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Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

                                                                                                             (ψηφιακά υπογεγραμμένο) 

             
                                                                                                               

                                                        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Αχαρνών 2, 10432 Αθήνα, Τηλ. 210-2124331 Fax : 210-2124524 
 

 Αθήνα     17.9.2020 
 Αριθμ. Πρωτ.:811/332066  

  
 Προς: 
 Βουλή των Ελλήνων 
 Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου 
 Τμήμα Ερωτήσεων και ΑΚΕ 

 
 

ΘΕΜΑ:               «Κατασκευή φραγμάτων του Αχελώου» 
 
ΣΧΕΤ:         Η Ερώτηση 2740/18-12-2019  
 
 
Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κ. Μαραβέγιας, 

για τα θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας πληροφορούμε τα εξής: 

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) για την αντιμετώπιση των 

αρδευτικών αναγκών της χώρας αλλά και την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων,  

προγραμματίζει την εκπόνηση μελετών και την εκτέλεση Εγγειοβελτιωτικών Έργων. 

Συγκεκριμένα για την Περιφέρεια Θεσσαλίας  έχουν προγραμματισθεί τα ακόλουθα: 

 

Α. Τα έργα ή/και οι μελέτες που ολοκληρώνονται ως ανειλημμένες υποχρεώσεις 

του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013 στο ΠΑΑ 

2014-2020  

 

 1.  Κατασκευή λιμνοδεξαμενής Ξεριά Αλμυρού Ν. Μαγνησίας, με 

προϋπολογισμό 16,2 εκατ. ευρώ. 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείμενο του συνολικού έργου είναι η κατασκευή τεχνικών έργων για τη συλλογή και 

αξιοποίηση των χειμερινών πλημμυρικών απορροών του χειμάρρου Ξεριά με σκοπό την 

κάλυψη των αρδευτικών αναγκών της περιοχής. Πρόκειται για μια τυπική διάταξη 

έργου λιμνοδεξαμενής με φράγμα υδροληψίας στην κοίτη του χειμάρρου Ξεριά, 

προσαγωγό διώρυγα, εξωποτάμια δεξαμενή και αγωγό μεταφοράς των υδάτων από τη 

λιμνοδεξαμενή στις προς άρδευση περιοχές.  

Τα επί μέρους συστήματα έργων από πλευράς λειτουργικότητας διακρίνονται σε: 

Φράγμα Υδροληψίας 

Το συνολικό μήκος του έργου που τοποθετείται κάθετα προς τη ροή του χειμάρρου 

είναι 101,34μ. Το ήμισυ περίπου του μήκους αποτελείται από δύο τοίχους 

αντιστήριξης μπροστά από τους οποίους κατασκευάζεται λιθορριπή πάχους 1,00 μ. 
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Προσαγωγός Διώρυγα   

Στα έργα της Προσαγωγού Διώρυγας περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η κατασκευή των 

τεχνικών Διαβάσεων Δ1 & Δ2, η προσαρμογή τους με την ανοιχτή τραπεζοειδή διατομή 

καθώς και ο κιβωτοειδής οχετός Ο1 κατά μήκος του χειμάρρου Κρανορέματος. 

Η μεταφορά του νερού από το φράγμα υδροληψίας μέχρι την δεξαμενή γίνεται με 

ανοικτή διώρυγα τραπεζοειδούς διατομής, επενδεδυμένη με σκυρόδεμα. Κατ’ αυτόν τον 

τρόπο επιτυγχάνεται μεγαλύτερη παροχετευτικότητα, εύκολος έλεγχος και συντήρηση.  

Σ’ ολόκληρο το μήκος κατασκευάζεται παράλληλος δρόμος πλάτους 5,00μ, μέσω του 

οποίου θα γίνεται ο έλεγχος και η συντήρηση της διώρυγας. Ο δρόμος αυτός θα 

λειτουργεί και σαν αγροτικός, αποκαθιστώντας έτσι την επικοινωνία στο βαθμό που 

αυτή διαταράσσεται από το έργο της διώρυγας. Προς το σκοπό αυτό προβλέπεται μια 

διάβαση με τεχνικό άνωθεν της διώρυγας. 

