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Χωροτc.ξικός Σχεδιασμός και ισοζύγιο νερού - Μέρος Α'
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ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ηρακλείδης Αριστοτέλης, Πολιτικός Μηχανικός
Τ. Ε. Ε. Τμήμα Δωδεκανήσου
Η ανάπτυξη ενός χώρου προϋποθέτει αξιοποίηση των υδάτινων πόρων

του. Αυτό αποδεικνύεται από την έρεννα του ιστορικού παρελθόντος όπου
η ακμή των γνωστών πολιτισμών ήταν στενά συνυφασμένη με την ανάπτυ
ξη της επιστήμης της υδατικής οικονομίας και της τέχνης των υδραυλικών
έργων.
Η εφαρμογή π.χ. των αρδεύσεων αναφέρεται στο ιερό βιβλίο της Γενέ
σεως όπου οι Ασσύριοι είχαν θεσπίσει ειδικούς νόμους για τις αρδεύσε ις
τους. Τα εγγειοβελτιωτικά έργα ήσαν γνωστά στην Κίνα προ 4(ΧΧ) ετών. Το
πρώτο φράγμα κατασκευάσθηκε στην Αίγυπτο πρίν από 5000 χρόνια για
αποταμίευση ποσίμου και αρδευτικού ύδατος. Μ έχρ ι σήμερα θαυμάζουμε
τα περίφημα ρωμαϊκά υδραγωγεία που 100 χρόνια μετά Χριστόν ήσαν πε
ρίπου 400 χιλιόμετρα σε ανοικτούς, σκεπαστούς, λίθινους και μολύβδινους
αγωγούς. SO χιλιόμετρα από αυτά ήσαν υπερυψωμένα σε περίκαλλες τοξω
τές κατασκευές που σήμερα θαυμάζονται ως μνημεία ενώ τότε σκοπόν
είχαν να δημιουργήσουν κατάλληλες συνθήκες ροής στις κοιλάδες αφού τα
σημερ ινά αντλητικά συγκροτήματα τους ήταν άγνωστα. Είναι γνωστή η
ανάπτυξη πόλεων μέσα στην έρημο χάρις στα δίκτυα υδρεύσεως των Αρ
χαίων Ρωμαίων π.χ. Π έτρα.

Στη Ρόδο η αρχαιολογική σκαπάνη αποκαλύπτει καθημερινά έργα
υδρεύσεως σημαντικά που δεν έχουν αξ ιολογηθ εί συστηματικά ακόμη.
Είναι γνωστό το Ευπαλίνειο όρυγμα στην Σάμο, υπογειος αγωγός υπό
μορφήν σήραγγος μήκους ι 350 μ. που κατασκευάσθηκε από τον τύραννο
Πολυκράτη το 530 π.χ. για την μεταφορά νερού υδρεύσεως, την εποχή της
μεγαλύτερης ακμής της.

Όλα τα παραπάνω αλλά και τα σύγχρονα έργα αποδεικνύουν την νομο

τελε ιακή ισχύ της αρχής ότι γιά την ανά..""tτυξη και οικονομική ολοκλήρωση
ενός τόπου μια από τις απαραίτητες προϋποθέσεις ε ίναι η ορθολογική

,.
1

αξιοποίηση των υδάτινων πόρων του, είτε γεωργ ική είναι η κατεύθυνση της
οικονομίας ή βιομηχανική ή τουριστική ή ακόμα κι' αν μιλούμε μόνο για
οικιστική, ~νά..ϊτυξη.
Η ορθολογική όμως αξιοποίηση των υδάτινων πόρων προϋποθέτει μια
σειρά επιστημονικών ερευνών και μελετών υδρολογικών και υδρογεωλογι
κών που συνίσταται στην ποιοτική και ποσοτική εκτίμηση όλων των ειδών
νερού της περιοχής ε..-ιιφανειακού, πηγαίου και υπογείου σε μικρά ή μεγά
λα βάθη αυτό δηλαδή που λέμε υδατικό δυναμικό της πι:ρ ιοχής.

