε μήκος 600 m (ζώνη πλάτους 20-50m) και η εκβολή του στη θάλασσα. Η ζώνη 

προστασίας καλύπτει την έκταση της πλημμύρας 20ετίας και το μεγαλύτερο μέρος της 

έκτασης της πλημμύρας 100ετίας. ∆εν υπάρχει ζώνη προστασίας στον Παραπόταμο.  
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Πίνακας 20‐4 : ΠΔΣΚΠ  C15_ Ποταμός Βαθιάς και Παραπόταμος _Κατακλυζόμενες εκτάσεις ανά χρήση 

ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ 

Τ20 Τ100 Τ500 

Έκταση 

(δεκάρια) Ποσοστό (δεκάρια) Ποσοστό (δεκάρια) Ποσοστό 

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ 71 76.3% 124 74.2% 199 63.4% 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 5 5.4% 12 7.2% 26 8.3% 

ΑΛΛΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1 1.1% 1 0.6% 2 0.6% 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1 1.1% 4 2.4% 5 1.6% 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 5 5.4% 8 4.8% 10 3.2% 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 1 1.1% 1 0.6% 1 0.3% 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ   1 0.6% 2 0.6% 

ΑΓΝΩΣΤΟ 9 9.7% 16 9.6% 69 22.0% 

ΣΥΝΟΛΟ 93 100% 167 100% 314 100% 
Σημείωση : Mέρος των εκτάσεων ανήκουν στην εγγεγραμένη κοίτη του ποταμού αλλά προσμετρώνται γιατί έχουν ενταχθεί στις αντίστοιχες πολοεοδομικές ζώνες 

 

Πίνακας 20‐5 : ΠΔΣΚΠ  C15_ Ποταμός Βαθιάς και Παραπόταμος _Δυνητικά θιγόμενος πληθυσμός 

Σημερινός Πληθυσμός Πληθυσμός Πλήρους Ανάπτυξης 

Τ=020 Τ=100 Τ=500 Τ=020 Τ=100 Τ=500 

10 50 240 370 660 1 160 
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Σχήμα 20‐4 : Κατανομή θιγόμενων χρήσεων 
γης στην ΠΔΣΚΠ C15, σε συνθήκες πλημμύρας 

Τ20 

Σχήμα 20‐5 : Κατανομή θιγόμενων χρήσεων 
γης στην ΠΔΣΚΠ C15, σε συνθήκες πλημμύρας 

Τ100 

Σχήμα 20‐6 : Κατανομή θιγόμενων χρήσεων 
γης στην ΠΔΣΚΠ C15, σε συνθήκες πλημμύρας 

Τ500 
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Σχήμα 20‐7: Θιγόμενες χρήσεις/δραστηριότητες  (δεκάρια) σε συνθήκες πλημμύρας Τ20, 100 & Τ500 στην ΠΔΣΚΠ C15
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Σχήμα 20‐8: ΠΔΣΚΠ  C15_ Ποταμός Βαθιάς και Παραπόταμος _Δυνητικά θιγόμενος πληθυσμός 

 

Ειδικότερα, όσον αφορά στις επιπτώσεις στις αγροτικές δραστηριότητες, από τη 

συναξιολόγηση και επεξεργασία των πληροφοριών για τα τρία υδρολογικά σενάρια: 

 των Χαρτών Κινδύνου Πλημμύρας και 

 των  στοιχείων του ΚΟΑΠ για το έτος 2013,  

προκύπτει ότι πλήττονται κυρίως λαχανοκομικά είδη.  

20.2.2 Αξιολόγηση Επιπτώσεων 

Από την επεξεργασία των Χαρτών, για τα τρία υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται, 

καταγράφονται τα εξής (βλ. Σχήμα 20-7): 

 Πλημμύρες υψηλής πιθανότητας (Τ20 έτη)  

Οι όποιες μικρές κατακλύσεις αφορούν κυρίως σε περιοχές με επικρατούσα χρήση την 

κατοικία. 

 Πλημμύρες μέσης και χαμηλής πιθανότητας (Τ100 έτη και Τ500 έτη)  

Οι όποιες κατακλύσεις αφορούν κυρίως σε περιοχές με επικρατούσα χρήση την κατοικία. 

Κατάντη της συμβολής των δύο κλάδων κατακλύζονται και περιορισμένες εκτάσεις που 

προορίζονται για εμπορικές δραστηριότητες, οι οποίες σήμερα δεν έχουν αναπτυχθεί. Μεταξύ 

των δύο σεναρίων υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις ως προς τις θιγόμενες επιφάνειες. 

Στη συνέχεια με βάση τα παραπάνω αξιολογούνται οι επιπτώσεις από τις πλημμύρες στον 

πληθυσμό (άμεσες και έμμεσες), στις οικονομικές δραστηριότητες, στην πολιτιστική 

κληρονομιά και στο περιβάλλον με βάση τη μεθοδολογία που περιγράφεται στο Κεφ. 3.3. 

 Επιιπτώσεις στον πληθυσμό : 
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 Άμεσες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Ο σημερινά θιγόμενος πληθυσμός είναι : 

Τ20  10 άτομα   Χαμηλή Επίπτωση 

Τ100  50 άτομα   Μέτρια Επίπτωση 

Τ500 240 άτομα   Υψηλή Επίπτωση 

 Έμμεσες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία: ∆εν κατακλύζονται υποδομές 

ύδρευσης/αποχέτευσης και εγκαταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν ρύπανση.  

Τ20 ∆εν υπάρχουν  Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 ∆εν υπάρχουν  Μηδενική Επίπτωση 

Τ500 ∆εν υπάρχουν  Μηδενική Επίπτωση 

 Κοινωνικές επιπτώσεις : ∆εν θίγονται δημόσια κτίρια και κοινωνικές υποδομές. 

Τ20 ∆εν υπάρχουν  Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 ∆εν υπάρχουν  Μηδενική Επίπτωση 

Τ500 ∆εν υπάρχουν  Μηδενική Επίπτωση 

 Επιπτώσεις στην οικονομία:  

 Ιδιοκτησία : Περιορισμένες εκτάσεις οικιστικής ζώνης θίγονται στις πλημμύρες 

100ετίας και 500ετίας.  

Τ20 Καταγράφονται μόνο τοπικές 

κατακλύσεις οικιστικής ζώνης 

πολύ περιορισμένης έκτασης 

 Χαμηλή Επίπτωση 

Τ100 Κατακλύζονται 

περιορισμένες οικιστικές 

εκτάσεις 

 Υψηλή Επίπτωση 

Τ500 Κατακλύζονται 

περιορισμένες οικιστικές 

εκτάσεις 

 Υψηλή Επίπτωση 

 Tεχνικές υποδομές :’ 

Τ20 Κατακλύζονται οδοί τοπικής 

σημασίας   

 Χαμηλή Επίπτωση 

Τ100 Κατακλύζονται οδοί τοπικής 

σημασίας και η διάβαση του 

Αυτοκινητοδρόμου 

Λευκωσίας-Πάφου στον 

 Yψηλή Επίπτωση 
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κλάδο C15_2 

Τ500 Κατακλύζονται οδοί τοπικής 

σημασίας και ο 

αυτοκινητόδρομος 

Λευκωσίας-Πάφου και στους 

δύο κλάδους 

 Υψηλή Επίπτωση 

 Οικονομικές δραστηριότητες : 

Τ20 ∆εν υπάρχουν  Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 Κατακλύζονται 

περιορισμένες εκτάσεις 

χαρακτηρισμένες ως 

εμπορικές ζώνες που δεν 

έχουν αναπτυχθεί ακόμα  

 Μηδενική Επίπτωση 

Τ500 Κατακλύζονται 

περιορισμένες εκτάσεις 

χαρακτηρισμένες ως 

εμπορικές ζώνες που δεν 

έχουν αναπτυχθεί ακόμα  

 Μηδενική Επίπτωση 

 Αγροτικές δραστηριότητες:  

Τ20 ∆εν υπάρχουν  Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 Κατακλύζονται πολύ 

περιορισμένες αγροτιές 

εκτάσεις  

 Χαμηλή Επίπτωση 

Τ500 Κατακλύζονται πολύ 

περιορισμένες αγροτικές 

εκτάσεις 

 Χαμηλή Επίπτωση 

 Επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονομιά : ∆εν θίγονται υποδομές Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς 

Τ20 ∆εν υπάρχουν  Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 ∆εν υπάρχουν  Μηδενική Επίπτωση 

Τ500 ∆εν υπάρχουν  Μηδενική Επίπτωση 

 Επιπτώσεις στο περιβάλλον : ∆εν θίγονται εγκαταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν 

ρύπανση ούτε προστατευόμενες περιοχές. 

Τ20 ∆εν υπάρχουν  Μηδενική Επίπτωση 
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Τ100 ∆εν υπάρχουν  Μηδενική Επίπτωση 

Τ500 ∆εν υπάρχουν  Μηδενική Επίπτωση 
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21. Π∆ΣΚΠ C16_ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙΑ ΚΟΙΤΗ 

ΓΑΡΥΛΛΗ 

21.1 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΙΩΝ 

ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ 

21.1.1 Καταγραφή και αξιολόγηση κατάστασης λεκάνης 
απορροής 

Γενική περιγραφή λεκάνης 

Η λεκάνη απορροής της Π∆ΣΚΠ C16_Νέα και Παλιά Κοίτη Γαρύλλη βρίσκεται στην επαρχία 

Λεμεσού και καταλαμβάνει εκτάσεις του δήμου Λεμεσού και Κάτω Πολεμίδια και των 

κοινοτήτων Λουβαρά, Γεράσα, Αψιού, Σπιτάλη, Απαισιά, Κορφή, Παραμύθα, Παλώδια, 

Φασούλα και Πάνω Πολεμίδια (Σχήμα 21-1). Η λεκάνη αναπτύσσεται με κατεύθυνση Β-Ν. Η 

νέα κοίτη έχει λεκάνη απορροής μήκους 26 km περίπου και έκταση 99.4 km2. Αντίστοιχα, η 

λεκάνη απορροής της παλιάς κοίτης έχει έκταση 3.35 km2.  

Ο π. Γαρύλλης είναι ένας εκ των κυρίων ποταμών που διασχίζουν τη Λεμεσό και εκβάλλει 

στον κόλπο της Λεμεσού. Το βορειοανατολικό άκρο της λεκάνης απορροής του εφάπτεται του 

ορίου της κοινότητας Λουβαρά. Το ανάντη τμήμα της λεκάνης του είναι ορεινό - ημιορεινό με 

χαμηλή βλάστηση (περιοχές όπως η Φασούλα και η Παλώδια).  

Από το σημείο της Λεωφόρου Μακεδονίας ο ποταμός έχει εκτραπεί σε νέα κοίτη που 

καταλήγει στο ‘Καρνάγιο’ Λεμεσού. Η παλιά κοίτη του Γαρύλλη διέρχεται από την περιοχή Άγ. 

Αντώνιου και καταλήγει στη θάλασσα, στη θέση του παλαιού λιμανιού Λεμεσού. Σε μεγάλες 

παροχές η παλαιά κοίτη δέχεται ροή και από το δυτικό τμήμα του ποταμού Βαθιά. 
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Σχήμα 21‐1 : Γεωμορφολογικός χάρτης λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C16 

 

Χρήσεις γης-Κάλυψη Εδάφους 

Η λεκάνη απορροής του π. Γαρύλλη καλύπτεται κυρίως από συνδυασμούς θαμνώδους ή / και 

ποώδους βλάστησης και ετερογενείς γεωργικές εκτάσεις. Καθώς το κατάντη τμήμα της 



ΤΑΥ 10/2014 

Σ∆ΚΠ/∆ραστηριότητα 4.2 : Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης  

  

Κοινοπραξία Λ∆Κ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.  
και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 

Σελίδα 21-352 

 

λεκάνης της νέας κοίτης όσο και όλη η έκταση της λεκάνης απορροής της παλαιάς κοίτης, 

βρίσκονται μέσα στο πολεοδομικό συγκρότημα της Λεμεσού, ο π. Γαρύλλης είναι αποδέκτης 

ομβρίων υδάτων σημαντικής έκτασης της πόλης. 

Στον Πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 21-1) και στο Σχήμα 21-2 δίνεται η κατανομή κάλυψης 

εδάφους στη λεκάνη, με βάση τα δεδομένα της υδρολογικής ανάλυσης για τη λεκάνη που 

πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της κατάρτισης των Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

(στοιχεία Corine 2006).  