 

Έργο Λιμνοδεξαμενής  

Το κυρίως έργο της δεξαμενής είναι λεκάνη με στέψη σχήματος ισοσκελούς τραπεζίου, 

με βάσεις μήκους 640 και 600 μέτρων και σκέλη μήκους 620 μέτρων. Η χωρητικότητα 

της λιμνοδεξαμενής ανέρχεται σε 3.824.000m3. 

Ολόκληρη η επιφάνεια της λιμνοδεξαμενής θα στεγανωθεί με μεμβράνη. Στα πρανή των 

αναχωμάτων θα τοποθετηθεί γεωύφασμα βελονωτό μη υφαντό και γεωμεμβράνη έτσι 

ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτούμενοι συντελεστές ασφαλείας. 

Η υδροληψία πραγματοποιείται με δίδυμο αγωγό πολυαιθυλενίου (PE 100) 

ονομαστικής διατομής 2xØ500mm που άρχεται και καταλήγει σε χυτοσιδηρό αγωγό 

ονομαστικής διατομής Ø700mm. Η τροφοδότηση πραγματοποιείται από ειδικό 

πολύτρητο, διατομής Ø700mm, τοποθετημένο στο χαμηλότερο σημείο της 

λιμνοδεξαμενής. Μέσω του ίδιου αγωγού γίνεται και η εκκένωση.  

Προβλέπονται επίσης έργα υπερχείλισης και κατάλληλη διώρυγα προς τον χείμαρρο 

Ξεριά.  

Τέλος προβλέπεται αποκατάσταση του αγροτικού δικτύου περιμετρικά της 

λιμνοδεξαμενής, αποχέτευση των ομβρίων μέσω παράλληλων προς την αγροτική 

οδοποιία τριγωνικών τάφρων καθώς και περίφραξη σε όλο το μήκος της περιμέτρου της 

δεξαμενής.  

Το έργο έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 55 % και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί έως τον 

Ιανουάριο του 2021. 

      

2.     Φράγμα Ληθαίου ποταμού Ν. Τρικάλων, με προϋπολογισμό 1,5 εκατ. ευρώ.  

Το αντικείμενο του ανωτέρω έργου αφορά στην κατασκευή φράγματος μικτού τύπου 

(χωμάτινου-σκληρού επιχώματος) στην περιοχή Νέας Ζωής Δήμου Καλαμπάκας ύψους 

32 m από το φυσικό έδαφος, όγκου επιχώματος 415.000m3 και χωρητικότητας 

2.500.000 m3, καθώς και την μετατόπιση της επαρχιακής οδού προς τη Νέα Ζωή σε 

θέση έξω από την λεκάνη κατακλίσεως του φράγματος. Επίσης περιλαμβάνονται η 

μετατόπιση του ηλεκτρικού δικτύου της ΔΕΗ σε θέση έξω από την λεκάνη κατακλίσεως 

του φράγματος και η κατασκευή του δικτύου για την ηλεκτροδότηση του φράγματος 

καθώς και η σωστική ανασκαφική έρευνα (αρχαιολογική έρευνα) εντός των ορίων της 

λεκάνης κατάκλισης του φράγματος.  

Έως σήμερα έχουν ολοκληρωθεί στην εργολαβία το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών σε 

ποσοστό 90% περίπου. Οι απομένουσες προς εκτέλεση εργασίες για την ολοκλήρωσή 

της είναι κυρίως οι εργασίες κατασκευής της γέφυρας και των λοιπών εργασιών για την 

ολοκλήρωση του υπερχειλιστή, η υγρομόνωση των οριζοντίων και κατακόρυφων αρμών 

του μανδύα στεγανότητας του τμήματος του φράγματος από σκληρό επίχωμα και η 

ολοκλήρωση των εργασιών της στέψης του φράγματος από σκληρό επίχωμα.  
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Η εργολαβία “ΦΡΑΓΜΑ ΛΗΘΑΙΟΥ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ”, με ανάδοχο την 

κοινοπραξία «ΜΕΛΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΦΑ Α.Ε. – ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ Α.Ε.», με την αρ. 