Εφ' όσον ολοκληρωθεί αυτή η έρευνα και προσδιορισθεί επακριβώς το
υδατικό δυναμικό, μ."tορεί κανείς να προχωρήσει σε επόμενα στάδια που
είναι οι μέθοδοι αξ ιοποίησης τους είτε άμεσα π.χ. για υπόγεια ή πηγαία
ύδατα είτε έμμεσα εφ' όσον πρόκειται για επιφανειακά ύδατα, αφού κατα
σκευασθούν τα έργα συγκεντρώσεως τους.
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ταφοράς και τελικής διαθέσεως του νερού, προχωρεί κανείς στον λεγόμενο
χωροταξικό σχεδιασμό της περιοχής καθορίζοντας πλέον τους όρους, το
ε ίδος και τους περιορσμόύς · τη ς ανάπτυξης συνεκτιμώντας και όλες τις
άλλες παραμέτρους του σχεδιασμού. Η κατασκευή των έργων έπεται και
είναι το τελικό στάδιο.
Η διαδικασία αυτή δυστυχώς είναι μονόδρομος εφ' όσον θέλουμε να
σχεδ ιάσουμε με δύο λέξεις "σωστά " και ''οικονομικά" για μια ανάπτυξη

χωρίς αδιέξοδα.

~

Μέχρι σήμερα, σε πανελλήνιο επίπεδο, η εφαρμογή αυτού του νόμου δεν
α..-τοτέλεσε τον κανόνα αλλά μόνον την εξαίρεση και είχαμε ανάπτυξη τυχαία χωρίς σχεδιασμό.
Και τα .νησιά μας σαν μέρος αυτού του χώρου υπέστησαν τις συνέπειες
αυτής της ;τολιτικής δηλαδή της έλλειψης σχεδιασμού για την εκμετάλλευση
των υδάτινων πόρων.

Οι συνέπειες φαίνονται έντονα στη Ρόδο, Κω και Κάλυμνο τα μεγαλύ
τερα νησιά όπου η ανάπτυξη έγ ινε χωρίς να έχει προσδιορισθεί έστω και
κατά προσέγγιση το υδατικό δυναμικό τους και ήδη υπάρχουν προβλήματα
στην ύδρευσή τους.
Όμως ποτέ δεν είναι αργά, ακόμη υπάρχει καιρός.

Ειδικότερα στα νησιά όπου υπήρξε καθυστέρηση , στην ανάπτυξη καλό
θα είναι να είμαστε περισσότερο προσεκτικοί ώστε να δοθούν οικονομικό
τερες, αρτιώτερες κα ι πιό ανθεκτικές στον χρόνο λύσεις. Ένα πολύ καλό
παράδειγμα προς μίμησιν αποτελεί η μελέτη ανα..-ττύξεως της νήσου Λέρου
που συντάχθηκε α..ι:ό την ΒΙΠ ΕΤΒΑ, όπου σχεδόν ετηρήθησαν οι παρα..-rάνω
προδιαγραφές.
Ένα άλλο χαρακτηριστικό της περ ιοχής μας που της προσδίδει ιδιαιτε
ρότητα ε ίναι τα άνυδρα νησιά, αυτά δηλαδή που δεν έχουν εκμεταλεύσιμο
υ;τόγειο ορίζοντα ό;τως είναι η Χάλκη, Σύμη, Καστελλόριζο, Νίσυρος κλπ.
Η αναγνωριστική μελέτη που συντάχθηκε πρόσφατα υπό την εποπτεία
του Υπουργείου Γεωργίας για την δημιουργία λιμνοδεξαμενών και μικρών
φραγμάτων έδωσε και γι' αυτά μια Πολύ' καλή προο;ττική, διότι δεν νοείται
προσδιορισμός και αξιοποίηση του υδατικού δυναμικού ενός χώρου χωρίς
να ληφθούν υ;τ' όψιν τα ε..-r ιφανειακά ύδατα. Εξάλλου η μεγάλη ανάιι:τυξη
των νησιών μας πρ ιν τον ;τόλεμο στηρίχθηκε όσον αφορά το νερό αποκλειστικά και μόνον στην συγκέντρωση ομβρίων υδάτων σε οικιακές δεξαμενές
(στέρνες) . Είναι γεγονός ότ ι υπήρξε μία προσκόλληση στην αναζήτηση
υπογείων υδάτων που καθυστέρησε την ανάπτυξη των ανύδρων νησιών.

