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Θ6μα: Yπ6μνημα Παραρτι{ματοg ΓEΩT.E.E. Hπεiρoυ Nι[oων στη
διαβoδλευoη τoυ Περιφερικoδ Συμβoυλioυ ΗπεΙρoυ για τo Mικριδ

Yδρoηλεκτρικι6 6ργo (MYΗE) Αγιog Γειδργιog.

Aπ6 18-03-202| βρioκεται σε διαβo6λευoη η Mελ6η Περιβαλλoνπκιbν
Ezππτriroεων (MΠE) τoυ ι1ργoυ <Mικρ6 Yδρoηλεκτρικ6 6ργο (MYΗE) Αγιog
ΓειΙiργιog, ιo1βog 2,i3 MW), με φoρ6α πpηψατoπτoiηoηg ηg δραoηρι6ητα9 ην

εταιρiα WΑTΤ ENEPΓΙAΚΙ{ EΠE, oιiμφωνα με ην αρiθμ. 358401605117-03-2021
ΠPOΣKΛHΣΗ του Πρo6δρoυ Περιφερειακo6 Συμβουλiου Ηπεtρoυ.
Mε τo παρ6ν καταθ6τoυμε τιζ παρατr1ρι{oειq επi τr1g MΠE για κατασκευη τoυ
ωg 6νω αναφερ6μεvoυ ι1ργoυ:

Ωg γεvιlcη εvτιiπωoη - παραηρηoη εiναι 6τι η MΠE αναφ6ρεται oε κιiπoιoν
&λλo γiυρo και 6χι oην περιoχη Αγ[oυ Γεωργioυ. 6που υπdρχει εvα απ6 τα
oημανπκ6τερα οημεfα ληΨηc π6σ'ιμου νερoli και 6πoυ υπ6ρχoυν ιχθυoπαραγωγικιξq
μoν6δεg πoυ πλrτrτονται ιiμεoα.

Η zηγη Aγiου Γεωργioυ εiναι απ6 πg σημαντικ6τερε9 και μεγαλδτερεt τη^t6ζ
ηg Δυτικηg Eλλιiδαg. Πρ6κειται για zηγη ζωτι,.ηg οημαoiαg η oπoiα καλriπτει πg
υδρευτικ69 ανd,γκεg των Δημων Aρταg, Ζηρo6, Πρ6βεζα9, Λευκdδαq και
Mεγανηoioυ. Η αξiα ηg ,ηγηζ αναδεi1θηκε απ6 ην αρ1αι6ητα 6ταν
καταoκευdσηκε το ρωμαTκ6 υδραγωγεio για την ιiδρευoη ηg αρ1αfαg Nικ6πoληg.
Mε βιioη τα βιβλιογραφικιi δεδομεvα και τιζ 6ρευνε9 τoυ Ινoπτoliτoυ
Γεωλoγικrilν και Mεταλλευπκiυν Eρευνrbν, η 7ηγη βρtoκεται oε υψ6μτρo \\2,9
μ6τρων, η μ6ση ετηoια παρoγf1ηg εfναι 2,6Ι m3 /seο, η μ6oη εηoια αγωγιμ6ητα

540 ψSlcm/25 oC, και η μ6oη ετηoια θερμoκραο'iα Ι3,7oC'
Η μεγ&λη παpoγi1 ηg 7ηγηt oφεiλεται oην ανdπτυξη εv6g εκτεταμ6νoυ
καροτικoδ o'υoτηματog τρoφoδoo'iαg πoυ αναπτδooεται στoυζ αoβεoτoλιθικoιig
σχηματισμοιig και ιδιαiτερα στoυg oρεινo69 6γκoυ9 που εκτεiνoνται ν6τια απ6 τoν
T6μαρo. Η περιοfi τροφoδooiαg περιλαμβd,νει τουg oρεινoriq 6γκoυ9 Kεραorilνα,
Ανω Παναγιdg, Ανω Koυκλεoioυ, Zαpκ6pαμg, Moυoωτ[τoα6, Πεvτ6λακoυ και τoυ
T6μαρoυ, δηλαδη τιg αoβεoτολιθικι4g μιiζεg πoυ βρioκoνται δυτικ6 τoυ ποταμο6
Λοδρoυ.

H τεκτoνικη δραoτηρι6τητα, oι λιθoλoγικι1g διαφoρoπoηoειg και oι μεταβoλ69
τηg περατ6ηταg και oι γεωμορφoλoγικ69 διεργαofεg εiναι παρ&γoντεζ πoυ
δικαιoλογoιiν ην παρoυoiα τηg πηγηζ oη θ6oη πoυ βρioκεται. Η κiνηoη τoυ

