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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού των υποδομών ύδρευσης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, 

προέκυψε η ανάγκη υπογειοποίησης των υφιστάμενων δεξαμενών υδροδότησης του οικισμού 

Παράλιου Άστρους του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.  

Ειδικότερα, ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας προετοιμάζει μελέτη για τον εκσυγχρονισμό των 

υποδομών ύδρευσης του Δήμου. Κατά την υποβολή του σχετικού φακέλου προς περιβαλλοντική 

αδειοδότηση, ζητήθηκε από την αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία, η υπογειοποίηση των ανωτέρω 

υφιστάμενων δεξαμενών.  

 

1.2 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο οικισμός Παράλιο Άστρος διαθέτει δίκτυο ύδρευσης, καθώς και δύο υφιστάμενες δεξαμενές.  

Ειδικότερα, ο οικισμός του Παράλιου Άστρους υδροδοτείται από την πηγή Μάνα Νερού, καθώς 

και από τις γεωτρήσεις Κουφόης, Συνδέσμου, Μοναστήρι Λουκούς. Το νερό συγκεντρώνεται σε 

σύστημα υδρευτικών δεξαμενών, δύο τον αριθμό, που είναι κατασκευασμένες στο λόφο Κάστρο 

πλησίον του οικισμού, χωρητικότητας 400m3 και 150m3 αντίστοιχα και εν συνεχεία οδηγείται με 

βαρύτητα προς το σύστημα διανομής εντός της πόλεως του Παράλιου Άστρους.  

 

Οι ανωτέρω δύο υφιστάμενες δεξαμενές είναι κατασκευασμένες σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του 

Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, το οποίο εντοπίζεται εντός αρχαιολογικού χώρου στην περιοχή 

«Νησί» στο Παράλιο Άστρος (Αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/41015/2009, ΦΕΚ 

196/ΑΑΠ/2012). 

 

Όπως προαναφέρθηκε, στην παρούσα φάση ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας προετοιμάζει μελέτη για 

τον εκσυγχρονισμό των υποδομών ύδρευσης του Δήμου. Κατά την υποβολή του σχετικού 

φακέλου προς περιβαλλοντική αδειοδότηση, ζητήθηκε από την αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία, 

η υπογειοποίηση των ανωτέρω υφιστάμενων δεξαμενών.  

 

Επειδή όμως, οι εν λόγω δεξαμενές είναι εντελώς απαραίτητες στο υψόμετρο στο οποίο 

βρίσκονται (λόφος Κάστρο) προβλέπεται η λύση της υπογειοποίησής τους. Ειδικότερα, 

προβλέπεται η κατάργηση των δύο υφιστάμενων δεξαμενών και η κατασκευή μιας νέας υπόγειας 

δεξαμενής, χωρητικότητας ίσης με το άθροισμα των δύο υφιστάμενων, στη λοφώδη περιοχή εντός 

του οικοπέδου του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, η οποία αποτελείται από βραχώδες έδαφος και 

όπου δεν είναι πιθανό να εντοπιστούν αρχαιότητες. 
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2. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ  

Τα υπό μελέτη έργα εντοπίζονται στην περιοχή του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. Ο Δήμος Βόρειας 

Κυνουρίας αποτελεί δήμο της Περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε το 1998 με το Σχέδιο 

Καποδίστρια και παρέμεινε ανέπαφος από τον «Καλλικράτη». Βρίσκεται στα ανατολικά της 

περιφέρειας και βρέχεται από τον Αργολικό Κόλπο. 

 

Όσον αφορά τις υφιστάμενες δεξαμενές αναφέρεται ότι είναι κατασκευασμένες στην περιοχή 

«Νησί» βορειοανατολικά του οικισμού του Παράλιου Άστρους, σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του 

Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. Οι δύο δεξαμενές έχουν μεταξύ τους απόσταση περί τα 5m.  

 

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται οι συντεταγμένες των κεντρικών σημείων των υφιστάμενων 

δεξαμενών (ΕΓΣΑ ‘87). 