Η αξ ιοποίηση των υδατίνων πόρων των νησιών θα πρέπει να μελετηθεί
συνολικά για όλα τα νησιά ή τουλάχιστον. ανά μικρότερες ομάδες γε ιτονι
κών νη σιών ώστε να εξευρεθούν οι καλύτερες και οικονομικότερες λύσεις
εφ' όσον ως παράμετρος του προβλήματος για τα μικρά άνυδρα και γι'
αυτά που δεν έχουν επάρκεια νερού υπεισέρχεται και η μεταφορά του

νερού με υδρόφορο πλοίο.
Στη συνέχεια της εισηγήσεως μας θα εξετάσουμε την στάθμη ε..-ταρκείας
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ποσοτικής και ποιοτικής για τις παρούσες συνθήκες και για το μέλλον του
ύδατος υδρεύσεως ή αρδεύσεως μερικών νησιών από στοιχεία διασταυρω
μένα υπαρχουσών μελετών και κυρίως των αναγνωριστικών μελετών του
Υπουργείου Γεωργίας όπου έτος στόχος λαμβάνεται το έτος

2010 (20 ετία).
3.150.000
1.400.000 για άρ

ΚΑΛ ΥΜΝΟΣ: Οι ανάγκες της το έτος στόχο ανέρχονται σε

μ3 ετησίως εκ των οποίων τα 1.750.000 για ύδρευση και
δευση κυρίως της κοιλάδος του Βαθέος όπου γίνονται σχεδόν αποχλειστικά
οι καλλιέργειες του νησιού. Οι αξιοποιηθέντες δυστυχώς μονομερώς έως
τώρα υδάτ~νοι πόροι του νησιού προέρχονται μόνο από αξιοποίηση υπο
γείων υδάτων γεωτρήσεων μεγάλου βάθους στις κοιλάδες Π οθαίας, με ετή

σια απόδοση 1.000.000 μ3 που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την
ύδρευση της πόλης της Καλύμνου και Βαθέος με απόδοση

750.000 μ3 που

χρησιμοποιούνται για την άρδευση της εκεί κοιλάδος αποχλειστιχά, καθ'
ότι η ανάγχες σε ύδρευση είνα ι πολύ μιχρές. Πρόσφατα έχουν ανορυχθεί
πέντε γεωτρήσεις στην περιοχή του Βαθέος ολικής ετήσιας απόδοσης
μ3 το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την ύδρευση της πόλεως της
Καλύμνου εφ' όσον κατασκευασθεί ο αγωγός μεταφοράς μήκους 20 χιλιο
μέτρων περίπου.

700.000

Η συνολ ική ποσότητα του νερού που διατίθεται σήμερα ανέρχεται σε
μ3 υπάρχει δηλαδή έλλειψη κατά 700.000 μ3 ετησίως και τα

2.450.000

οποία θα καλυφθούν από επιφανειακά ύδατα. Στην αναγνωριστική μελέ
τη προτείνεται η κατασκευή τριών λιμνοδεξαμενών στις θέσεις "ΣΤΗΜΕ
ΝΙΑ" όγκου 130.000 μ3, "ΒΑΘΥ" όγκου 170.000 μ3 "ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΥΡΑ
ΨΗΛΗ" όγκου 30.000 μ3 και 'Ά ΡΓΟΣ " όγκου 55.000 μ3.
Ο συνολικός όγκος του νερού είναι 385.000 μ3 που καλύπτει κατά το
ήμισυ περ ίπου το προαναφερθέν έλειμμα και θα χρησιμοποιηθεί για τις
αρδευτικές ανάγκες της κοιλάδας του Βαθέος, ώστε το νερό των υδρογεω
τρήσεων να καλύψει μεγαλύτερο μέρος των υδρευτικών αναγκών της πόλης
της Καλύμνου.
Τέλος η δημιουργία των λιμνοδεξαμενών θα περιορίσει την εκμετάλευση