Πίνακας 21‐1: Κατανομή κάλυψης εδάφους λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C16 

Είδος Κάλυψης Έκταση (km2) Ποσοστό 

Αστική δόμηση 14.23 14% 

Βιομηχανικές-εμπορικές ζώνες & ∆ίκτυα μεταφορών 1.64 2% 

Τεχνητές, μη γεωργικές περιοχές με βλάστηση 0.42 0% 

Αρόσιμη γη 1.71 2% 

Μόνιμες καλλιέργειες 0.36 0% 

Ετερογενείς γεωργικές περιοχές 29.38 30% 

∆άση 14.74 15% 

Συνδυασμοί θαμνώδους ή / και ποώδους βλάστησης 36.55 37% 

Χερσαία ύδατα 0.37 0% 

ΣΥΝΟΛΟ 99.40 100% 

 

Σχήμα 21‐2 : Κατανομή κάλυψης εδάφους λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C16 
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Σχήμα 21‐3 : Χρήσεις Γης / Κάλυψη εδάφους λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C16 
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Γεωλογικοί σχηματισμοί – Εδαφικοί τύποι 

Οι γεωλογικοί σχηματισμοί που δομούν την Υδρολογική Λεκάνη της Π∆ΣΚΠ C16_Νέα και 

Παλιά Κοίτη Γαρύλλη, περιγράφονται συνοπτικά στη συνέχεια, από τους νεότερους προς 

τους παλαιότερους, με βάση το γεωλογικό χάρτη της Κύπρου κλίμακας 1:250.000 που έχει 

συνταχθεί και εκδοθεί από το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης (Κωσταντίνου Γ., 1995). Οι 

γεωλογικοί σχηματισμοί της λεκάνης είναι: 

 Αλλούβιο – Κολλούβιο (H): Ο σχηματισμός συνίσταται από άμμους, ιλύες, αργίλους και 

χαλίκια  - Ολόκαινο. 

 Σχηματισμός Πάχνα (Mi-Mu): Ο σχηματισμός συνίσταται από κρητίδες, μάργες, μαργαϊκές 

κρητίδες, κρητιδικές μάργες και ασβεστιτικούς ψαμμίτες – Μειόκαινο.  

 Σχηματισμός Λεύκαρα (Ku3-Ou): Αποτελείται από Κρητίδες, μάργες, μαργαϊκές κρητίδες, 

κρητιδικές μάργες με κατά τόπους κερατόλιθους σε μορφή ταινιών ή κονδύλων – 

Παλαιογενές.  

 ∆ιαβάσης (Db): ∆ιαβασικές φλέβες πλάτους μέχρι 3 m, αφυρικές, κλινοπυροξενοφυρικές 

και πλαγιοκλαστοφυρικές, εξαλλοιωμένες στην πρασινοσχιστολιθική φάση - Ανώτερο 

Κρητιδικό.  

 Λάβες και ηφαιστοκλαστίτες (Vis): Λεπτόκοκκα ηφαιστειακά ιζήματα παρεμβαλλόμενα σε 

λάβες που αποτελούνται από ψαμμίτες, αδρομερείς ψαμμίτες και ιλύες, παρενστρωμένοι 

με φυλλώδεις σιδηρούχους – μαγγανιούχους λασπόλιθους.  

 Λάβες και ηφαιστοκλαστίτες (Vpl): Βιτροφυρικές pillow λάβες συνήθως ολιβινοφυρικές ή 

και ορθοπυροξενοφυρικές. 

Υφιστάμενα τεχνικά έργα ανάσχεσης απορροής 

Εντός της λεκάνης του π. Γαρύλλη έχει κατασκευαστεί το φράγμα Πολεμιδίων (Φωτογραφία  

21-1). Πρόκειται για μεγάλο χωμάτινο φράγμα, ύψους 45 m, με ταμιευτήρα χωρητικότητας 

3.4 εκατ.m3 που λειτουργεί από το 1965 με σκοπό την άρδευση. To φράγμα βρίσκεται 7km 

περίπου ανάντη της εκβολής του ρέματος στη θάλασσα, 1.5 km βόρεια του οικισμού Πάνω 

Πολεμίδα.  
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Φωτογραφία  21‐1: Άποψη του φράγματος Πολεμιδίων με τη στέψη (πηγή : TAY, Έκθεση 
Υδρολογικού Μοντέλου παλιάς και νέας κοίτης π. Γαρύλλη) 

 

Στοιχεία Υδρολογικής Ανάλυσης 

Με βάση τα στοιχεία του Υδρολογικού Μοντέλου, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 

κατάρτισης των Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας, η λεκάνη της νέας κοίτης παρουσιάζει 

μέσες προς υψηλές συνθήκες απορροής (ο αριθμός Καμπύλης CNII - μέση κατάσταση 

υγρασίας- κυμαίνεται από 55 έως 83) και της παλαιάς κοίτης υψηλής συνθήκες απορροής 

(τιμή CNII) 89.6. 

Στο Πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 21-2) δίδονται οι παροχές πλημμυρικής αιχμής που 

αναπτύσσονται στην εξεταζόμενη Π∆ΣΚΠ, με βάση την υδρολογική ανάλυση που 

πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της κατάρτισης των Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας.  

Πίνακας 21‐2 : Παροχές αιχμής ΠΔΣΚΠ C16 για τα τρία υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται 

Θέση 
Παροχή αιχμής (m3/s) 

T=20 T=100 T=500 

Κεφαλή νέας κοίτης π. Γαρύλλη  21.1 66.8 174.4 

Εκβολή νέας κοίτης π. Γαρύλλη 61.2 91.9 194.4 

Εκβολή παλαιάς κοίτης π. Γαρύλλη 22.9 52.4 79.2 

Οι παροχές προέκυψαν από προσομοίωση του φαινομένου βροχής-απορροής με χρήση 

μαθηματικού μοντέλου. Η κατασκευή του μοντέλου έγινε με τρόπο ώστε να αναπαρίσταται με 

τη μέγιστη δυνατή ακριβεια η πραγματικότητα. Στη λεκάνη του π. Γαρύλλη υπήρχε η 

δυνατότητα να γίνει βαθμονόμηση του υδρολογικού μοντέλου καθώς υπήρχε ένας σταθμός 

μέτρησης ροής (9-4-3-80 ) με επαρκή δεδομένα. Ο σταθμός αυτός βρίσκεται σε θέση ανάντη 

του φράγματος Πολεμιδιών. Στην ανάλυση, για τον υπολογισμό των πλημμυρικών 
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υδρογραφημάτων, θεωρήθηκε ως αρχική συνθήκη ότι ο ταμιευτήρας του φράγματος είναι 

πλήρης (συντηρητική παραδοχή υπέρ της ασφαλείας). 

21.1.2 Καταγραφή και αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης 
ρεμάτων Π∆ΣΚΠ 

Τα τμήματα των ρεμάτων που ανήκουν στην Π∆ΣΚΠ C16_Νέα και Παλιά Κοίτη Γαρύλλη 

έχουν συνολικό μήκος 13.6 km και περιλαμβάνουν τρεις κύριους κλάδους, τον κλάδο C16_1 

(νέα κοίτη π. Γαρύλλη), τον κλάδο C16_2 (παλαιά κοίτη π. Γαρύλλη) και τον κλάδο C16_3 

(παλαιά κοίτη π. Γαρύλλη) 

 Kλάδος C16_1 (Νέα Κοίτη π. Γαρύλλη) 

Ο κλάδος C16_1 έχει μήκος 6.2km. Το ανάντη άκρο του βρίσκεται στην περιοχή της 

Βιοτεχνικής Ζώνης Πάνω Πολεμιδίων, περίπου 1.4k m κατάντη του φράγματος Πολεμιδίων. 

Mέχρι τη Χ.Θ. 4+800 (το πρώτο 1.5 km περίπου) διέρχεται μέσω καλλιεργήσιμων εκτάσεων 

και στη συνέχεια, μέχρι την εκβολή στη θάλασσα διασχίζει τον αστικό ιστό της Λεμεσού. Περί 

τη Χ.Θ. 3+960 το ρέμα διασταυρώνεται με τον Αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας - Πάφου, ο 

οποίος περνά πάνω από αυτό μέσω γέφυρας. Περί τη Χ.Θ. 3+200 υπάρχει κόμβος από τον 

οποίο ξεκινάει ο κλάδος C16_2.  

Η διατομή του ρέματος από τα ανάντη για μήκος 2.8 km, μέχρι τη Χ.Θ. 3+450, είναι φυσική 

ανεπένδυτη. Από εκεί και μέχρι τη Χ.Θ. 2+750 (μήκος 700 m) η κοίτη είναι χαλικώδης και 

βραχώδης κατά τμήματα. Ακολουθεί ένα τμήμα περίπου 200m με φυσική χωμάτινη κοίτη ενώ 

από τη Χ.Θ. 2+550 έως την εκβολή η κοίτη είναι χαλικώδης. Η βλάστηση στα πρώτα 125 m 

από το ανάντη άκρο είναι υψηλή. Από εκεί και για περίπου 1.7 km είναι μέτρια ενώ στο 

υπόλοιπο τμήμα είναι χαμηλή.  

Μεταξύ των διατομών X.Θ. 3+242 και Χ.Θ. 3+200 του κλάδου C16_1 (στο ύψος της 

συμβολής με τον κλάδο C16_2) υπάρχει στα αριστερά, κατά τη φορά της ροής, τοίχος με 

διαμόρφωση ορθογωνικού ανοίγματος. Ο τοίχος κατασκευάστηκε για την εκτροπή του 

ποταμού Γαρύλλη στη νέα κοίτη και στην παρούσα κατάσταση λειτουργεί υδραυλικά σαν 

πλευρικός υπερχειλιστής προς την παλαιά κοίτη. 

Επί του κλάδου C16_1 υπάρχουν 12 τεχνικά έργα οδικών διαβάσεων (γέφυρες/οχετοί): 

Χ.Θ. 5+618 

Ιρλανδική διάβαση στην περιοχή Αγ. Αναστασίας, τέσσερεις σωληνωτοί 

οχετοί διαμέτρου 1.05m 

Χ.Θ. 4+049 

Γέφυρα διάβασης του Αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Πάφου, τριών 

ανοιγμάτων πλάτους 3.30 m και ύψους 2.30 m 

Χ.Θ. 3+685 

Πεζογέφυρα πλάτους 27 m και ύψους 2 m επί της Ουώλτερ Ντίσνευ, στα 

Κάτω Πολεμίδια 

Χ.Θ. 3+385 

Πεζογέφυρα πλάτους 22 m και ύψους 3 m επί της Νίκου και ∆έσποινας 

Παττιχη 
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Χ.Θ. 3+288 

Γέφυρα τεσσάρων ανοιγμάτων πλάτους 5.30-7.20 m και ύψους 3.40 m επί 

της Λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού 

Χ.Θ. 2+856 

Γέφυρα τριών ανοιγμάτων, πλάτους 3.30 m και ύψους 1.80 m επί της οδού 

Αποστόλου Βαρνάβα στα Κάτω Πολεμίδια 

Χ.Θ. 2+479 

Γέφυρα δύο ανοιγμάτων, πλάτους 8.0 m και 11.0 m και ύψους 3.90 m επί 

της οδού Σηκουάνα 

Χ.Θ. 2+090 

Γέφυρα δύο ανοιγμάτων, πλάτους 4.0 m και ύψους 5.80 m επί της οδού 

Αγιας Βαρβάρας 

Χ.Θ. 1+675 

Γέφυρα τριών ανοιγμάτων, πλάτους 7.40 m - 8.20 m και ύψους 3.40 m επί 

της Λεωφορος Αρχιεπισκοπου Μακαριου Γ’ 

Χ.Θ. 1+371 

Γέφυρα δύο ανοιγμάτων, πλάτους 7.70 m και 8.00 m και ύψους 2.70m επί 

της οδού Μιαούλη και Καβαζόγλου 

Χ.Θ. 0+995 Γέφυρα δύο ανοιγμάτων, πλάτους 3.10 m και ύψους 2.45 m 

Χ.Θ. 0+561 

Γέφυρα δύο ανοιγμάτων, πλάτους 7.80 m και ύψους 1.95 m, επί της οδού 

Φραγκλίνου Ρούσβελτ 

Στη Χ.Θ. 3+157, κατάντη της συμβολής με τον κλάδο C16_2 υπάρχει αναβαθμός από 

σκυρόδεμα, ύψους 1.70 m. 

 Kλάδος C16_2 Παλαιά Κοίτη π. Γαρύλλη 

Ο κλάδος C16_2 έχει μήκος 3.4 km. Ξεκινά από τη Χ.Θ. 3+200 του C16_1 ακολουθεί 

κατεύθυνση ΝΑ και εκβάλει στη θάλασσα στο ύψος του παλαιού λιμανιού Λεμεσού. Ο κλάδος 

σε όλο του το μήκος κινείται εντός του αστικού ιστού με αρκετά πυκνή δόμηση και στις δύο 

πλευρές του. Μέχρι τη Χ.Θ. 2+200 (μήκος 1.2 km) έχει φυσική ανεπένδυτη κοίτη ενώ από εκεί 

και μέχρι τη Χ.Θ. 1+150 (μήκος 1 km περίπου) έχει κλειστή διατομή (τρεις σωληνωτοί οχετοί 

διαμέτρου 1.40 m). Από το τέλος του κλειστού τμήματος μέχρι τη Χ.Θ. 0+960, όπου υπάρχει 

κόμβος συμβολής με τον κλάδο C16_3, η διατομή ξαναγίνεται ανοικτή, μορφής ορθογωνικού 

καναλιού από σκυρόδεμα. Από τον κόμβο και μέχρι την εκβολή το ρέμα διέρχεται εντός του 

αστικού ιστού. Το τμήμα από τη συμβολή με τον κλάδο C16_3 μέχρι την οδό Τζελά Μπαγιάρ 

(Χ.Θ. 0+600-Χ.Θ. 0+950) είναι διευθετημένο ως γραμμικό πάρκο με παράλληλο πεζόδρομο 

και ποδηλατόδρομο. Η βλάστηση, στα χωμάτινα μη διευθετημένα τμήματα, είναι γενικά 

χαμηλή.  