υπ6γειoυ νερori πρoζ την πηγη ακoλoυθεi προνoμιακ€ζ ρo6g μ6oα απ6 αγωγoιig. oι
καρoτικof αγωγoi ακολoυθιbνταg εvα δαιδαλrilδεg μoτiβo oυγκλiνoυν πρog την 1τη^Yη.
H καταoκευη τoυ 6ργoυ yLνεται oε περιο1η πoυ βρioκεται στo " Mητρri:o
Πρoοτατευ6μwων Περιo1riiν τoυ υδατικoιi διαμερioματog ηt Hπεiρoυ πoυ
πρooρiζoνται για την d,ντληοη r5δατoq για ανθριilπινη κατανdλωoη.
Στo Σ16διo Δια1εiριoηg Yδd,των Yδατικoδ Διαμερioματog Hπεfρoυ 6ooν αφoρd,
τιg περιoγ€c, πoυ χ,ρησιμoπoιofνται η πρooρiζoνται για dντληoη ιiδατοg για
ανθρrilπιvη κατανd,λωoη αvαφ6ρεται 6τι:
Tα μoναδικd' επιφανειακα υδατινα ocbματα πoυ χρησιμoποιoδνται yια
δδρευoη στo Υδατικ6 Διαμ6ριoμα HπεΙρoυ, Kαι επoμ6νωq απoτελoδν
πρoστατευδμενη περιoyη π6oιμoυ νερoδ, εΙναι τα ανdντη τμηματα τoυ πoταμoδ
Λoδρoυ. Απ6 αυτd, τα πoτd.μια υδdτινα ocbματα <ΛοδρoE Π. 4Σ και <Λoδρoζ Π.
5> δεν yΙνoνται απoληψειE yια νερδ δδρευoηg αλλα εντd'σσ0νται oτo μητρcbo
πρ0στατευ6μενοlν περιoxcbν λ6yo τηq oυox6τιoηζ τoυζ με τo αντEoτoιxo υπδyειο
Υ.Σ.. Ειδικδτερα, mα τμηματα αυτα απαντoδν oι πηytE Αy. Γεοlρy[oυ oι oπo[εE
παρ6yoυν νερδ oτην Aρτα, oτην Πρ6βεζα και mη Λευκd'δα καθcbg Ιcαι oι πηy6ζ
Moυoιωτ[oταE-Tερ6βoυ oι oπo[εq παρ6xoυν νερδ oτιE τoπικ69 κoιν6τητεE τηE
περιoxηE και περιληφθηκαν oτον καταλoyo των 7tρoστατευ6μενcυν περιoycbν
π6oιμoυ νερoδ κατ6πιν oyετικcbν παρατηρησεα)ν τηE Διεδθυνσηζ Υδατcιν
Hπε{ρoυ Kαι τoυ TΕΕ, Hπε[ρoυ.

H καταoκευη κd,θε 6ργoυ πoυ γiνεται σε περιo1η τoυ '' Mητρiυoυ
Πρooτατευ6μενων Περιo1ιilν'' , απαιτεi ειδικη υδρογεωλoγικη μελ6τη για τo αν εiναι
δυνατη η κdθε εγκατdoταοη (ακ6μα και για πρ61ειρη oταυλιΦ εγκατ&oταoη).
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με τα Yπ6γεια Yδροφ6ρα oυο'ηματα και τιg ζrilνεg προoταoiαg.

EΠΙΠTΩΣEΙΣ ToY EPΓOY

Η

κατασκευη τoυ πρoτεινoμ6νoυ υδρoηλεκτρικoδ 6ργoυ, θα εzπφ6ρει
oημανπκη επ[δραoη στo μηχανιoμ6 λειτoυργiαζ ηζ ?ηγηζ. Η διιiνoιξη ηg oηραγγαg

και η εκτεταμεVη xρηoη εκκρηκτικiυν εiναι μια ισχυρη παρ6μβαoη και η oπoiα ετπδρ6
στoυζ αγωγoδq τρoφoδooiαζ ηζ 7ηγηg με απρ6βλεπτεq και ανεπαν6ρθωτε9 εξελiξειg.
Η oηραγγα εκτρorηg βρiοκεται oε υψ6μετρα κ6τω απ6 ην υδρooταπκτ1 εrπφ6νεια
τoυ υδρoφ6ρoυ oρiζoντα ηg 7ηγηζ.
Tαυτ61:ονα η λεκdνη ηρεμiα6 πoυ θα σχηματlστεi ανdνη τoυ φρdγματog
εκτροzηg θα μειrΙloει ην ταβητα ρoηg τoυ πoταμοf, θα μειrΙloει η δυνατ6ητα
μεταφορ69 των φερτrilν υλdlν με αποτ6λεoμα ην γρηγoρη επι1ωμd,τωoη. oι
oυνθηκεg αυτ69 oε o1ιioη με τo riψog τoυ φρ&γματog θα πρoκαλ6ooυν εκτεταμ6να και
συχy6 πλημμυρικd φαιν6μεvα στιζ ανdνη περιo169 και ιδιαiτερα σπζ εγκαταoτd,oειg
τoυ ι1θυoτρoφεioυ πoυ βρioκεται σε μικρη απ6ο'ταoη. Η αυξημεvη στερεoπαρo1η τoυ
πoταμoδ και η μεiωoη ηg ταχυηταg ρoη6 θα 61ει ωg αποτ6λεoμα επioηg ην
αυξημwη κατεiοδυoη απ6 τo πoτdμι πρog τo καρoπκ6 orioημα ηq ?ηγηζ με dμεoη
επiδραoη στα πoιoτικd 1αρακηριoτικιi τoυ υδρoφ6ρoυ.
H θ6oη καταoκευηg τoυ oταθμori παραγωγηg εv6ργειαg βρioκεται oη β6ρεια
626Θη και o'ε πρανη με απ6τoμε9 6ω9 ιο'pρ6g κλioειg. Tα 6ργα δι6νoιξη9 για η
πρooπ6λαoη και η διαμ6ρφωση τoυ 1rilρoυ θα δημιoυργηooυν απ6τομα πρανη και
εκτεταμ6νε9 εκoκαφ69.
Mε β6oη τα ανωτ6ρω πρoτεiνoυμε να απoτραπεi η αδειοδ6ηoη και καταoκευη
τoυ μικρoδ υδρoηλεκτρικoιi oη θ6oη Aoπpoγα}'"ικo ηg T.Κ' Aγioυ Γεωργtoυ τoυ
Δημου Zηpotl αλλ* και 6ποιων 0λλων ι1ργων 61oυν ιiμεoη επ[δραoη oην υδρoφ6ρo
oρiζoντα πoυ τρoφoδοτεi αg τηyεqAγioυ Γεωργ[oυ.
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