2330/93001/22-05-2018 απόφαση της Προϊσταμένης του Τμήματος Δομών 

Περιβάλλοντος (Διευθύνουσα Υπηρεσία) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής 

Ενότητας Τρικάλων, διαλύθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, λόγω παρέλευσης 

της οριακής προθεσμίας του έργου και ως εκ τούτου προέκυψε η ανάγκη εκκαθάρισης 

της εργολαβίας και πληρωμής στον ανάδοχο των εκτελεσθεισών εργασιών.  

Οι υπολειπόμενες εργασίες θα εκτελεστούν με νέα εργολαβία. 

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας ολοκληρώνει την σύνταξη των 

συμβατικών τευχών της νέας εργολαβίας, προϋπολογισμού 1.300.000,00 €, για την 

ένταξη του έργου στο ΠΑΑ 2014-2020.   

 

Β. Νέα έργα ενταγμένα στο ΠΑΑ 2014-2020  

1. Κατασκευή Ταμιευτήρα Ν. Λάρισας στη θέση Πουρναρίου – Αμπελακίων 

«Λιβαδότοπος», με προϋπολογισμό 10,5 εκατ. ευρώ  

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ: Δήμος Τεμπών ΠΕ Λάρισας 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΧΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών 

Υποδομών του ΥΠΑΑΤ. 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείμενο είναι η κατασκευή φράγματος επί του ρέματος Λιβαδόρεμα , το οποίο 

εκβάλλει στον π. Πηνειό και των αγωγών μεταφοράς και διανομής νερού.  

Το προβλεπόμενο φράγμα  είναι λιθόρριπτο με κεντρικό αργιλικό πυρήνα. Για την 

μεταφορά του νερού από το φράγμα προτείνεται χαλύβδινος αγωγός μεταφοράς υπό 

πίεση συνολικού μήκους L=5.990,50m, ονομαστικής διαμέτρου  DN600. To εμβαδόν 

της λεκάνης απορροής θα είναι 6,79km2. Tο ύψος του φράγματος από τη θεμελίωση θα 

είναι 37,50m και το μήκος στέψης 121,00m και το πλάτος αυτής 10,00m. Η  ωφέλιμη 

χωρητικότητα είναι 1,3hm3. Ο όγκος του είναι 2,61χ10 m3 . 

Το έργο θα δώσει την δυνατότητα κάλυψης των αρδευτικών αναγκών της περιοχής, που 

είναι πεδινή 5.000 στρ., συνεισφέροντας παράλληλα στην αποκατάσταση των 

επιβαρυμένων, λόγω υπεράντλησης, φυσικών πόρων ( κυρίως των υπογείων υδάτων). 

Εκτιμάται ότι η δημοπράτησή του θα ολοκληρωθεί αρχές του 2021, κυρίως λόγω των 

διαδικασιών που απαιτούνται για την κήρυξη της απαλλοτρίωσης των εκτάσεων που 

καταλαμβάνει το εν λόγω έργο. 