Επί του κλάδου C16_2 υπάρχουν 15 τεχνικά έργα οδικών διαβάσεων (γέφυρες/οχετοί): 

Χ.Θ. 3+144 ∆ύο σωληνωτοί οχετοί διαμέτρου 1.00 m 

Χ.Θ. 2+732 ∆ύο σωληνωτοί οχετοί διαμέτρου 1.10 m 

Χ.Θ. 2+617 Γέφυρα δύο ανοιγμάτων πλάτους 3.90 m και ύψους 2.60 m 

Χ.Θ. 2+360 Γέφυρα ενός ανοίγματος πλάτους 3.90 mκαι ύψους 1.40 m 
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Χ.Θ. 2+344 Γέφυρα ενός ανοίγματος πλάτους 3.10 m και ύψους 1.40m  

Χ.Θ. 2+176 Kλειστό τμήμα μήκους 1.05 km, τρεις σωληνωτοί οχετοί διαμέτρου 1.40 m 

Χ.Θ. 0+979 Oδική διάβαση, τρεις σωληνωτοί οχετοί διαμέτρου 1.40 m 

Χ.Θ. 0+936 

Γέφυρα δύο ανοιγμάτων πλάτους 3.1 m και 2.0 m και ύψους 1 m επί της 

οδού Αρναουτ 

Χ.Θ. 0+806 

Μεταλλική γέφυρα τριών ανοιγμάτων πλάτους 11.0 m και ύψους 4.65m επί 

της οδού Γιλντιζ 

Χ.Θ. 0+711 

Γέφυρα ενός ανοίγματος πλάτους 5.2 m και ύψους 3.7 m επί της οδού 

Φερζι Πασα 

Χ.Θ. 0+594 

Γέφυρα δύο ανοιγμάτων πλάτους 5 m και ύψους 2.7 m επί της οδού Φερζι 

Πασα 

Χ.Θ. 0+511 

Γέφυρα δύο ανοιγμάτων πλάτους 3.5 m και ύψους 1.4 m, παρόδου της 

οδού Φερζι Πασα 

Χ.Θ. 0+435 

Γέφυρα πλάτους 5.3 m και ύψους 1.75 m επί της οδού Νικολάου 

Μάτζαρου 

Χ.Θ. 0+324 

Γέφυρα δύο ανοιγμάτων πλάτους 4.5 m και ύψους 2.4 m επί της οδού 

Κιοπρουλουζάτε 

Χ.Θ. 0+086 

Οδική διάβαση της οδού Κιοπρουλουζατε, οκτώ σωληνωτοί οχετοί 

διαμέτρου 1.10 m 

 Kλάδος C16_3 Παλαιά Κοίτη π. Γαρύλλη 

Ο κλάδος C16_3 έχει μήκος 4.0 km. Το ανάντη άκρο του βρίσκεται στην περιοχή μεταξύ 

Λεμεσού και Αγίου Αθανασίου, περίπου 430m ανάντη του Αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας-

Πάφου με τον οποίο διασταυρώνεται. Με εξαίρεση τα πρώτα 600m όπου το ρέμα διέρχεται 

μέσω εκτάσεων αραιής σχετικά δόμησης και καλλιεργειών, στο μεγαλύτερο μέρος του και 

ειδικά μετά τον Αυτοκινητόδρομο, διασχίζει τον αστικό ιστό μέχρι τη συμβολή του με τον 

κλάδο C16_2.  

Στο ανάντη τμήμα του κλάδου δεν υπάρχει σταθερά διαμορφωμένη διατομή και η ροή που 

υπερχειλίζει από τον ποταμό Βαθιά στις μεγάλες περιόδους επαναφοράς διατρέχει 

πυκνοδομημένες περιοχές και κινείται ανάμεσα από δρόμους και ανοίγματα μεταξύ των 

κτιρίων. Το ρέμα διέρχεται κάτω από τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Πάφου μέσω 

κιβωτοειδούς οχετού. Κατάντη, μέχρι τη λεωφόρο Σπ. Κυπρπιανού (Χ.Θ 2+800 έως Χ.Θ. 

3+610) το ρέμα είναι κλειστό με σωληνωτή διατομή DN1200. Στο υπόλοιπο τμήμα η διατομή 

κατά το μεγαλύτερο μέρος της είναι φυσική με χωμάτινη και, σε κάποιες περιπτώσεις, 

χαλικώδη κοίτη. Το ρέμα είναι επίσης διευθετημένο με σωληνωτούς οχετούς σε δυο τμήματα 

και πιο συγκεκριμένα στα τμήματα :  
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 Χ.Θ. 1+334 – Χ.Θ. 1+192, μήκους περίπου 141 m, δίδυμος σωληνωτός οχετός 

διαμέτρου 1.05 m 

 Χ.Θ. 1+002 – Χ.Θ. 0+856, μήκους περίπου 146 m κιβωτοειδής οχετός διαστάσεων 

2.40 mΧ2.10 m. 

Επί του κλάδου C16_3 υπάρχουν 9 τεχνικά έργα οδικών διαβάσεων (γέφυρες/οχετοί): 

Χ.Θ. 3+627 

∆ιάβαση αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας - Πάφου, κιβωτοειδής οχετός 

διαστάσεων 2.95 m Χ 2.20 m 

Χ.Θ. 1+500 

∆ιάβαση λεωφόρου Αγίας Φυλάξεως, κιβωτοειδής οχετός διαστάσεων 

2.10 m Χ 1.45 m 

Χ.Θ. 1+334 

∆ιάβαση λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’, δίδυμος σωληνωτός 

οχετός διαμέτρου 1.05 m 

Χ.Θ. 1+064 

Οδική διάβαση επί της Αριστοτέλους Βαλαωρίτου, δίδυμος σωληνωτός 

οχετός διαμέτρου 1.0 m 

Χ.Θ. 1+002 Κιβωτοειδής οχετός διαστάσεων 2.40 m Χ 2.10 m 

Χ.Θ. 0+673 

Οδική διάβαση επί της οδού Αρχιεπισκόπου Λεοντίου, δύο σωληνωτοί 

οχετοί διαμέτρου 0.90 m 

Χ.Θ. 0+269 

Οδική διάβαση επί της οδού Αγ. Ανδρόνικου, τρεις σωληνωτοί οχετοί 

διαμέτρου 1.50 m 

Χ.Θ. 0+183 

Γέφυρα δύο ανοιγμάτων πλάτους 5.10 m και ύψους 1.80 m επί της οδού 

Ρεβέκκας Ζακχαίου 

Χ.Θ. 0+021 Οδικοί διάβαση, τρεις κυκλικοί αγωγοί διαμέτρου 1.40 m 

Eπί του κλάδου C16_3 στις Χ.Θ. 2+421 και 2+536 υπάρχουν δύο χωμάτινοι αναβαθμοί 

ύψους περίπου 1.0 m. 
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Σχήμα 21‐4 : Κλειστά τμήματα ΠΔΣΚΠ C_16 (πηγή : TAY, Υδραυλικό Μοντέλο παλιάς και νέας 
κοίτης π. Γαρύλλη) 

 

21.1.3 Χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας - αξιολόγηση 
πλημμυρικών φαινομένων 

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων έχουν αναρτηθεί, οι ακόλουθοι Χάρτες 

Επικινδυνότητας Πλημμύρας (δίνονται με hyperlink), για τα τρία υδρολογικά σενάρια που 

εξετάζονται. 

Κωδ. 

Π∆ΣΚΠ 
Όνομα περιοχής 

ΧΑΡΤΕΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

Για πλημμύρα πιθανότητας περιόδου επαναφοράς 

20 χρόνια 100 χρόνια 500 χρόνια 

C16 
Νέα και Παλιά Κοίτη 

Γαρύλλη 
(1), (2) & (3) (1), (2) & (3) (1), (2) & (3) 

Από τη μελέτη των Χαρτών προκύπτουν τα ακόλουθα :  

 Πλημμύρα υψηλής πιθανότητας (T20 έτη)  

Συνολικά και ο νέος (C16_1) και ο κύριος παλαιός κλάδος του π. Γαρύλλη (C16_2) 

παροχετεύουν την πλημμύρα 20ετίας χωρίς μεγάλα προβλήματα, ενώ ο δευτερύων παλαιός 

κλάδος του ποταμού (C16_3) αδυνατεί κατά θέσεiς να παροχετεύσει την πλημμύρα 20ετίας. 

Ειδικότερα στον κλάδο C16_1, η πλημμυρική παροχή παραμένει γενικά εντός της 

εγγεγραμμένης κοίτης, κατά τόπους όμως, κυρίως ανάντη γεφυρών και εγκάρσιων 

Κλάδος 

C16_1 

Κλάδος 

C16_3 

Κλάδος 

C16_2 
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διαβάσεων, που λόγω της στένωσης της διατομής συμβαίνει υπερύψωση της στάθμης, 

παρατηρείται υπερχείλιση της κοίτης και περιορισμένη κατάκλυση παρόχθιων εκτάσεων. 

Ειδικότερα, συστηματική περιορισμένη κατάκλυση συμβαίνει στο τμήμα κατάντη της 

λεωφόρου Φρανκλίνου Ρούζβελτ μέχρι την εκβολή και στις δύο όχθες. Οι διαβάσεις 

καλύπτουν τις ανάγκες τις 20ετίας πλην ιρλανδικής διάβασης στη Χ.Θ. 5+618 και γέφυρας 

εξυπηρέτησης τοπικής οδού εντός, του αστικού ιστού, στη Χ.Θ. 0+995. Η στένωση της 

γέφυρας προκαλεί υπερπήδηση της αριστερής κοίτης στα ανάντη για μήκος 200m.  

Ο κλάδος C16_2 από τα ανάντη μέχρι το ύψος της συμβολής με τον κλάδο C16_3 

ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στην πλημμύρα 20ετίας, στο ύψος όμως της συμβολής και κατά 

τόπους κατάντη εμφανίζονται τοπικά προβλήματα ειδικά στις θέσεις των εγκάρσιων τεχνικών, 

όπου η ροή ξεφεύγει από την κεντρική κοίτη. Υπερχειλίζουν η διάβαση της οδού 

Κιοπρλολουζάτε στη Χ.Θ. 0+086, γέφυρα πρόσβασης στην οδό Φερζι Πασά (Χ.Θ. 0+511), 

χαμηλή γέφυρα ύψους 1.0m επί της οδού Αρανούτ (Χ.Θ. 0+936) και χαμηλή οδική διάβαση με 

σωληνωτούς οχετούς στη Χ.Θ. 2+732. 

Στον κλάδο C16_3, στο τμήμα ανάντη του αυτοκινητόδρου, που δεν υπάρχει σταθερά 

διαμορφωμένη διατομή, η ροή ρέει επιφανεικά μέσα στον αστικό ιστό. Στη συνέχεια το νερό 

κινείται μέσω κλειστού διευθετημένου τμήματος και εμφανίζεται πάλι κατάντη της Λεωφόρου 

Σπ. Κυπριανού. Από τη θέση αυτή μέχρι το τέλος του κλάδου συμβαίνουν κατά τόπους 

υπερχειλίσεις εκατέρωθεν. Συγκεκριμένα υπερχείλιση παρατηρείται στο τμήμα ανάντη της 

οδού Αγ. Φυλάξεως (Χ.Θ. 1+500), στην είσοδο των κλειστών τμημάτων κατάνη, όπως επίσης 

και σε μήκος 170m ανάντη της διάβασης επί της οδού Αρχιεπισκόπου Λεοντίου Α’, αλλά και 

ανάντη της συμβολής με τον κλάδο C16_2. 

 Πλημμύρα υψηλής πιθανότητας (T100 έτη)  

Στο νέο κλάδο του π. Γαρύλλη (C16_1), η εικόνα είναι παρόμοια με αυτή της πλημμύρας 

20ετίας. Yπερχειλίζουν επιπλέον οι γέφυρες επί της οδού Φραγκλίνου Ρούσβελτ, επί της οδού 

Μιαούλη και Καβαζόγλου, όπως και πεζογέφυρα επί της Ουώλτερ Ντίσνευ, στα Κάτω 

Πολεμίδια. 