του υδροφορέως που έχει εναλατωθ εί ώστε να επιτευχθεί η σταδιακή απο
κατάσταση του ιδιαιτέρως στις γεωτρήσεις της κοιλάδος της Ποθαίας όπου
το νερό από την υπεράντληση δεν είναι πλέον κατάλληλον προς πόσιν. Εξ
όλων των ανωτέρω συνάγεται ότ ι η νήσος Κάλυμνος δε έχει τα περιθώρια
μεγάλης τουριστικής ανάπτυξης αλλά μιάς αύξησης με τους σημερινούς
ρυθμούς.
Λ ΕΡΟΣ

•
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Είναι το μόνο νησί στο οποίο συντάχθηκε πιλοτική μελέτη

αναπτύξεως από την ΒΙ Π ΕΤΒΑ το έτος

1989. Οι ανάγκες σε νερό το έτος

στόχο ανέρχονται σε 2. 150.000 μ3 νερό ετησίως από το οποίο 1.300.000 μ3
για ύδρευση και 850.000 μ3 για άρδευση. Οι σημερινές ανάγκες της καλύ
πτονται από νερά αβαθών φρεάτων, υδρομαστευτικών στοών και τελευ
ταία γεωτρήσεων. Η συνολική απόληψη υπογείων υδάτων ανέρχεται σε
650.000 μ3 που είναι κοντά στα όρ ια του εκμεταλεύσιμου υπογείου υδατι
κού δυναμικού της νήσου που εκτιμάτα ι σε 750.000 μ3. Το ετήσιο έλλειμμα
που ανέρχεται σε 1.350.000 μ3 πρέ.-ιε ι να καλυφθεί από την συγκέντρωση

- 76 επιφανειακών απορρα.ί>ν. Προτείνεται η κατασκευή των παρακάτω έργων:
Φράγμα στο Παρθένι χωρητικότητας

(600.000 μ3)
(70.000 μ3)
Λιμνοδεξαμενή στο Λακκί όγκου ( 30.000 μ3)
Λιμνοδεξαμενή στον Ξηρόκαμπο όγκου (40.000 μ3)
Ο συνολικός όγκος ανέρχεται σε 740.000 μ3 ετησίως και καλύπτει περισ
Λιμνοδεξαμενή στην Γούρνα όγκου

σότερο από το μισό το έλλειμμα. Η αποθήκευση των επιφανειακών νερών
έχει ένα πρόσθετο όφελος, την ενίσχυση του υπογείου ορίζοντα λόγω
διεισδύσεως των επιφανειακών υδάτων.
Εξ' όλων των ανωτέρω συνάγεται ότ ι η τουρ ιστική ανάπτυξη της Λέρου
πρέπει να είναι ελεγχόμενη και ο αριθμός των κλινών δεν πρέπει το έτος
στόχο να γίνει μεγαλύτερος του διπλασίου των σημερινών.
ΠΑΤΜΟΣ : Οι συνολικές ανάγκες σε ύδωρ ανέρχονται σε 670.000 μ3
ετησίως εκ των οποίων 150.000 μ3 για άρδευση και 520.000 μ3 για ύδρευ
ση . Η ετησία απόληψη εκτιμάται σε 150.000 μ3 και γίνεται από φρέατα
στις περιοχές Γροίκου, Λ ευκών, Κάμπου και Λ ειβαδίου. Στα πλαίσια της
εκπονηθείσης υδρογεωλογικής μελέτης το δυναμικό της Πάτμου σε υπόγεια
νερά ανέρχεται σε 400.000 μ3 ετησ ίως . Αρα υπάρχουν προς εκμετάλλευση
250.000 μ3 ετη σίως υπογείου ύδατος. Το έλλειμμα ανέρχεται σε 270.000 μ3
και θα υπεχ.αλυφθcί α.ι:ό την κατασκευή δύο φραγμάτων στην θέση Γροίκος
χωρητ ικότητας 290.000 μ3 και στη θtση Λ ειβάδι χωρητικότητας 290.000 μ3.
Με τα δεδομένα αυτά και εφ' όσον κατασκευασθούν τα απαραίτητα έργα,
θα υπερκαλυφθούν οι ανάγκες σε ύδρευση και θα μπορέσουν να εφαρμο
σθούν τα προγράμματα τουριστικής και γεωργικής ανάπτυξης.