 

2. Εξορθολογισμός λειτουργίας υφιστάμενων δικτύων άρδευσης Ν. Τρικάλων, 

με προϋπολογισμό 12 εκατ. ευρώ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ: ΠΕ Τρικάλων 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΧΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών 

Υποδομών του ΥΠΑΑΤ. 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο αφορά στην κατασκευή υπόγειων αγωγών από P.V.C. 10 atm συνολικού 

μήκους 255.230 μέτρων, μετά των απαιτουμένων υδροληψιών, δικλείδων, 

αντιπληγματικών βαλβίδων, και λοιπών εξαρτημάτων σε αγροκτήματα του Νομού 

Τρικάλων. Συγκεκριμένα οι επεμβάσεις που σχεδιάζονται στα πλαίσια υλοποίησης του 

έργου, αναφέρονται σε περιοχές εντός αναδασμού στους τέσσερις Δήμους ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, 

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, ΠΥΛΗΣ, ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ του Νομού Τρικάλων. 

Ειδικότερα, τα προτεινόμενα έργα θα εκτελεστούν στα αγροκτήματα: Σαρακίνας, 

Περιστέρας, Διαλεχτού, Μεγάλου Κεφαλοβρύσου, Μικρού Κεφαλοβρύσου, Αγίων 

Αποστόλων, Μεγάρχης, Δροσερού, Μουριάς, Πηγής, Μεγάλων Καλυβίων, Χρυσαυγής, 

Ταξιαρχών, Πετρόπορου, Κλοκωτού, Φαρκαδόνας, Ζάρκου, Πηνειάδος. 
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Έχει γίνει η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και αναμένεται το 1ο Πρακτικό 

της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. 

 

3.  Κατασκευή ταμιευτήρα Ν. Λάρισας στη θέση Αγιόκαμπος «Λιβαδότοπος», με 

προϋπολογισμό 19,2 εκατ. ευρώ 

 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το φράγμα προβλέπεται επί του ρέματος Πουρί στην περιοχή Αγιόκαμπου στο Ν. 

Λάρισας  περίπου 4,0 km δυτικά του οικισμού Αγιόκαμπος της Δ.Ε Μελιβοίας του 

Δήμου Αγιάς.  Η περιοχή μελέτης ορίζεται από τα διοικητικά όρια της Δημοτικής 

Κοινότητας Αγιάς και των Τοπικών Κοινοτήτων  Αετόλοφου και Ανάβρας, της Δ.Ε Αγιάς 

και των Τ.Κ Μελιβοίας, Σκήτης και Σωτηρίτσης της Δ.Ε Μελιβοίας.  

Το προτεινόμενο έργο είναι πολλαπλού σκοπού και αποσκοπεί κατά προτεραιότητα στην 

κάλυψη των αναγκών άρδευσης της πεδιάδας Αγιάς-Ανάβρας (13.650 στρέμματα 

καλλιεργούμενων εκτάσεων), η οποία βρίσκεται ανάντη του ταμιευτήρα, των παρόχθιων 

περιοχών του ρ. Πουρί και των παραλιακών περιοχών Αγιόκαμπου, αλλά και στη 

συνεισφορά νερού για υδρευτικές και για περιβαλλοντικές ανάγκες. 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΧΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών 

Υποδομών του ΥΠΑΑΤ (έγκριση μελέτης Σεπτέμβριος 2016). 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η γενική διάταξη των έργων του ταμιευτήρα περιλαμβάνει: 

 Το χωμάτινο φράγμα με κεντρικό αδιαπέραστο πυρήνα  ύψους περίπου 37,5 

μέτρων από την θεμελίωση 

 Τον  ταμιευτήρα με ωφέλιμη χωρητικότητα 4,40hm3. 

 Την  αγροτική/δασική  παραλίμνια οδοποιία   (Οδός 1: 4.698,71μ - Οδός 2: 

1.759,42μ  με θραυστό υλικό ή αμμοχάλικο) 

 Την οδό παράκαμψης επαρχιακής οδού Αγιάς - Αγιόκαμπου (532,06μ - 

άσφαλτος) 

Εκτιμάται ότι η δημοπράτησή του θα ολοκληρωθεί αρχάς του 2021, κυρίως λόγω των 

διαδικασιών που απαιτούνται για την κήρυξη της απαλλοτρίωσης των εκτάσεων που 

καταλαμβάνει το εν λόγω έργο. 