Στον κλάδο C16_2 συμβαίνει υπερχείλιση στην είσοδο του κλειστού τμήματος (Χ.Θ. 2+200), 

οπότε τα νερά ρέουν επιφανειακά και στη συνέχεια, μέχρι την εκβολή, η υφιστάμενη διατομή 

δεν επαρκεί για την παροχέτευση της ροής. 

Στον κλάδο C16_3 συμβαίνουν κατακλύσεις εκατέρωθεν σε όλο πρακτικά το μήκος. 

Υπερχειλίζει η διάβαση του αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας-Πάφου και οι περισσότερες οδικές 

διαβάσεις και τα κλειστά τμήματα. 

 Πλημμύρα υψηλής πιθανότητας (T500 έτη)  

Στην πλημμύρα 500ετίας συμβαίνουν εκτεταμένες κατακλύσεις εκατέρωθεν της κοίτης σε 

όλους τους κλάδους. Στην περίπτωση αυτή μέρος της πλημμυρικής παροχής του κλάδου 

C16_1 περνά πάνω από τον υφιστάμενο τοίχο απομόνωσης και υπερχειλίζει προς τον κλάδο 

C16_2 της παλαιάς κοίτης του π. Γαρύλλη επηρεάζοντας σημαντικά την εικόνα στον κλάδο 

αυτό. Στο σενάριο αυτό επιπλέον υπερχειλίζει και μέρος της παροχής του κεντρικού κλάδου 

του π. Βαθιάς προς τον κλάδο C16_3 της παλαιάς κοίτης του π. Γαρύλλη. Υπερχειλίζουν 
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σχεδόν όλες οι οδικές διαβάσεις και ο αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας - Πάφου στις θέσεις 

διασταύρωσης με τους κλάδους C16_1 και C16_2. 

Στο Πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 21-3) δίνεται η συμπεριφορά των τεχνικών έργων της 

Π∆ΣΚΠ C16_ Νέα και Παλιά Κοίτη Γαρύλλη σε συνθήκες πλημμύρας, σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της  υδραυλικής ανάλυσης.  

Πίνακας 21‐3: Συμπεριφορά τεχνικών έργων ΠΔΣΚΠ  C16_ Νέα και Παλιά Κοίτη Γαρύλλη σε 
συνθήκες πλημμύρας 

Α/Α ΧΘ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ 
Υπερπήδηση κατασκευής 

T=20 T=100 T=500 

Κλάδος C16_1 Νέα Κοίτη π. Γαρύλλη 

1 0+561 Γέφυρα/Οχετός OXI NAI NAI 

2 0+995 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 

3 1+371 Γέφυρα/Οχετός OXI NAI NAI 

4 1+675 Γέφυρα/Οχετός OXI OXI NAI 

5 2+090 Γέφυρα/Οχετός OXI OXI NAI 

6 2+479 Γέφυρα/Οχετός OXI OXI OXI 

7 2+856 Γέφυρα/Οχετός OXI OXI OXI 

8 3+288 Γέφυρα/Οχετός OXI OXI OXI 

9 3+385 Γέφυρα/Οχετός OXI OXI OXI 

10 3+685 Γέφυρα/Οχετός OXI NAI NAI 

11 4+049 Γέφυρα/Οχετός OXI OXI NAI 

12 5+618 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 

Κλάδος C16_2 Παλαιά Κοίτη π. Γαρύλλη-κύριος κλάδος 

1 0+086 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 

2 0+324 Γέφυρα/Οχετός OXI NAI NAI 

3 0+435 Γέφυρα/Οχετός OXI NAI NAI 

4 0+511 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 

5 0+594 Γέφυρα/Οχετός OXI NAI NAI 

6 0+711 Γέφυρα/Οχετός OXI NAI NAI 

7 0+806 Γέφυρα/Οχετός OXI OXI OXI 

8 0+936 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 

9 0+979 Γέφυρα/Οχετός OXI OXI NAI 

10 2+176 Γέφυρα/Οχετός OXI NAI NAI 

11 2+344 Γέφυρα/Οχετός OXI NAI OXI 

12 2+360 Γέφυρα/Οχετός OXI NAI NAI 

13 2+617 Γέφυρα/Οχετός OXI OXI OXI 

14 2+732 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 
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Α/Α ΧΘ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ 
Υπερπήδηση κατασκευής 

T=20 T=100 T=500 

15 3+144 Γέφυρα/Οχετός OXI OXI NAI 

Κλάδος C16_3 Νέα και Παλιά Κοίτη Γαρύλλη – δευτερεύων κλάδος 

1 0+021 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 

2 0+183 Γέφυρα/Οχετός OXI NAI NAI 

3 0+269 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 

4 0+673 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 

5 1+002 Γέφυρα/Οχετός OXI NAI NAI 

6 1+064 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 

7 1+334 Γέφυρα/Οχετός OXI NAI NAI 

8 1+500 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 

9 3+600 Γέφυρα/Οχετός OXI NAI NAI 

10 3+627 Γέφυρα/Οχετός OXI NAI NAI 

Στην αξιολόγηση των συνθηκών πλημμύρας που δίνεται παραπάνω θα πρέπει να 

συνυπολογισθεί και η αβεβαιότητα που υπάρχει στα αποτελέσματα των υδρολογικών και 

υδραυλικών αναλύσεων που έγιναν για την υπόψη περιοχή (βλ. Παραδοτέο ∆ραστηριότητας 

4.1. 

21.1.4 Αξιολόγηση αιτίων πλημμυρών και επιπέδου προστασίας 
έναντι πλημμύρας  

Ο νέος κλάδος C16_1 του ποταμού Γαρύλλη ανταποκρίνονται συνολικά ικανοποιητικά σε 

συνθήκες πλημμύρας 20ετίας αλλά ακόμα και σε συνθήκες πλημμύρας 100ετίας. Βέβαια κατά 

τόπους η υφιστάμενη κοίτη αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες της 20ετίας, τα προβλήματα 

όμως μπορεί να αντιμετωπιστούν με έργα διευθέτησης και τοπικής ενίσχυσης της κοίτης στις 

θέσεις αυτές. Στην πλημμύρα 500ετίας παρατηρείται εκτεταμένη υπερχείλιση της κοίτης και 

ανεπάρκεια των οδικών διαβάσεων (προβλήματα έμφραξης λόγω στένωσης της διατομής).  

Ο κλάδος C16_2 της παλαιάς κοίτης φαίνεται ότι μπορεί με κάποιες βελτιώσεις να 

παροχετεύει την πλημμύρα 20ετίας, ενώ σε συνθήκες πλημμύρας 100ετίας και 500ετίας 

συμβαίνουν υπερχειλίσεις εκατέρωθεν της κοίτης.  

Ο κλάδος C16_3 της παλαιάς κοίτης σε πολλά σημεία δεν καλύπτει τις ανάγκες της 20ετίας.  

Οι κατά μήκος κλίσεις των εξεταζόμενων ρεμάτων είναι μεγάλες. Οι συνθήκες ροής είναι 

μεικτές και στο μεγαλύτερο μήκος υπερκρίσιμες. Οι ταχύτητες ροής είναι μεγάλες και ευνοούν 

τη διάβρωση των πρανών και του πυθμένα καθώς επίσης και τη μεταφορά φερτών προς τα 

κατάντη. Τα προβλήματα που καταγράφονται στην Π∆ΣΚΠ C16 δεν είναι τόσο οι εκτεταμένες 

πλημμύρες (εκτός από τον κλάδο C16_3 που εμφανίζει συνολικά προβλήματα επάρκειας) 

όσο θέματα διάβρωσης της κοίτης, ευστάθειας των πρανών και μεταφοράς φερτών υλών. 
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21.2 ΧΑΡΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ -  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΠΙΤΩΣΕΩΝ 

21.2.1 Χάρτες Κινδύνου Πλημμύρας 

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων έχουν αναρτηθεί, οι ακόλουθοι Χάρτες με 

τις δυνητικές αρνητικές συνέπειες των πλημμυρών (δίνονται με hyperlink), για τα τρία 

υδρολογικά σενάρια : 

Κωδ. 
Π∆ΣΚΠ 

Όνομα περιοχής 

ΧΑΡΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

Για πλημμύρα πιθανότητας περιόδου 
επαναφοράς 

20 χρόνια 100 χρόνια 500 χρόνια 

C16 
Νέα και Παλαιά Κοίτη 
Γαρύλλη 

(1), (2) & (3) (1), (2) & (3) (1), (2) & (3) 

Στους Πίνακες που ακολουθούν (Πίνακας 21-4 και Πίνακας 21-5) δίνονται τα είδη χρήσεων 

γης που κατακλύζονται, για τα τρία υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται με βάση τα στοιχεία 

των Χαρτών Κινδύνου Πλημμύρας και ο εκτιμώμενος πληθυσμός που δυνητικά θίγεται σε 

σημερινές συνθήκες και συνθήκες πλήρους ανάπτυξης. Σημειώνεται ότι μέρος των εκτάσεων 

που δίνονται στον Πίνακα Χρήσεων Γης ανήκουν στην κυρίως κοίτη του ποταμού, παρόλο 

που μπορεί να χαρακτηρίζετια ως οικιστική ή άλλη χρήση. 

Στον π. Γαρύλλη, ως ζώνη προστασίας χαρακτηρίζεται μόνο το κατάντη τμήμα (μήκος 100 m) 

στο ύψος της εκβολής.  
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Πίνακας 21‐4 : ΠΔΣΚΠ  C16_ Νέα και Παλιά Κοίτη Γαρύλλη _Κατακλυζόμενες εκτάσεις  ανά χρήση 

ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ 

Τ20 Τ100 Τ500 

Έκταση 

(δεκάρια) Ποσοστό (δεκάρια) Ποσοστό (δεκάρια) Ποσοστό 

      

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ∆ΟΜΗΣΗΣ 11 6.8% 23 5.3% 30 3.8% 

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ 118 72.4% 280 64.8% 463 59.0% 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 18 11.0% 57 13.2% 128 16.3% 

ΑΛΛΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 0 0.0% 38 8.8% 45 5.7% 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 7 4.3% 9 2.1% 19 2.4% 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 9 5.5% 18 4.2% 28 3.6% 

ΛΙΜΑΝΙΑ 0 0.0% 5 1.2% 9 1.2% 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ     60 7.6% 

ΑΝΕΥ ΖΩΝΗΣ   2 0.4% 3 0.4% 

ΣΥΝΟΛΟ 163 100% 432 100% 785 100% 

Σημείωση : Mέρος των εκτάσεων ανήκουν στην εγγεγραμένη κοίτη του ποταμού αλλά προσμετρώνται γιατί λαμβάνουν το χαρακτηρισμό των παρόχθιων 
χρήσεων 
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Πίνακας 21‐5 : ΠΔΣΚΠ  C16_ Νέα και Παλιά Κοίτη Γαρύλλη _Δυνητικά θιγόμενος πληθυσμός 

Σημερινός Πληθυσμός Πληθυσμός Πλήρους Ανάπτυξης 

Τ=020 Τ=100 Τ=500 Τ=020 Τ=100 Τ=500 

190 1 070 2 000 860 2 710 4 770 

 

 

Σχήμα 21‐5 : Κατανομή χρήσεων γης  εδάφους 
λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C16, σε συνθήκες 

πλημμύρας Τ20 

Σχήμα 21‐6 : Κατανομή χρήσεων γης  
εδάφους λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C16, σε 

συνθήκες πλημμύρας Τ100 

Σχήμα 21‐7 : Κατανομή χρήσεων γης  εδάφους 
λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C16, σε συνθήκες 

πλημμύρας Τ500 
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Σχήμα 21‐8: Θιγόμενες χρήσεις/δραστηριότητες (δεκάρια), σε συνθήκες πλημμύρας Τ20, 100 & Τ500 στην ΠΔΣΚΠ C16 
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21.2.2 Αξιολόγηση Επιπτώσεων 

Από την επεξεργασία των Χαρτών, προκύπτει ότι σε όλα τα σενάρια που εξετάζονται 

(βλ.Σχήμα 21-8) οι εκτάσεις που θίγονται αφορούν σε περιοχές με επικρατούσα χρήση την 

κατοικία. Επίσης θίγονται και περιορισμένες εκτάσεις με εμπορικές και άλλες δραστηριότητες 

και λίγες γεωργικές εκτάσεις με λαχανοκομικά είδη (στοιχεία ΚΟΑΠ 2013). Ειδικά στο σενάριο 

Τ500 θίγεται και έκταση Βιομηχανικής Ζώνης στη δεξιά όχθη της Νέας κοίτης του π. Γαρύλλη, 

κατάντη της οδού Φρανκλίνου Ρούζβελτ. 

Στη συνέχεια αξιολογούνται οι επιπτώσεις από τις πλημμύρες στον πληθυσμό (άμεσες και 

έμμεσες), στις οικονομικές δραστηριότητες, στην πολιτιστική κληρονομιά και στο περιβάλλον 

με βάση τη μεθοδολογία που περιγράφεται στο κεφ. 3.3. 