ΛΕΙΨΟΙ: Οι συνολικές ανάγκες σε ύδωρ ανέρχονται σε

100.000 μ3 ετη
20.000 μ3
μόλις 2 μ. από την

σίως αποκλειστικά για ύδρευση. Η ετήσια απόληψη εκτιμάται σε

και γίνεται από φρέατα μικρού βάθους και παροχής
επιφάνεια του εδάφους. Η α.ι:όληψη αυτή ήδη βρίσκεται σε οριακά επL"tεδα
δηλαδή το δυναμικό των υπογείων υδάτων είναι ίσο με 20.000 μ3. Το υδα
τικό δυναμικό πιθανόν να ενισχυθcί α.ι:ό την αξ ιοποίηση των πηγών "Φο
ντάνα" που τροφοδοτούνται από τον ασβεστολιθικό λόφο δυτικά του όρμου
των Λ ε ιψών. Το tλλε ιμμα που ανέρχεται σε 80.000 μ3 θα καλυ φθεί εν
μέρει από την κατασκευή λιμνοδcξαμενής χωρητικότητος 40.000 μ3 .
Μ ε το νερό αυτό θα καλυφθούν οι ανάγκες σε ύδρευση μόνον ωτοκλειο
μένης κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης.

ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ : Οι συνολικές ανάγκες σε ύδωρ ενέρχονται σε 25.oob μ3
ετησίως αποκλειστικά γ ια ύδρευση. Η ετήσια απόληψη εκτιμάται σε 5.000
μ3 και γίνεται από φρέατα μικρού βάθους και παροχής. Το έλλειμμα που
ανέρχεται π 20.000 μ3 θα καλυφθεί πλήρως από την κατασκευή λιμνοδεξαμενής σε φυσ ική κοιλότητα έναντι του οικισμού χωρητικότητος 22.000 μ3
Με το νερό αυτό θα καλυφθούν οι ανάγκες σε ύδρευση μόνον αποκλειομένης κάθε γcωργικής εκμετάλλευσης.
ΑΡΚΟΙ: Οι συνολικές ανάγκcς σε ύδωρ ενtρχονται σε 7.000 μ3 ετησίως.
αποκλειστικά για ύδρευση. Δεν υπάρχουν κατάλληλα υπόγεια ύδατα ούτε
κατάλληλη περιοχή για κατασκευή λιμνοδεξαμενής. Ως εκ τούτου ο μόνος

.~
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τρόπος γ ια την υδροδότηση του νησιού είναι διά μεταφοράς με υδροφόρο
πλοίο από κά.ι-τοιο κοντινό νησί.

ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ: Ο μόνιμος πληθυσμός του Καστελλορ ίζου ανέρχε

ται σε 200 κατοίκους σήμερα. Δυστυχώς ό;τως είναι σε όλους γνωστό η έλ

λειψη βασικών έργων υποδομής σε έργα υδρεύσεως και α..ττοχετεύσεως, τα
ανc...-rαρκή συγκοινωνιακά μέσα, έχουν οδηγήσει το μικρό αυτό νησί στον

μαρασμό. Δεν παρατηρείται αύξηση αλλά αντιθέτως μείωση του πληθυ

σμού του νησιού. Επειδή όμως η πολ ιτ εία μέρα με την μέρα αυξάνει το εν
διαφέρον της, θα δεχθούμε αύξηση του μονίμου πληθυσμού για τα επόμενα

έτη 1ο/ο περL-του το έτος.
Ο τουρισμός και αυτός είναι σε χαμηλό ε..τrίπεδο παρ' ότ ι οι ομορφιές
αυτού του νησιού δεν περιγράφονται εύκολα. Κατά την άποψη του Δημάρ
χου χ.ατά τον Α ύγουστο μήν α της αιχμής οι τουρίστες ανέρχονται περLι:ου
σε 800 άτομα . Δεχόμεθα και εδώ ετήσια άυξηση του τουρισμού 1% περίπου
ανά έτος. Δεν υπάρχουν οργανωμένες τουριστικές μονάδες. Οι τουρ ίστες
φιλοξενούνται σε ένα μικρό ξενοδοχείο 30 κλινών περίπου και σε σπίτια

15

που λι:ιτουργούν σαν ενοικιαζόμcνα δωμάτια.

