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ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Σελίδα 2

Πιθανές Πλημμύρες και Επιπτώσεις στις ΠΔΣΚΠ

Κοσιηνάς

Λιμνάρκα

Αργάκι του 
Βασιλικού



Επιφάνεια λεκάνης 13km2. Η λεκάνη απορροής του ποταµού
Κοσιηνά πηγάζει από τα υψώµατα της Μεσόγης και εκβάλει
στη θάλασσα, βόρεια της πόλης της Πάφου. Διέρχεται, 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.
Το τμήμα του ρέματος που εξετάζεται έχει μήκος περίπου 9.1
km με διεύθυνση ΒΑ‐ΝΔ, βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή
της Πάφου και αποτελείται από δύο κλάδους: μήκους 7.0 km
και 2.1km.
Λίγες σημαντικές ιστορικές πλημμύρες κυρίως στην περιοχή 
των Πετριδίων.
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ΠΔΣΚΠ C12_ΚΟΣΗΙΝΑΣ
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ΠΔΣΚΠ C12_ΚΟΣΙΗΝΑΣ



Γενικό Συμπέρασμα είναι ότι η κατάσταση του π. Κοσιηνά έναντι πλημμυρών είναι 
ικανοποιητική αν και υπάρχουν κατά τόπους υπερχειλίσεις ακόμα και στην 
πλημμύρα 20ετίας.
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 
δευτερεύοντος 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. 
Κατακλύζονται κυρίως οικιστικές ζώνες, αγροτικές περιοχές (κυρίως ελιές) αλλά και
ζώνη προστασίας ακόμα και στην πλημμύρα 20ετίας.
Ο θιγόμενος πληθυσμός στην περίπτωση της πλημμύρας 20ετίας είναι ασήμαντος
(10 άτομα), ενώ αυξάνεται στην πλημμύρα 100ετίας (30 άτομα) και κάπως
περισσότερο της 500ετίας (40 άτομα).
Δεν υπάρχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον, ούτε στην πολιτιστική κληρονομιά ενώ
θίγονται και εμπορικές χρήσεις.
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ΠΔΣΚΠ C12_ΚΟΣΙΗΝΑΣ



Επιφάνεια λεκάνης 20.6km2 συμπεριλαμβανομένης και της
λεκάνης Αργάκι του Βασιλικού. 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.
Τμήμα ποταμού που εξετάζεται ίσο με 3.4km με διεύθυνση 
ΒΑ‐ΝΔ 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.
Το υδατόρεμα είναι διευθετημένο λίγο πριν την εκβολή στη 
θάλασσα. 
Σημαντικές ιστορικές πλημμύρες.
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ΠΔΣΚΠ C13_ΛΙΜΝΑΡΚΑ
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ΠΔΣΚΠ C13_ΛΙΜΝΑΡΚΑ



Γενικό Συμπέρασμα είναι ότι η προστασία της περιοχής του π. 
Λιμνάρκα έναντι πλημμυρών είναι ανεπαρκής ακόμα και στην 
πλημμύρα 20ετίας. 
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 κατακλύζονται και στο σενάριο της 
πλημμύρας 20ετίας.
Κατακλύζονται κυρίως οικιστικές και τουριστικές ζώνες, και η ζώνη
προστασίας του π. Λιμνάρκα.
Ο θιγόμενος πληθυσμός στην περίπτωση της πλημμύρας 20ετίας
είναι ασήμαντος (30 άτομα), ενώ αυξάνεται στην πλημμύρα
100ετίας (130 άτομα) και ακόμα περισσότερο της 500ετίας (170
άτομα).
Δεν υπάρχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον, ούτε στην πολιτιστική
κληρονομιά. Σελίδα 8

ΠΔΣΚΠ C13_ΛΙΜΝΑΡΚΑ



Επιφάνεια λεκάνης 5.5km2. 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 .
Το υπό εξέταση ρέμα έχει μήκος 7.4 km. 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. 
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. 
Σημαντικές ιστορικές πλημμύρες (κυρίως στην περιοχή του 
Δημοτικού Κολυμβητηρίου).
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ΠΔΣΚΠ C03_ΑΡΓΑΚΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
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ΠΔΣΚΠ C19_ΑΡΓΑΚΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ



Γενικό Συμπέρασμα είναι ότι η προστασία της περιοχής του Αργάκι του 
Βασιλικού έναντι πλημμυρών είναι ανεπαρκής ακόμα και στην πλημμύρα 
20ετίας. 
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 βαθεία νοητή γραμμή του ρ. Αργάκι του 
Βασιλικού έως τη θάλασσα.
Κατακλύζονται κυρίως οικιστικές και εμπορικές ζώνες.
Ο θιγόμενος πληθυσμός στην περίπτωση της πλημμύρας 20ετίας είναι
μικρός (90 άτομα), ενώ αυξάνεται σημαντικά στην πλημμύρα 100ετίας (150
άτομα) και ακόμα περισσότερο στην 500ετία (220 άτομα).
Δεν υπάρχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον, ούτε στην πολιτιστική
κληρονομιά.
Σε όλα τα τρία σενάρια θίγονται δημόσια κτήρια και πιο συγκεκριμένα το
ΙΒ΄ Δημοτικό Σχολείο «Πεύκιος Γεωργιάδης» (παρόλο που πλέον το ρέμα
πλησίον του σχολείου έχει πλέον εγκιβωτιστεί σε κλειστή διατομή) καθώς
και το Δημοτικό Κολυμβητήριο.
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ΠΔΣΚΠ C19_ΑΡΓΑΚΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ



Σας ευχαριστούμε