 Επιπτώσεις στον πληθυσμό : Παρόλο που οι κατακλύσεις είναι περιορισμένες οι 

επιπτώσεις στον πληθυσμό είναι σημαντικές λόγω της υψηλής πυκνότητας δόμησης της 

περιοχής. 

 Άμεσες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Ο σημερινά θιγόμενος πληθυσμός είναι : 

Τ20    190  άτομα   Υψηλή Επίπτωση 

Τ100 1 070 άτομα   Υψηλή Επίπτωση 

Τ500 2 000 άτομα   Υψηλή Επίπτωση 

 

Σχήμα 21‐9: ΠΔΣΚΠ C16_Νέα και Παλιά Κοίτη Γαρύλλη‐Δυνητκά θιγόμενος Πληθυσμός  
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 Έμμεσες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία: ∆εν κατακλύζονται υποδομές 

ύδρευσης/αποχέτευσης και εγκαταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν ρύπανση.  

Τ20 ∆εν υπάρχουν  Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 ∆εν υπάρχουν  Μηδενική Επίπτωση 

Τ500 ∆εν υπάρχουν  Μηδενική Επίπτωση 

 Κοινωνικές επιπτώσεις : ∆εν θίγονται δημόσια κτίρια και κοινωνικές υποδομές. 

Τ20 ∆εν υπάρχουν  Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 ∆εν υπάρχουν  Μηδενική Επίπτωση 

Τ500 ∆εν υπάρχουν  Μηδενική Επίπτωση 

 Επιπτώσεις στην οικονομία:  

 Ιδιοκτησία : Θίγονται εκτάσεις οικιστικής ζώνης  

Τ20 Καταγράφονται μόνο τοπικές 

κατακλύσεις οικιστικής ζώνης 

περιορισμένης έκτασης 

 Μέτρια Επίπτωση 

Τ100 Κατακλύζονται οικιστικές 

εκτάσεις 

 Υψηλή Επίπτωση 

Τ500 Κατακλύζονται οικιστικές 

εκτάσεις 

 Υψηλή Επίπτωση 

 Tεχνικές υποδομές : 

Τ20 Κατακλύζονται οδοί τοπικής 

σημασίας   

 Χαμηλή Επίπτωση 

Τ100 Κατακλύζονται οδοί τοπικής 

σημασίας και η διάβαση του 

Αυτοκινητοδρόμου 

Λευκωσίας-Πάφου στον 

κλάδο C16_3 

 Yψηλή Επίπτωση 

Τ500 Κατακλύζονται οδοί τοπικής 

σημασίας και η διάβαση του 

Αυτοκινητοδρόμου 

Λευκωσίας-Πάφου στους 

κλάδου C16_1 και C16_3 

 Υψηλή Επίπτωση 

 Οικονομικές δραστηριότητες : 

Τ20 Κατακλύζονται  Μέτρια Επίπτωση 
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περιορισμένες εκτάσεις 

χαρακτηρισμένες ως 

εμπορικές ζώνες και 

περιορισμένες εκτάσεις 

βιομηχανικής ζώνης στο 

τμήμα το νέου κλάδου 

Γαρύλλη από την οδό 

Φρανκλίνου Ρούζβελτ μέχρι 

την εκβολή  

Τ100 Κατακλύζονται εκτάσεις 

χαρακτηρισμένες ως 

εμπορικές ζώνες και 

περιορισμένες εκτάσεις 

βιομηχανικής ζώνης στο 

τμήμα το νέου κλάδου 

Γαρύλλη από την οδό 

Φρανκλίνου Ρούζβελτ μέχρι 

την εκβολή 

 Υψηλή Επίπτωση 

Τ500 Κατακλύζονται εκτάσεις 

χαρακτηρισμένες ως 

εμπορικές ζώνες και 

σημαντικές εκτάσεις 

βιομηχανικής ζώνης, στο 

τμήμα το νέου κλάδου 

Γαρύλλη από την οδό 

Φρανκλίνου Ρούζβελτ μέχρι 

την εκβολή 

 Υψηλή Επίπτωση 

 Αγροτικές δραστηριότητες:  

Τ20 Κατακλύζονται πολύ 

περιορισμένες αγροτικές 

εκτάσεις  

 Χαμηλή Επίπτωση 

Τ100 Κατακλύζονται πολύ 

περιορισμένες αγροτικές 

εκτάσεις  

 Χαμηλή Επίπτωση 

Τ500 Κατακλύζονται πολύ 

περιορισμένες αγροτικές 

εκτάσεις  

 Χαμηλή Επίπτωση 

 Επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονομιά : ∆εν θίγονται υποδομές Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς 
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Τ20 ∆εν υπάρχουν  Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 ∆εν υπάρχουν  Μηδενική Επίπτωση 

Τ500 ∆εν υπάρχουν  Μηδενική Επίπτωση 

 Επιπτώσεις στο περιβάλλον : ∆εν θίγονται εγκαταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν 

ρύπανση ούτε προστατευόμενες περιοχές. 

Τ20 ∆εν υπάρχουν  Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 ∆εν υπάρχουν  Μηδενική Επίπτωση 

Τ500 ∆εν υπάρχουν  Μηδενική Επίπτωση 
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22. Π∆ΣΚΠ C17_ΑΡΓΑΚΙ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΟΥ-

ΥΨΩΝΑΣ 

22.1 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΙΩΝ 

ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ 

22.1.1 Καταγραφή και αξιολόγηση κατάστασης λεκάνης 
απορροής 

Γενική περιγραφή λεκάνης  

Η λεκάνη απορροής της Π∆ΣΚΠ C17_Αργάκι του Μαρκέτου-Ύψωνας βρίσκεται στην 

επαρχία Λεμεσού και καταλαμβάνει εκτάσεις του δήμου Κάτω Πολεμίδια και της κοινότητας 

Ύψωνας (Σχήμα 22-1). Η λεκάνη απορροής του Ύψωνα αναπτύσσεται με κατεύθυνση Β-Ν, 

συνορεύει ανατολικά με τη λεκάνη απορροής της νέας κοίτης του π. Γαρύλλη και δυτικά με τη 

λεκάνη του ποταμού Κούρη. Έχει μήκος 7km περίπου και έκταση είναι 7.43 km2.  

Το Αργάκι του Μαρκέτου πηγάζει από τους λόφους της Βιομηχανικής περιοχής του Ύψωνα 

(βιομηχανική ζώνη Λεμεσού), κατευθύνεται νότια και στη συνέχεια διέρχεται από το δυτικό 

μέρος της οικιστικής περιοχής του Ύψωνα. 
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Σχήμα 22‐1 : Γεωμορφολογικός χάρτης λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C17 

 

Χρήσεις γης-Κάλυψη Εδάφους 

Η λεκάνη απορροής του ρέματος καλύπτεται κυρίως από συνδυασμούς θαμνώδους ή / και 

ποώδους βλάστησης, βιομηχανικές-εμπορικές ζώνες & δίκτυα μεταφορών.  
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Στον Πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 22-1) και στο Σχήμα 22-2 δίνεται η κατανομή κάλυψης 

εδάφους στη λεκάνη, με βάση τα δεδομένα της υδρολογικής ανάλυσης για τη λεκάνη που 

πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της κατάρτισης των Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

(στοιχεία Corine 2006).  

Πίνακας 22‐1: Κατανομή κάλυψης εδάφους λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C17 

Είδος Κάλυψης Έκταση (km2) Ποσοστό 

Αστική δόμηση 0.54 4% 

Βιομηχανικές-εμπορικές ζώνες & ∆ίκτυα μεταφορών 2.57 20% 

Ετερογενείς γεωργικές περιοχές 2.07 17% 

Συνδυασμοί θαμνώδους ή / και ποώδους βλάστησης 7.33 59% 

ΣΥΝΟΛΟ 12.51 100% 

 

Σχήμα 22‐2 : Κατανομή κάλυψης εδάφους λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C17 
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Σχήμα 22‐3 : Χρήσεις Γης / Κάλυψη εδάφους λεκάνης απορροής ΠΔΣΚΠ C17 
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Γεωλογικοί σχηματισμοί – Εδαφικοί τύποι 

Οι γεωλογικοί σχηματισμοί που δομούν την Υδρολογική Λεκάνη της Π∆ΣΚΠ C17_Αργάκι του 

Μαρκέτου-Ύψωνας, περιγράφονται συνοπτικά στη συνέχεια, από τους νεότερους προς τους 

παλαιότερους, με βάση το γεωλογικό χάρτη της Κύπρου κλίμακας 1:250.000 που έχει 

συνταχθεί και εκδοθεί από το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης (Κωσταντίνου Γ., 1995). Οι 

γεωλογικοί σχηματισμοί της λεκάνης είναι: 

 Αλλούβιο – Κολλούβιο (H): Ο σχηματισμός συνίσταται από άμμους, ιλύες, αργίλους και 

χαλίκια  - Ολόκαινο. 

 Σχηματισμός Απαλός/Αθαλάσσα Κακκαρίστρα (Q): Βιοασβεστιτικοί και άλλοι ψαμμίτες, 

αμμμούχες μάργες και κροκαλοπαγή – Πλειστόκαινο.  

 Σχηματισμός Πάχνα (Mi-Mu): Ο σχηματισμός συνίσταται από κρητίδες, μάργες, 

μαργαϊκές κρητίδες, κρητιδικές μάργες και ασβεστιτικούς ψαμμίτες – Μειόκαινο. 

Υφιστάμενα τεχνικά έργα ανάσχεσης απορροής 

Στη λεκάνη απορροής του Ύψωνα δεν υφίσταται καμία κατασκευή ανάσχεσης ροής. 

Στοιχεία Υδρολογικής Ανάλυσης 

Με βάση τα στοιχεία της Υδρολογικής Ανάλυσης, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 

κατάρτισης των Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας, η λεκάνη παρουσιάζει μέτριες 

συνθήκες απορροής (ο αριθμός Καμπύλης CNII - μέση κατάσταση υγρασίας- κυμαίνεται από 

65 έως 75). 

Στον Πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 22-2) δίδονται οι παροχές πλημμυρικής αιχμής που 

αναπτύσσονται στην εξεταζόμενη Π∆ΣΚΠ, με βάση την υδρολογική ανάλυση που 

πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της κατάρτισης των Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας, για 

τα τρία υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται.  

Πίνακας 22‐2 : Παροχές αιχμής ΠΔΣΚΠ C17 για τα τρία υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται 

Θέση 
Παροχή αιχμής (m3/s) 

T=20 T=100 T=500 

Κεφαλή ρέματος    4.3 26.6 35.7 

Εκβολή ρέματος  11.3 63.6 85.8 

Οι παροχές προέκυψαν από προσομοίωση του φαινομένου βροχής-απορροής με χρήση 

μαθηματικού μοντέλου. Η κατασκευή του μοντέλου έγινε με τρόπο ώστε να αναπαρίσταται με 

τη μέγιστη δυνατή ακριβεια η πραγματικότητα. Στη λεκάνη δεν υπήρχε η δυνατότητα να γίνει 

βαθμονόμηση του υδρολογικού μοντέλου καθώς δεν υπήρχε σταθμός μέτρησης ροής. 

22.1.2 Καταγραφή και αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης 
ρεμάτων Π∆ΣΚΠ 

Το τμήμα του ρέματος Mαρκέτου-Ύψωνας, που έχει χαρακτηριστεί ως Π∆ΣΚΠ, έχει μήκος 

3.9 km περίπου. Το ανάντη άκρο ξεκινά δυτικά από την περιοχή του Αγίου Συλά, από το 
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ύψος της βιομηχανικής περιοχής Λεμεσού. Το ρέμα αναπτύσσεται με κατεύθυνση Β-Ν και 

αφού διασχίσει τον αυτοκινητόδρομο που συνδέει τη Λευκωσία με την Λεμεσό και την Πάφο 

εισέρχεται στην περιοχή του Ύψωνα. Στη συνέχεια κινείται στο δυτικό όριο του οικισμού και 

αφού διασχίσει την οδό Αγίου Γεωργίου, εισέρχεται στην ευρύτερη περιοχή των Βρετανικών 

Βάσεων Ακρωτηρίου.  

Στα πρώτα 2.4 km από ανάντη το ρέμα ρέει σε φυσικά διαμορφωμένη κοίτη, σημαντικής κατά 

μήκος κλίσης, με θαμνώδη γενικά βλάστηση πλην των πρώτων 300 m (X.Θ. 3+600 έως 

X.Θ 3+900) όπου παρατηρείται υψηλή βλάστηση με δένδρα. Μέχρι τη Χ.Θ. 2+370 (300m 

κατάντη του αυτοκινητόδρομου) η κοίτη διαμορφώνεται βαθιά και απότομη. Κατάντη, που το 

ανάγλυφο γίνεται πιο ήπιο και το ρέμα εισέρχεται εντός του οικισμού Ύψωνας, η κοίτη γίνεται 

αφενός πιο ήπια και μικρότερης διατομής και αφετέρου περιορίζεται από τις εκατέρωθεν 

χρήσεις (από την περίφραξη των παρόχθιων ιδιοκτησιών).  