Οι ανάγχ.cς για την 15πία τ όσο για τον μόνιμο όσο και για τον κινητό
πληθυσμό υπολογίζονται από της σχtση:

En

= Εο

(1+ Ρ ) η

Ό;του En ο ζητ ούμενος πληθυσμός μετά η έτη, Εο ο ;τληθυσμός στις παρούσες συνθήκες και p η ετήσια αύξηση του πληθυσμού.
Σε

15 έτη ο μόνιμος πλ!)θυσμός θα είνα ι:
Ε 15 = 200 * (1 +Ο.Ο Ι ) I.) = 232 μόνιμοι κάτοικοι και με στρογγύλευση
Ε 15 = 250 κάτοικοι.

Ο κινητός ;τληΟυσμός:

Ε 15 = 8(Χ) * ( 1 +Ο.ΟΙ) 15 = 929 τουρίστcς και με στρογγύλευση
Ε 15 = 1000 τουρίστες.

με

Η cιδιχ.ή κατανάλωση για όλους γεν ικά τους κατοίκους λαμβάνετα ι ίση
100 λίτρα/ κάτοικο/ και ημέρα για τις παρούσες συνθήκες:
Η μtση ημερήσια κατανάλωση του χcιμώνα είναι:

Q~ = 200

* 100 = 20.000 λίτρα/ ημέρα= 20 μ3 /ημέρα.

Και η μέση ημερήσια κατανάλωση του Ο έρους είνα ι :

Q Θ = 1000 * 100 = 100.000 λίτρα/ ημέρα= 100 μ3 /ημέρα.
m

~ ε ιδική κατανάλωση για όλους γενικά τους κατοίκους λαμβάνεται ίση
με 200 λίτρα /~ κάτοικο/ και ημέρα για τις συνθήκες της δεκαπενταετίας.
Η μέση ημερήσια κατανάλωση του χειμώνα είναι:

Q χ = 250 * 200 = 50.000 λίτρα/ ημέρα= 50 μ3 /ημέρα.

m

Και η μέση ημερήσια κατανάλωση του θέρους είναι:

Q Θ = 1250 * 200 = 250.000 λίτρα/ ημέρα= 250 μ3 /ημέρα.
m

Οι μέσες αυτές καταναλώσεις. καθορίζουν μεν τον όγκο του α..-ταιτούμε-

νου ύδατος υ;τό τις εν λόγω ;ταραδοχές ;τληΟυσμού, όμώς οι υ;τολογισμοί
των αγωγών θα γίνουν για :;ταροχές αιχμής.

- 78 Η μεγίστη ημερήσία κατανάλωση γ ια τις παρούσες συνθήκες είναι:

max Q ο= 1.5

* 100 =

150 μ3 /ημέρα

Η μεγίστη ημi::ρησία κατανάλωση γ ια τ ις συνθήκες 1 5ετίας είναι:

max Q 15 = 1.5 * 250 = 375 μ3 /ημέρα
Κα ι η μεγίστη ωριαία κατανάλωση την ημέρα των μεγίστων αναγκών
είναι :

max Q h = 0.10 * 375

μ3 /ώρα= 37.50 μ3 Ι ώρα= 0.0104166 μ3 Ι δευτερ

ΔΙΑΤ Ι ΘΕΜΕΝΗ Π ΟΣΟΤΗΣ Υ ΔΑΤΟΣ
θεται γ ια την ύδρευση του νησιού είναι :

:

Η ποσότης που σήμερα διατί

ΝΕΡΟ Α Π Ο ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ : Η μονάδα αυτή
βρίσκεται κοντά στην παλαιά η λιακή μονάδα αφαλατώσεως στην περ ιοχή

ΜΑΝΔΡΑΚΙ. Έχει σχεδ ιασθεί ώστε να αποδίδει 50 μ3 /ημέρα. Θα αρχίσει
να λειτουργε ί σε λίγο κα ιρό. Η προοπτική της είναι να παράγει 100 μ3
νερού την ημέρα. Προφανώς ούτε τις ση μερ ινές ανάγκες μ.-τορεί να καλύ~

ψει ούτε χ.αι τις μελλοντικές κατά την θερινή περίοδο .και ειδιχ.ά τους μήνες

αιχμής που είναι οι μήνες Ιούλιος χ.αι Αύγουστος. Για τις παρούσες συνθή
κες οι υπόλοι.-τες ανάγχ.ες θα χ.αλ υφθούν με την μεταφορά νερού με υδρο
φόρο πλοίο.
Το νερό της μονάδος ε...-ταρχ.εί για την περίοδο τ ου χειμώνα χ.αι για τις
παρούσες και για τις συνθήκες της 1 5 ετίας.

ΝΕΡΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΜΕ Υ ΔΡΟΦΟΡΟ ΠΛΟ Ι Ο: Όπως προανα
φέρθηκε το νερό της μονάδας αφαλάτωσης δεν θα ε...-ταρκεί χ.ατά τους μήνες
αιχμής. Τα δύο τ ελευταία χρόνια με τ ο υδροφόρο πλοίο μεταφέρΟηκαν
σύμφωνα με τα στοιχεία του Δήμου οι παρακάτω ποσότητες νερού.

ΕΤΟΣ

26 12 2023 -

4

1. 170 μ3

5
6
7

1.250 μ3
1.250 μ3
1.300 μ3
1.330 μ3
1.300 μ3
1.300 μ3
1.330 ~3
10.230 μ3

11 - 8

25 - 8
3 - 9
8 - 10
ΣΥΝΟΛΟΝ

ΕΤΟΣ

1990

1991

30- 8

1.200 μ3
1.153 μ3
1.273 μ3
1. 153 μ3
1.157 μ3
1.273 μ3

ΣΥΝΟΛΟΝ

7.209

16 28 22 26 -

4

5
6

7
11 - 8

μ3

Από τους παραπάνω πίνακες, φαίνετα ι ότι η κατανάλωση τα έτη 1990
και 1991 είναι περL-του ίδια, χ.αθ ότ ι ελλεL-τουν στοιχεία για το έτος 1991.
Τους υπολοL-τους μήνες του έτους οι κάτο ικο ι εξυπηρετούνται με νερό βρό
χινο που συγκεντρώνουν σε μικρές δεξαμενές στα σπίτια (στέρνες).

Η μέση ημερησία κατανάλωση π.χ. για το

1990 ήταν 10.230 : 200 = 5 1 μ3 /

ώρα. Η μέση ημερησία κατανάλωση κατά τ ους μήνες αιχμής ήτοι για το
1990 από 23-7-90 έως 3-9-90 είνα ι (1.300 + 1.330 + 1.300): 40 = 98.25 μ3 /
ημέρα. Αρα οι παραδοχές που αρχικά λήφθηκαν είνα ι ορθtς.

- 79 Κ ατά τις παρούσες συνΟήχες σύμφωνα με τα παραπάνω θα απαιτηθεί
ποσότητα νερού ίσ η με 10.500 μ3 κατά την πι:ρίοδο των 200 περLϊου ημε
ρών.
ΟΛ ΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ν Ε ΡΟΥ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΝ: 10.500 μ3 - 200 50
500 μ3. Ί Ι τ ο ι η προς μεταφοράν ποσότητα νι:ρού είναι πολύ μικρή προς
εξομάλυνσιν των αιχμών κατά τ ον μήνα Αύγουστο.Υπάρχει πολύ κοντά
στην μονάδα της αφαλάτωση ς δεξαμενή <LϊοΟήχευσης σε κατάλληλη θέση,
όπου ι,.Lϊορεί να προσεγγίσι:ι το υδροφόρο πλοίο, όγκου 1.000 μ3. Το α.ϊοθη
χι:υμένο νrρό ι,.Lϊορcί να εξυπηρετήσcι τον οικισμό περLϊου 20 ημέρες.