 

Πίνακας 2.1: Συντεταγμένες κεντρικών σημείων υφιστάμενων δεξαμενών 

Δεξαμενή Χ Υ 

Δεξαμενή Α 390774,15 4141677,055 

Δεξαμενή Β 390792,1048 4141687,804 

 

Στη συνέχεια, δίνεται πίνακας με τις συντεταγμένες των κορυφών της νέας δεξαμενής, εντός του 

οικοπέδου ιδιοκτησίας του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (ΕΓΣΑ ‘87):  

 

Πίνακας 2.2: Συντεταγμένες κορυφών νέας δεξαμενής  

Ονομασία 

σημείου 
Χ Υ 

A 390788,0118 4141695,7014 

B 390801,8586 4141692,3040 

Γ 390798,6446 4141679,2663 

Δ 390784,7900 4141682,6000 
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3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΈΡΓΟΥ 

Όπως προαναφέρθηκε, οι δύο υφιστάμενες δεξαμενές είναι κατασκευασμένες σε οικόπεδο 

ιδιοκτησίας του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, στην περιοχή «Νησί» του Παράλιου Άστρους. Εντός 

του ιδίου οικοπέδου και σε λοφώδη περιοχή, προβλέπεται και η κατασκευή της νέας υπόγειας 

δεξαμενής υδροδότησης των κατοίκων. 

 

Ειδικότερα, η νέα δεξαμενή υδροδότησης θα κατασκευαστεί σε υψόμετρο εδάφους περί τα 70m 

και θα έχει χωρητικότητα 465m3. Οι διαστάσεις της νέας δεξαμενής θα είναι 13,5m πλάτος και 

14,25m μήκος, ενώ το βάθος της θα φτάνει τα 4m. Το εμβαδόν της νέας δεξαμενής ανέρχεται σε 

192m2. 

 

Επισημαίνεται ότι η νέα δεξαμενή θα είναι διθάλαμη, έτσι ώστε να αποφευχθεί η εκτενής διακοπή 

στην υδροδότηση των κατοίκων της περιοχής κατά την κατασκευή των νέων έργων. 

  

Κατά την κατασκευή της δεξαμενής, οι παρειές των εκσκαφών θα είναι κατακόρυφες με βάθος 

εκσκαφής της τάξεως των 5m και θα γίνουν σε περιοχή όπου επικρατούν ασβεστόλιθοι. Από την 

γεωτεχνική αναγνώριση που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή, προκύπτει ότι οι εκσκαφές 

μπορούν να πραγματοποιηθούν αποκλειστικά με μηχανικά μέσα, με χρήση σφύρας.  

 

Επιπλέον, θα ληφθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα αντιστήριξης του υφιστάμενου βραχώδους 

υποβάθρου. Ειδικότερα, οι κατακόρυφες παρειές της εκσκαφής θα επενδυθούν με εκτοξευόμενο 

σκυρόδεμα (Gunite) και παθητικά αγκύρια, προκειμένου να αποφευχθεί η οποιαδήποτε 

μετακίνηση του εδάφους και διαταραχή του ανάντη αρχαιολογικού χώρου. Για το σχεδιασμό των 

μέτρων υποστήριξης των πρανών εκσκαφής πρέπει να πραγματοποιηθεί γεωτεχνική μελέτη, η 

οποία να λάβει υπόψη της τον προσανατολισμό των ασυνεχειών της βραχόμαζας και να 

διαστασιολογηθούν τα μέτρα υποστήριξης, ώστε οι εργασίες των εκσκαφών για την κατασκευή 

των νέων δεξαμενών να πραγματοποιηθεί με απόλυτη ασφάλεια. 
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4. ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

Μετά το πέρας κατασκευής των έργων θα πραγματοποιηθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα 

αποκατάστασης του τοπίου. Ειδικότερα, μετά την κατάργηση της μικρότερης υφιστάμενης 

δεξαμενής, η οποία βρίσκεται πλησιέστερα στο μνημείο, θα αποκατασταθεί πλήρως το αρχικό 

ανάγλυφο του εδάφους και θα πραγματοποιηθεί φύτευση με ενδημικά φυτά. 

 

Ακόμα, μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των νέων έργων, τα οποία όπως προαναφέρθηκε 

θα είναι εξ ολοκλήρου υπόγεια, θα πραγματοποιηθεί επικάλυψη του χώρου με γαιώδες 

υπόστρωμα και φύτευση με ενδημικά φυτά.  

 

Τέλος, τα προϊόντα των εκσκαφών και κατεδαφίσεων, θα απομακρυνθούν από το χώρο και θα 

μεταφερθούν σε κατάλληλο χώρο υποδοχής, εκτός αρχαιολογικής περιοχής. 

    

 

 