Υπάρχουν δύο διαδοχικά κλειστά τμήματα εντός του Υψώνα, εκατέρωθεν της οδού 

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, το πρώτο μήκους 90m στη ΧΘ 2+110 έως 2+020, όπου το ρέμα 

είναι διευθετημένο με 5 σωληνωτούς οχετούς, και το δεύτερο μήκους 230m από ΧΘ 2+010 

έως Χ.Θ. 1+780, όπου το ρέμα είναι διευθετημένο με κιβωτοειδή οχετό.  

Παρατηρείται αραιή δόμηση/οικιστική ανάπτυξη στη αριστερή όχθη του ποταμού στα τμήματα 

Χ.Θ. 1+100 έως Χ.Θ. 2+200, Χ.Θ. 2+500 – Χ.Θ. 3+900 (τμήμα από οδό Ηλία Καναούρου 

νότια του αυτοκινητόδρομου έως 25ης Μαρτίου βόρεια του αυτοκινητόδρομου) και στην δεξιά 

όχθη στο τμήμα από ΧΘ 1+700 έως Χ.Θ. 2+200 (ζώνη εκατέρωθεν της οδού Αρχιεπισκόπου 

Μακαρίου ΙΙΙ). 

Επί του εξεταζόμενου τμήματος του ρέματος υπάρχουν 11 τεχνικά οδικών διαβάσεων 

(γέφυρες/οχετοί) και συγκεκριμένα : 

Χ.Θ. 3+232 Κιβωτοειδής οχετός δύο ανοιγμάτων διαστάσεων 2.40 mΧ2.30 m, επί της 

οδού 25ης Μαρτίου στον Αγ. Συλά. Παρατηρούνται προβλήματα έμφραξης 

διατομής από φερτές ύλες 

X.Θ. 2+734 Γέφυρα διάβασης της ΕΟ Λευκωσίας-Πάφου δύο ανοιγμάτων διαστάσεων 

4.00 m Χ 1.80 m έκαστο 

Χ.Θ. 2+354 Σωληνωτός οχετός διαμέτρου 1.00 m, στη θέση κοιμητήριο στον Ύψωνα 

Χ.Θ. 2+095 Πέντε σωληνωτοί οχετοί διαμέτρου 1.20 m, μήκους 90m (κλειστό τμήμα) 

X.Θ. 2+006 Ορθογωνικός οχετός πλάτους 2.10 m και καθαρού ύψους 2.70 m επί της 

οδού Αρχιεπισκοπου Μακαριου Γ’, μήκους 2.30 m (κλειστό τμήμα) 

X.Θ. 1+774 Πέτρινη παλαιά γέφυρα τριών ανοιγμάτων (το ένα μπαζωμένο) διαστάσεων 

5.00 m Χ 3.15 m 

Χ.Θ. 1+223 Γέφυρα επί της λεωφόρου Αγ. Γεωργίου στον Ύψωνα, ενός ανοίγματος 

πλάτους 8.70 m και καθαρού ύψους 1.50 m. 
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Χ.Θ. 1+032 Ορθογωνικός οχετός επί της οδού Καλαβρύων, δύο ανοιγμάτων 

διαστάσεων 2.50 m Χ 1.80 m 

X.Θ. 0+660 Ορθογωνικός οχετός επί της οδού Θεοφίλου Χατζηστυλιανού στον Ύψωνα, 

δύο ανοιγμάτων διαστάσεων 2.50 m Χ 1.80 m 

X.Θ. 0+358 Ορθογωνικός οχετός επί της οδού Αγαθοδωρου Χατζηκυριάκου στον 

Ύψωνας, δύο ανοιγμάτων διαστάσεων 2.70 m Χ 1.80 m 

X.Θ. 0+092 Ορθογωνικός οχετός επί της οδού Αποστόλου Μάρκου στον Ύψωνας, δύο 

ανοιγμάτων διαστάσεων 2.70 m Χ 1.80 m 

22.1.3 Χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας - αξιολόγηση 
πλημμυρικών φαινομένων 

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων έχουν αναρτηθεί, οι ακόλουθοι Χάρτες 

Επικινδυνότητας Πλημμύρας (δίνονται με hyperlink), για τα τρία υδρολογικά σενάρια που 

εξετάζονται. 

Κωδ. 

Π∆ΣΚΠ 
Όνομα περιοχής 

ΧΑΡΤΕΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

Για πλημμύρα πιθανότητας περιόδου επαναφοράς 

20 χρόνια 100 χρόνια 500 χρόνια 

C17 
Αργάκι του 

Μαρκέτου-Ύψωνας 
(1) & (2) (1) & (2) (1) & (2) 

Από τη μελέτη των Χαρτών προκύπτουν τα ακόλουθα :  

 Πλημμύρα υψηλής πιθανότητας (T20 έτη)  

Το ρέμα ανταποκρίνεται γενικά ικανοποιητικά στην πλημμύρα της 20ετίας. Υπερπηδώνται 

μόνο δύο οχετοί στις Χ.Θ. 2+354 και Χ.Θ. 2+095 με τοπικές κατακλύσεις εδαφών. Επίσης 

περιορισμένες κατακλύσεις εδαφών παρατηρούνται εκατέρωθέν του ρέματος στο τμήμα 

κατάντη της Χ.Θ. 0+650 (οδός Ηλία Καναούρου). Οι ταχύτητες ροής είναι της τάξης του 1.0-

2.0 m/sec και τοπικά μεγαλύτερες. 

 Πλημμύρα μέσης πιθανότητας (T100 έτη)  

Παρατηρούνται περιορισμένης έκτασης κατακλύσεις εκατέρωθεν του ρέματος σε όλο το μήκος 

κατάντη της Χ.Θ. 2+400 και υπερπήδηση όλων των εγκάρσιων τεχνικών έργων διάβασης, 

πλην της διάβασης του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας - Πάφου και της διάβασης της οδού 

25ης Μαρτίου στον Αγ. Συλά. Επίσης συμβαίνει υπερπήδηση των δύο κλειστών τμημάτων τα 

οποία δεν διαθέτουν την απαραίτητη παροχετευτικότητα για την πλημμύρα 100ετίας. Στις 

θέσεις των τεχνικών εντείνεται το φαινόμενο ανάντη των τεχνικών διαβάσεσων, όπου 

συμβαίνει υπερύψωση της στάθμης του νερού. Οι ταχύτητες ροής είναι της τάξης των 3.0-

5.0 m/sec και τοπικά μεγαλύτερες. 
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 Πλημμύρα χαμηλής πιθανότητας (T500 έτη)  

Παρατηρείται υπερχείλιση της κοίτης σε όλο το μήκος κατάντη του αυτοκινητοδρόμου 

Λευκωσίας-Πάφου με μεγαλύτερες κατακλύσεις να συμβαίνουν ανάντη των τεχνικών 

διαβάεσεων όπου συμβαίνει υπερύψωση της στάθμης. Υπερπηδώνται όλα τα εγκάρσια 

τεχνικά έργα διαβάσεων, πλην της διάβασης του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας – Πάφου- και 

της διάβασης της οδού 25ης Μαρτίου στον Αγ. Συλά. Επίσης, συμβαίνει υπερπήδηση των δύο 

κλειστών τμημάτων τα οποία δεν διαθέτουν την απαραίτητη παροχετευτικότητα για την 

πλημμύρα 100ετίας. Οι ταχύτητες ροής είναι της τάξης των 3.0-5.0 m/sec κα τοπικά 

μεγαλύτερες. 

Στο Πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 22-3) δίνεται η συμπεριφορά των τεχνικών έργων της 

Π∆ΣΚΠ C17_ Αργάκι του Μαρκέτου σε συνθήκες πλημμύρας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα 

της  υδραυλικής ανάλυσης των Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας.  

Πίνακας 22‐3: Συμπεριφορά τεχνικών έργων ΠΔΣΚΠ  C17_ Αργάκι του Μαρκέτου σε συνθήκες 
πλημμύρας 

Α/Α ΧΘ Είδος Τεχνικού 
Υπερπήδηση κατασκευής 

T=20 T=100 T=500 

1 0+092 Γέφυρα/Οχετός OXI NAI NAI 

2 0+358 Γέφυρα/Οχετός OXI NAI NAI 

3 0+660 Γέφυρα/Οχετός OXI NAI NAI 

4 1+032 Γέφυρα/Οχετός OXI NAI NAI 

5 1+223 Γέφυρα/Οχετός OXI NAI NAI 

7 1+774 Γέφυρα/Οχετός OXI OXI OXI 

8 2+006 Γέφυρα/Οχετός OXI NAI NAI 

9 2+095 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 

10 2+354 Γέφυρα/Οχετός NAI NAI NAI 

11 2+734 Γέφυρα/Οχετός OXI OXI OXI 

13 3+232 Γέφυρα/Οχετός OXI OXI OXI 

Στην αξιολόγηση των συνθηκών πλημμύρας θα πρέπει να συνυπολογισθεί και η αβεβαιότητα 

που υπάρχει στα αποτελέσματα των υδρολογικών και υδραυλικών αναλύσεων που έγιναν για 

την υπόψη περιοχή (βλ. Παραδοτέο ∆ραστηριότητας 4.1).  

22.1.4 Αξιολόγηση αιτίων πλημμυρών και επιπέδου προστασίας 
έναντι πλημμύρας  

Το ρέμα της Π∆ΣΚΠ C17_ Αργάκι του Μαρκέτου ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις συνθήκες 

πλημμύρας 20ετίας ενώ στις συνθήκες πλημμύρας 100ετίας και 500ετία η υφιστάμενη 

διατομή και τα τεχνικά διάβασης δεν μπορούν να παροχετεύσουν την πλημμυρική αιχμή και 

συμβαίνει φυσική υπερχείλιση, η οποία εντείνεται ανάντη των τεχνικών έργων λόγω της 
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στένωσης της διατομής. Με παρεμβάσεις καθαρισμού κοίτης και μικρά έργα διευθέτησης 

μπορεί να εξασφαλιστεί πλήρης προστασία έναντι πλημμύρας 20ετίας.  

22.2 ΧΑΡΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ -  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΤΩΣΕΩΝ 

22.2.1 Χάρτες Κινδύνου Πλημμύρας 

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων έχουν αναρτηθεί, οι ακόλουθοι Χάρτες με 

τις δυνητικές αρνητικές συνέπειες των πλημμυρών (δίνονται με hyperlink), για τα τρία 

υδρολογικά σενάρια που εξετάζονται. 

Κωδ. 

Π∆ΣΚΠ 
Όνομα περιοχής 

ΧΑΡΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

Για πλημμύρα πιθανότητας περιόδου 

επαναφοράς 

20 χρόνια 100 χρόνια 500 χρόνια 

C17 
Αργάκι του Μαρκέτου-

Ύψωνας 
(1) & (2) (1) & (2) (1) & (2) 

Στους Πίνακες που ακολουθούν (Πίνακας 22-4 και Πίνακας 22-5) δίνονται τα είδη χρήσεων 

γης που κατακλύζονται, για τα τρία υδρολογικά σενάρια, με βάση τα στοιχεία των Χαρτών 

Κινδύνου Πλημμύρας και ο εκτιμώμενος πληθυσμός που δυνητικά θίγεται σε σημερινές 

συνθήκες και σε συνθήκες πλήρους ανάπτυξης. 

Στην Π∆ΣΚΠ C17_Αργάκι του Μαρκέτου-Ύψωνας ως ζώνη προστασίας χαρακτηρίζεται 

σήμερα όλο το τμήμα του ρέματος ανάντη του αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας – Πάφου,  

μήκους 1 km περίπου (ζώνη πλάτους 20 m). Η ζώνη προστασίας καλύπτει την έκταση της 

πλημμύρας 20ετίας και το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης της πλημμύρας 100ετίας.  