*

'

f

=

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΒΡΟΧ ΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤ Ι Σ ΣΤΕΡΝΕΣ : Οι οικοδομές
είναι εφοδ.ασμένες με μικρ ές δεξαμcνές συγκέντρωσης του επιφανεrοκού
νι:ρού με τ σ οποίο καλύπτουν τις υδρευτικές τους ανάγκες κατά τον χειμώ
να. Π ροτι:ίνι:ται η συνέχισ η του γεγονότος αυτού με την προϋπόΟι:ση ότι θα
πλ ηρούνται ο ι συνΟήχες καθαριότητος κα ι θα γίνεται τακτικός μικροβιολο
γικός έλεγχος εφ' όσον το νι:ρό αυτό χρησ ιμο:τοιι:ίται για κάλυψη υδρευτι
κών αναγχών.

ΣΥ ΓΚ ΕΝΤΡΩΣ Η Ε ΠΙΦΑΝΕ Ι ΑΚΩΝ ΝΕΡΩΝ: Υπάρχει δίκτυο συλλο
γής των επιφανcιακών υδάτων στις ;τλαγ ιές των βουνών. Τα νερά αυτά συ

γκεντρώνοντα ι σε δέκα δεξα μι:νές σχήματος χυλινδρικού τις ΑΧ ΕΡΕΣ. Οι
δι:ξαμενές ι:ίνα ι πολύ παλαιές, λέγι:ται ότι τις έχουν κατασκευάσε ι οι Άρα
βες χαι έχουν όγκο πι:ρLϊου 5.000 μ3. Π ροφανώς τα νερά αυτά έχουν μεγά
λο βαθμό μόλυνσης χαι δcν είνα ι δυνατόν να χρησιμοποιηΟούν για την
ύδρcυση. Μ;τορούν όμως να χρησιμοποιηΟούν για την άρδcυση ώστε να
γίνι: ι κατά το δυνατόν οικονομία στο νερό της υδρεύσι:ως. Επίσης και
κοντά στον οικισμό υπάρχουν δεξαμενές συγκέντρωσης επ ιφανειακών
νι:ρών για το πότισμα των χή;των χαι την λάτρα των νο ικοχυριών ώστε να

γίνcται εξοικονόμηση του νερού καλής ;τοιότητας. Π άντως πρέ..ϊι:ι ο ι χώροι
όπου συγχr·ντρώνονται τα όμβρια ύδατα να πι:ριφραχΟούν ώστε να μην μο
λύνονται οπό τα περιττώματα των ζώων, ακόμη χι' αν τα νερά αυτά προο
ρίζοντα ι μόνο γ ια την λάτρα.
ΠΡ ΟΟ ΠΤΙΚ ΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ : Δcν cίναι δυνατή η ανάπτυξη
ακόμα και αυτή η ύπαρξη του νηοωύ αν δcν cξcυρcθούν χαι αξιοποιηθούν

και άλλο ι υδάτινοι πόροι στα αμέσως c.ιόμcνα χρόνια. Ί-Ι δη έχει συνταχθcί
υ;τό την εποπτcία του Υπ ουργcίου Γcωργίας αναγνωριστική μελέτη για την

κατασκευή λ ιμνοδcξαμενής στα νησιά της Δωδ/σου. Κατ' αυτήν προτείνεται
η χατασχcυή μικρής λιμνοδcξαμcνής όγχου 43.000 μ3 στην θέση Κιόλια
κοντά στο αcροδρόμιο. Πάντως για τα α μέσως ε..ιόμcνα χρόνια ο ι ορατές
λύσεις φαίνοντα ι μέσα από την επέκταση τη ς μονάδος αqαλάτωσης ώστε

να παράγονται 100 μ3 / ημέρα κα ι η μι:ταcrορά του νcρού με υδροφόρο
πλοίο, πρέπει όμως να αρχίσουν και οι διαδικασίες για τη εκπόνηση ορι
στικής μcλέτης της ;τροαναq·ι:ρΟι:ίσης λιμνοδι:ξαμι:νής καθ ' ότι θα 1-L-ιορέσε ι
να αποτελέσε ι μιαν καλή :τροο:ττική για το μέλλον, αν λη φθι:ί υπ' όψιν ότι
τα κ όστη λειτουργίας της μονάδος αcrαλάτωσης ως και το κόστος μεταφο
ράς του νι·ρού με υδροqΊ)ρο ;τλοίο cίναι υψηλά η :τροο::ττ ική αυτή α::τοκτά
μεγαλύτερ η αξία.