 

.  
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Πίνακας 22‐4 : ΠΔΣΚΠ  C17_ Αργάκι του Μαρκέτου‐Ύψωνας _Κατακλυζόμενες εκτάσεις  ανά χρήση 

ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ 

Τ20 Τ100 Τ500 

Έκταση 

(δεκάρια) Ποσοστό (δεκάρια) Ποσοστό (δεκάρια) Ποσοστό 

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ 25 73.5% 64 79.0% 82 79.6% 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 1 2.9% 4 5.0% 5 4.9% 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 8 23.5% 12 14.8% 14 13.6% 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 0 0.0% 1 1.2% 2 1.9% 

ΣΥΝΟΛΟ 34 100% 83 100% 103 100% 

 

Πίνακας 22‐5 : ΠΔΣΚΠ  C17_ Αργάκι του Μαρκέτου‐Ύψωνας _Δυνητικά θιγόμενος πληθυσμός 

Σημερινός Πληθυσμός Πληθυσμός Πλήρους Ανάπτυξης 

Τ=020 Τ=100 Τ=500 Τ=020 Τ=100 Τ=500 

10 10 20 100 310 400 
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Σχήμα 22‐4 : Κατανομή χρήσεων γης  λεκάνης 
απορροής ΠΔΣΚΠ C17, σε συνθήκες 

πλημμύρας Τ20 

Σχήμα 22‐5 : Κατανομή χρήσεων γης  λεκάνης 
απορροής ΠΔΣΚΠ C17, σε συνθήκες 

πλημμύρας Τ100 

Σχήμα 22‐6 : Κατανομή χρήσεων γης  λεκάνης 
απορροής ΠΔΣΚΠ C17, σε συνθήκες 

πλημμύρας Τ500 
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22.2.2 Αξιολόγηση Επιπτώσεων 

Από την επεξεργασία των Χαρτών για σενάρια πλημμυρών που εξετάζονται, καταγράφεται ότι 

οι εκτάσεις που κατακλύζονται (Σχήμα 22-7) είναι περιοχές με επικρατούσα χρήση την 

κατοικία (περιοχές με διώροφες- τριώροφες κατασκευές) κατάντη του Αυτοκινητόδρομου 

Λευκωσίας-Πάφου) και ζώνη προστασίας «Ζώνη Πρασίνου Οριοθέτησης του ρέματος» 

(περιοχές ανάντη του Αυτοκινητόδρομου). Επίσης, στην περίπτωση της πλημμύρας 100ετίας 

και της πλημμύρας 500ετίας κατακλύζεται μικρή έκταση της Βιομηχανικής περιοχής Λεμεσού, 

στην κεφαλή του εξεταζόμενου ρέματος και μικρή έκταση χαρακτηρισμένη ως ζώνη με 

εμπορικές δραστηριότητες στον οικισμό Ύψωνα, στο ύψος της διάβασης της οδού 

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ και της διάβασης της οδού Ηλία Καναούρου (η τελευταία δεν έχει 

αναπτυχθεί ακόμα). 

Σχήμα 22‐7: Θιγόμενες χρήσεις/δραστηριότητες (δεκάρια), σε συνθήκες πλημμύρας Τ20, 100 & 
Τ500 στην ΠΔΣΚΠ C17 
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Σχήμα 22‐8:  ΠΔΣΚΠ C17‐Αργάκι του Μαρκέτου – Υψωνας ‐ Δυνητικά θιγόμενος πληθυσμός 

 

 

Στη συνέχεια αξιολογούνται οι επιπτώσεις από τις πλημμύρες στον πληθυσμό (άμεσες και 

έμμεσες), στις οικονομικές δραστηριότητες, στην πολιτιστική κληρονομιά και στο περιβάλλον 

με βάση τη μεθοδολογία που περιγράφεται στο Κεφ. 3.3. 

 Επιιπτώσεις στον πληθυσμό : Πολύ περιορισμένες είναι οι επιπτώσεις στο σημερινό  

πληθυσμό σε όλα τα εξεταζόμενα σενάρια.  

 Άμεσες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Ο σημερινά θιγόμενος πληθυσμός είναι : 

Τ20    10  άτομα   Χαμηλή Επίπτωση 

Τ100    10 άτομα   Χαμηλή Επίπτωση 

Τ500     20 άτομα   Μέτρια Επίπτωση 

 Έμμεσες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία: ∆εν κατακλύζονται υποδομές 

ύδρευσης/αποχέτευσης και εγκαταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν ρύπανση.  

Τ20 ∆εν υπάρχουν  Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 ∆εν υπάρχουν  Μηδενική Επίπτωση 

Τ500 ∆εν υπάρχουν  Μηδενική Επίπτωση 

 Κοινωνικές επιπτώσεις : ∆εν θίγονται δημόσια κτίρια και σημαντικές κοινωνικές 

υποδομές. 

Τ20 ∆εν υπάρχουν  Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 ∆εν υπάρχουν  Μηδενική Επίπτωση 
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Τ500 ∆εν υπάρχουν  Μηδενική Επίπτωση 

 Επιπτώσεις στην οικονομία:  

 Ιδιοκτησία :  Θίγονται περιορισμένες εκτάσεις οικιστικής ζώνης  

Τ20 Καταγράφονται μόνο τοπικές 

κατακλύσεις οικιστικής ζώνης 

πολύ περιορισμένης έκτασης 

 Χαμηλή Επίπτωση 

Τ100 Κατακλύζονται πολύ 

περιορισμένες οικιστικές 

εκτάσεις 

 Χαμηλή Επίπτωση 

Τ500 Κατακλύζονται πολύ 

περιορισμένες οικιστικές 

εκτάσεις 

 Χαμηλή Επίπτωση 

 Tεχνικές υποδομές : 

Τ20 Κατακλύζονται οδοί τοπικής 

σημασίας   

 Χαμηλή Επίπτωση 

Τ100 Κατακλύζονται οδοί τοπικής 

σημασίας   

 Χαμηλή Επίπτωση 

Τ500 Κατακλύζονται οδοί τοπικής 

σημασίας   

 Χαμηλή Επίπτωση 

 Οικονομικές δραστηριότητες : 

Τ20 ∆εν υπάρχουν  Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 Κατακλύζεται μικρή έκταση 

της Βιομηχανικής περιοχής 

Λεμεσού και πολύ μικρές 

εκτάσεις με εμπορικές 

δραστηριότητες στον οικισμό 

Ύψωνα 

 Μέτρια Επίπτωση 

Τ500 Κατακλύζεται μικρή έκταση 

της Βιομηχανικής περιοχής 

Λεμεσού και πολύ μικρές 

εκτάσεις με εμπορικές 

δραστηριότητες στον οικισμό 

Ύψωνα 

 Μέτρια Επίπτωση 

 Αγροτικές δραστηριότητες:  

Τ20 ∆εν υπάρχουν  Μηδενική Επίπτωση 
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Τ100 ∆εν υπάρχουν  Μηδενική Επίπτωση 

Τ500 ∆εν υπάρχουν  Μηδενική Επίπτωση 

 Επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονομιά : ∆εν θίγονται υποδομές Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς. 

Τ20 ∆εν υπάρχουν  Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 ∆εν υπάρχουν  Μηδενική Επίπτωση 

Τ500 ∆εν υπάρχουν  Μηδενική Επίπτωση 

 Επιπτώσεις στο περιβάλλον : ∆εν θίγονται εγκαταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν 

ρύπανση ούτε προστατευόμενες περιοχές. 

Τ20 ∆εν υπάρχουν  Μηδενική Επίπτωση 

Τ100 ∆εν υπάρχουν  Μηδενική Επίπτωση 

Τ500 ∆εν υπάρχουν  Μηδενική Επίπτωση 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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23. ΒΑΣΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

1. ∆ρ. Aνδρέας Παπασωζόμενος, Αντιπλημμυρικό Κανάλι Καμαρών – Τεχνική Έκθεση, 

Νοέμβριος 2010 

2. ∆ρ. Aνδρέας Παπασωζόμενος, Πλημμύρες-δεδομένα και συμπεράσματα/εισηγήσεις 

Σημείωμα για το πρόβλημα των πλημμυρών, Ιανουάριος 2016 

3. CHANT TOPO SERVICES, Υδρολογική και Υδραυλική Μελέτη, ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, ΧΩΡΙΟ ΑΛΑΜΠΡΑ, ∆εκέμβριος 2009 

4. ∆ήμος Αραδίππου, Αναγκαία Αντιπλημμυρικά Έργα στο ∆ήμο Αραδίππου, Οκτώβριος 

2015 

5. ∆ήμος Αραδίππου, Προβλήματα Πλημμυρών, Υπόμνημα προς Υπουργό Εσωτερικών, 

Ιανουάριος, Οκτώβριος 2015 

6. Επαρχιακό Γραφείο Αναδασμού Λάρνακας Αμμοχώστου, Προκαταρκτική Μελέτη για τη 

διαχείριση των όμβριων υδάτων στην περιοχή αναδασμού Αραδίππου, Οκτώβριος 2001 

7. ΕΤΕΚ, Πλημμύρες : ∆εδομένα, Συμπεράσματα και Εισηγήσεις, Παρέμβαση προς το 

Κράτος, Φεβρουάριος 2015 

8. ∆. Κουτσογιάννης, Νικολαϊδου Μ. και Χατζηχρήστου Ε., ∆ιπλωματική Εργασία: 

Καταγραφή και Αποτίμηση των καταστροφών από πλημμύρες στην Ελλάδα και στην 

Κύπρο, ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, Οκτώβριος 1995 

9. Κυπριακή Στατιστική Υπηρεσία, Απογραφή πληθυσμού, 

http://www.cystat.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/populationcondition_22main_gr/populati

oncondition_22main_gr?OpenForm&sub=2&sel=2 

10. Κωσταντίνου Γ., Γεωλογικός χάρτης Κύπρου κλίμακας 1:250.000, Τμήμα Γεωλογικής 

Επισκόπησης, 1995 

11. I.A.CO Ltd,  Αγορά Υπηρεσιών για την ετοιμασία εκθέσεων για υλοποίηση των άρθρων 5 

& 6 του Νόμου 70(Ι) του 2010 που προνοεί για την Αξιολόγηση, ∆ιαχείριση και 

Αντιμετώπιση των Κινδύνων Πλημμύρας, ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ/ΥΓΦΠ&Π/ΤΑΥ, 

Αύγουστος 2011 

12. I.A.CO Ltd,  Αγορά Υπηρεσιών για την ετοιμασία εκθέσεων για υλοποίηση των άρθρων 5 

& 6 του Νόμου 70(Ι) του 2010 που προνοεί για την Αξιολόγηση, ∆ιαχείριση και 

Αντιμετώπιση των Κινδύνων Πλημμύρας, ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ 

ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Ή ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΣΟΒΑΡΟΙ ∆ΥΝΗΤΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ 

ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ/ΥΓΦΠ&Π/ΤΑΥ, Σεπτέμβριος 2011 

13. I.S. Works Ltd – N. Demetriou Engineering Engineers, Υδρολογική Μελέτη των Γεφυριών 

του π. Αρχάγγελου (Αραδίππου) στην Μοδεστου Παντελή, Μεσολογγίου και πλησίον της 

Παύλου Μελά στην Αραδίππου. 
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14. Prisma Consulting Engineers S.A. – t.c. Geomatic LTD – OFEK Aerial Photography 

(1987) Ltd, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 2007/ΕΚ 

(ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 70(Ι)/2010) ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ, 

Έκθεση Εκτίμησης Πλημμυρικών ορίων Λίμνης Παραλιμνίου, ΚΥΠΡΙΑΚΗ 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ/ΥΓΦΠ&Π/ΤΑΥ/Υπηρεσία Υδρολογίας και Υδρογεωλογίας, Σεπτέμβριος 

2014 

15. Prisma Consulting Engineers S.A. – t.c. Geomatic LTD – OFEK Aerial Photography 

(1987) Ltd, ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

Ο∆ΗΓΙΑΣ 2007/ΕΚ (ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 70(Ι)/2010) ΠΟΥ 

ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ, Έκθεση Υδραυλικού Μοντέλου Ποταμού εισροής Λίμνης Παραλιμνίου 

(Τελική), Παράρτημα Β:Αποτελέσματα, Παράρτημα Γ:Αρχεία Προειδοποιήσεων και 

Σημειώσεων, Παράρτημα ∆:Αρχεία Εισερχομένων και Εξερχομένων ∆εδομένων, 

Παράρτημα Ε:Φωτογραφίες Υδατορέματος, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ/ΥΓΦΠ&Π/ΤΑΥ, 

Ιούνιος 2014 

16. Prisma Consulting Engineers S.A. – t.c. Geomatic LTD – OFEK Aerial Photography 

(1987) Ltd, ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

Ο∆ΗΓΙΑΣ 2007/ΕΚ (ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 70(Ι)/2010) ΠΟΥ 

ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ, Έκθεση Υδραυλικού Μοντέλου Ποταμού Ορμήδειας (Τελική), Παράρτημα 

Β:Αποτελέσματα, Παράρτημα Γ:Αρχεία Προειδοποιήσεων και Σημειώσεων, Παράρτημα 

Ε:Φωτογραφίες Υδατορέματος, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ/ΥΓΦΠ&Π/ΤΑΥ, Ιούνιος 2014 

17. Prisma Consulting Engineers S.A. – t.c. Geomatic LTD – OFEK Aerial Photography 

(1987) Ltd, ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

Ο∆ΗΓΙΑΣ 2007/ΕΚ (ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 70(Ι)/2010) ΠΟΥ 

ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ, Έκθεση Υδραυλικού Μοντέλου Αρχάγγελου – Καμίτση και Παραπόταμου 

(Τελική), Παράρτημα Γ:Αρχεία Προειδοποιήσεων και Σημειώσεων, ΚΥΠΡΙΑΚΗ 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ/ΥΓΦΠ&Π/ΤΑΥ, Ιούνιος 2014 

18. Prisma Consulting Engineers S.A. – t.c. Geomatic LTD – OFEK Aerial Photography 

(1987) Ltd, ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

Ο∆ΗΓΙΑΣ 2007/ΕΚ (ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 70(Ι)/2010) ΠΟΥ 

ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ, Έκθεση Υδραυλικού Μοντέλου Ποταμού Καμαρών (Τελική), Παράρτημα 

Γ:Αρχεία Προειδοποιήσεων και Σημειώσεων, Παράρτημα Ε:Φωτογραφίες Υδατορέματος, 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ/ΥΓΦΠ&Π/ΤΑΥ, Ιούνιος 2014 

19. Prisma Consulting Engineers S.A. – t.c. Geomatic LTD – OFEK Aerial Photography 

(1987) Ltd, ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

Ο∆ΗΓΙΑΣ 2007/ΕΚ (ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 70(Ι)/2010) ΠΟΥ 

ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
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ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ, Έκθεση Υδραυλικού Μοντέλου Ποταμού της Γερμασόγειας (Τελική), 

Παράρτημα Β:Αποτελέσματα, Παράρτημα Γ:Αρχεία Προειδοποιήσεων και Σημειώσεων, 

Παράρτημα Ε:Φωτογραφίες Υδατορέματος, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ/ΥΓΦΠ&Π/ΤΑΥ, 

Ιούνιος 2014 

20. Prisma Consulting Engineers S.A. – t.c. Geomatic LTD – OFEK Aerial Photography 

(1987) Ltd, ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

Ο∆ΗΓΙΑΣ 2007/ΕΚ (ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 70(Ι)/2010) ΠΟΥ 

ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ, Έκθεση Υδραυλικού Μοντέλου Νέας και Παλιάς κοίτης Γαρύλλη (Τελική), 

Παράρτημα Β:Αποτελέσματα, Παράρτημα Γ:Αρχεία Προειδοποιήσεων και Σημειώσεων, 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ/ΥΓΦΠ&Π/ΤΑΥ, Ιούνιος 2014 

21. Prisma Consulting Engineers S.A. – t.c. Geomatic LTD – OFEK Aerial Photography 

(1987) Ltd, ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

Ο∆ΗΓΙΑΣ 2007/ΕΚ (ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 70(Ι)/2010) ΠΟΥ 

ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ, Έκθεση Υδραυλικού Μοντέλου Αργακίου του Μαρκέτου - Ύψωνας 

(Τελική), Παράρτημα Β:Αποτελέσματα, Παράρτημα Γ:Αρχεία Προειδοποιήσεων και 

Σημειώσεων, Παράρτημα Ε:Φωτογραφίες Υδατορέματος, ΚΥΠΡΙΑΚΗ 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ/ΥΓΦΠ&Π/ΤΑΥ, Ιούνιος 2014 

22. Prisma Consulting Engineers S.A. – t.c. Geomatic LTD – OFEK Aerial Photography 

(1987) Ltd, ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

Ο∆ΗΓΙΑΣ 2007/ΕΚ (ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 70(Ι)/2010) ΠΟΥ 

ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ, Έκθεση Υδραυλικού Μοντέλου Πεδιαίου (Τελική), Παράρτημα Γ:Αρχεία 

Προειδοποιήσεων και Σημειώσεων, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ/ΥΓΦΠ&Π/ΤΑΥ, Ιούνιος 

2014 

23. Prisma Consulting Engineers S.A. – t.c. Geomatic LTD – OFEK Aerial Photography 

(1987) Ltd, ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

Ο∆ΗΓΙΑΣ 2007/ΕΚ (ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 70(Ι)/2010) ΠΟΥ 

ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ, Έκθεση Υδραυλικού Μοντέλου Κλήμου (Τελική), Παράρτημα 

Β:Αποτελέσματα, Παράρτημα Γ:Αρχεία Προειδοποιήσεων και Σημειώσεων, Παράρτημα 

∆:Αρχεία Εισερχομένων και Εξερχομένων ∆εδομένων, Παράρτημα Ε:Φωτογραφίες 

Υδατορέματος, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ/ΥΓΦΠ&Π/ΤΑΥ, Ιούνιος 2014 

24. Prisma Consulting Engineers S.A. – t.c. Geomatic LTD – OFEK Aerial Photography 

(1987) Ltd, ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

Ο∆ΗΓΙΑΣ 2007/ΕΚ (ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 70(Ι)/2010) ΠΟΥ 

ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ, Έκθεση Υδραυλικού Μοντέλου Παραπόταμου Μέρικα (Τελική), 

Παράρτημα Β:Αποτελέσματα, Παράρτημα Γ:Αρχεία Προειδοποιήσεων και Σημειώσεων, 
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Παράρτημα ∆: Αρχεία Εισερχομένων και Εξερχομένων ∆εδομένων, Παράρτημα 

Ε:Φωτογραφίες Υδατορέματος, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ/ΥΓΦΠ&Π/ΤΑΥ, Ιούνιος 2014 

25. Prisma Consulting Engineers S.A. – t.c. Geomatic LTD – OFEK Aerial Photography 

(1987) Ltd, ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

Ο∆ΗΓΙΑΣ 2007/ΕΚ (ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 70(Ι)/2010) ΠΟΥ 

ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ, Έκθεση Υδραυλικού Μοντέλου Καλόγερου (Τελική), Παράρτημα 

Β:Αποτελέσματα, Παράρτημα Γ:Αρχεία Προειδοποιήσεων και Σημειώσεων, Παράρτημα 

Ε:Φωτογραφίες Υδατορέματος, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ/ΥΓΦΠ&Π/ΤΑΥ, Ιούνιος 2014 

26. Prisma Consulting Engineers S.A. – t.c. Geomatic LTD – OFEK Aerial Photography 

(1987) Ltd, ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

Ο∆ΗΓΙΑΣ 2007/ΕΚ (ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 70(Ι)/2010) ΠΟΥ 

ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ, Έκθεση Υδραυλικού Μοντέλου Μέρικα και Παραποτάμων Κουτή και 

Κατούρη (Τελική), Παράρτημα Β:Αποτελέσματα, Παράρτημα Γ:Αρχεία Προειδοποιήσεων 

και Σημειώσεων, Παράρτημα Ε:Φωτογραφίες Υδατορέματος, ΚΥΠΡΙΑΚΗ 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ/ΥΓΦΠ&Π/ΤΑΥ, Ιούνιος 2014 

27. Prisma Consulting Engineers S.A. – t.c. Geomatic LTD – OFEK Aerial Photography 

(1987) Ltd, ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

Ο∆ΗΓΙΑΣ 2007/ΕΚ (ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 70(Ι)/2010) ΠΟΥ 

ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ, Έκθεση Υδραυλικού Μοντέλου Αλμυρού - Άλυκου (Τελική), Παράρτημα 

Β:Αποτελέσματα, Παράρτημα Γ:Αρχεία Προειδοποιήσεων και Σημειώσεων, Παράρτημα 

Ε:Φωτογραφίες Υδατορέματος, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ/ΥΓΦΠ&Π/ΤΑΥ, Ιούνιος 2014, 

28. Prisma Consulting Engineers S.A. – t.c. Geomatic LTD – OFEK Aerial Photography 

(1987) Ltd, ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

Ο∆ΗΓΙΑΣ 2007/ΕΚ (ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 70(Ι)/2010) ΠΟΥ 

ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ, Έκθεση Υδραυλικού Μοντέλου Γιαλιά (Τελική), Παράρτημα 

Β:Αποτελέσματα, Παράρτημα Γ:Αρχεία Προειδοποιήσεων και Σημειώσεων, Παράρτημα 

Ε:Φωτογραφίες Υδατορέματος, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ/ΥΓΦΠ&Π/ΤΑΥ, Ιούνιος 2014 

29. Prisma Consulting Engineers S.A. – t.c. Geomatic LTD – OFEK Aerial Photography 

(1987) Ltd, ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

Ο∆ΗΓΙΑΣ 2007/ΕΚ (ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 70(Ι)/2010) ΠΟΥ 

ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ, Έκθεση Υδραυλικού Μοντέλου Κομήτη - Αστρομερίτη (Τελική), 

Παράρτημα Β:Αποτελέσματα, Παράρτημα Γ:Αρχεία Προειδοποιήσεων και Σημειώσεων, 

Παράρτημα ∆:Αρχεία Εισερχομένων και Εξερχομένων ∆εδομένων, Παράρτημα 

Ε:Φωτογραφίες Υδατορέματος, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ/ΥΓΦΠ&Π/ΤΑΥ, Ιούνιος 2014 

30. Prisma Consulting Engineers S.A. – t.c. Geomatic LTD – OFEK Aerial Photography 

(1987) Ltd, ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
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Κοινοπραξία Λ∆Κ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. 
και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 

Σελίδα 23-391 

Ο∆ΗΓΙΑΣ 2007/ΕΚ (ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 70(Ι)/2010) ΠΟΥ 

ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ, Έκθεση Υδραυλικού Μοντέλου Κοσιηνά (Τελική), Παράρτημα 

Β:Αποτελέσματα, Παράρτημα Γ:Αρχεία Προειδοποιήσεων και Σημειώσεων, Παράρτημα 

Ε:Φωτογραφίες Υδατορέματος, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ/ΥΓΦΠ&Π/ΤΑΥ, Ιούνιος 2014 

31. Prisma Consulting Engineers S.A. – t.c. Geomatic LTD – OFEK Aerial Photography 

(1987) Ltd, ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

Ο∆ΗΓΙΑΣ 2007/ΕΚ (ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 70(Ι)/2010) ΠΟΥ 

ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ, Έκθεση Υδραυλικού Μοντέλου Λιμνάρκας (Τελική), Παράρτημα 

Β:Αποτελέσματα, Παράρτημα Γ:Αρχεία Προειδοποιήσεων και Σημειώσεων, Παράρτημα 

Ε:Φωτογραφίες Υδατορέματος, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ/ΥΓΦΠ&Π/ΤΑΥ, Ιούνιος 2014 

32. Prisma Consulting Engineers S.A. – t.c. Geomatic LTD – OFEK Aerial Photography 

(1987) Ltd, ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

Ο∆ΗΓΙΑΣ 2007/ΕΚ (ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 70(Ι)/2010) ΠΟΥ 

ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ, Έκθεση Υδραυλικού Μοντέλου Αργακίου του Βασιλικού - Πάφος (Τελική), 

Παράρτημα Β:Αποτελέσματα, Παράρτημα Γ:Αρχεία Προειδοποιήσεων και Σημειώσεων, 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ/ΥΓΦΠ&Π/ΤΑΥ, Ιούνιος 2014 

33. Prisma Consulting Engineers S.A. – t.c. Geomatic LTD – OFEK Aerial Photography 

(1987) Ltd, ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

Ο∆ΗΓΙΑΣ 2007/ΕΚ (ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 70(Ι)/2010) ΠΟΥ 

ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ, Αρχείο πληροφοριών Υδραυλικών και άλλων κατασκευών που 

επηρεάζουν τη ροή (Προκαταρκτική), ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ/ΥΓΦΠ&Π/ΤΑΥ, Ιούνιος 

2014 

34. Prisma Consulting Engineers S.A. – t.c. Geomatic LTD – OFEK Aerial Photography 

(1987) Ltd, ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

Ο∆ΗΓΙΑΣ 2007/ΕΚ (ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 70(Ι)/2010) ΠΟΥ 

ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ, Έκθεση περιγραφής εργασιών για τη δημιουργία των Χαρτών 

Επικινδυνότητας και των Χαρτών Κινδύνου Πλημμύρας (Τελική) & Παράρτημα, 

KΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ/ΥΓΦΠ&Π/ΤΑΥ, Ιούνιος 2014 

35. Prisma Consulting Engineers S.A. – t.c. Geomatic LTD – OFEK Aerial Photography 

(1987) Ltd, ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

Ο∆ΗΓΙΑΣ 2007/ΕΚ (ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 70(Ι)/2010) ΠΟΥ 

ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ, Έκθεση Υδρολογικού Μοντέλου Λίμνης Παραλιμνίου (Τελική), ΚΥΠΡΙΑΚΗ 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ/ΥΓΦΠ&Π/ΤΑΥ, Μάρτιος 2014 

36. Prisma Consulting Engineers S.A. – t.c. Geomatic LTD – OFEK Aerial Photography 

(1987) Ltd, ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ 
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Κοινοπραξία Λ∆Κ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.  
και ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 

Σελίδα 23-392 

 

Ο∆ΗΓΙΑΣ 2007/ΕΚ (ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 70(Ι)/2010) ΠΟΥ 

ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ, Έκθεση Προσέγγισης (Τελική), ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ/ΥΓΦΠ&Π/ΤΑΥ, 

Ιανουάριος 2013 

37. Τμήμα Περιβάλλοντος, Μελέτη υδρολογικών και υδραυλικών συνθηκών λειτουργίας του 

υγροτοπικού συστήματος της περιοχής του ∆ικτύου Natura 2000 «Λίμνη Παραλιμνίου» 

και εκτίμηση της υδροπεριόδου, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ/ΥΓΦΠ&Π/ΤΟ, Ιούνιος 2013 

 

 



 

Λ∆Κ Σύμβουλοι Τεχνικών και Αναπτυξιακών Έργων Α.Ε. & ECOS Μελετητική Α.Ε. 
Κοινοπραξία 

Σπαθαρικού 5, Μέσα Γειτονιά, 4004, Λεμεσός, Κύπρος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