 

4.  Υπογειοποίηση εκσυγχρονισμός δικτύου αρδευτικών γεωτρήσεων ΤΟΕΒ 

Σελλάνων Ν. Καρδίτσας, με προϋπολογισμό 4,2 εκατ. ευρώ. 

 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ: ΠΕ Καρδίτσας  

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΧΗ  

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του ΥΠΑΑΤ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Εκσυγχρονισμός υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου, με προμήθεια και τοποθέτηση 

πλαστικού αγωγού από πολυαιθυλένιο διαστάσεων (ΡΕ) 140 mm και 160 mm/10 Atm.  

Το συνολικό μήκος των προς τοποθέτηση σωλήνων είναι 19.800 m.  

Η συνολική προς άρδευση έκταση είναι 20.000 στρέμματα περίπου.  

Εκτιμάται ότι η δημοπράτησή του θα διεξαχθεί τον  Οκτώβριο του 2020. 
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Γ. Νέες μελέτες ενταγμένες στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 

2019 

 

1. ΤΙΤΛΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ: 

ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΛΙΒΑΔΟΤΟΠΟΣ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ : Δήμος Τεμπών ΠΕ Λάρισας 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΧΗ  

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του ΥΠΑΑΤ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείμενο της μελέτης είναι ο σχεδιασμός έργων, που περιλαμβάνει αρδευτικά δίκτυα 

σε έκταση 5.000 στέμματα περίπου. Η προς μελέτη γεωργική έκταση θα αξιοποιεί τα 

νερά του φράγματος στη θέση Πουρνάρι Αμπελάκια-Λιβαδόποπος (το οποίο πρόκειται 

να κατασκευασθεί καθώς είναι ενταγμένο στο συγχρηματοδοτούμενο ΠΑΑ 2014-2020), 

συνολικού όγκου 2,61χ10μ3 περίπου, επί του ρέματος Λιβαδόρεμα , το οποίο εκβάλλει 

στον π. Πηνειό  

Το έργο θα δώσει την δυνατότητα κάλυψης των αρδευτικών αναγκών της περιοχής, που 

είναι πεδινή, συνεισφέροντας παράλληλα στην αποκατάσταση των επιβαρυμένων, 

φυσικών πόρων (κυρίως των υπογείων υδάτων). 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019 με κωδικό στην  ΣΑΜ 981 : 

2019ΣΜ98100004.  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ( Με Φ.Π.Α.) 

400.000,00 ευρώ 

Η δημοπράτησή της μελέτης θα πραγματοποιηθεί μόλις ολοκληρωθεί η 

δρομολογούμενη Σύνταξη του Φακέλου του Έργου, ο οποίος περιλαμβάνει τα 

απαραίτητα Τεύχη Δημοπράτησης (Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων, Τεύχος 

Προεκτιμώμενης Αμοιβής, Διακήρυξη κ.α.) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

(Ν4412/2016).   

 

2.  ΤΙΤΛΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ  

ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ: ΣΤΗ 

ΘΕΣΗ "ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ ΛΙΒΑΔΟΤΟΠΟΣ" Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 

 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ: Δήμος Αγιάς  ΠΕ Λάρισας 

Η περιοχή μελέτης ορίζεται από τα διοικητικά όρια της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς και 

των Τοπικών Κοινοτήτων  Αετόλοφου και Ανάβρας, της Δ.Ε Αγιάς και των Τ.Κ 

Μελιβοίας, Σκήτης και Σωτηρίτσης της Δ.Ε Μελιβοίας. 

 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΧΗ  

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του ΥΠΑΑΤ. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείμενο της μελέτης είναι ο σχεδιασμός έργων, που περιλαμβάνει αρδευτικά δίκτυα 

σε έκταση 13.650 στέμματα καλλιεργούμενων εκτάσεων η οποία βρίσκεται ανάντη του 

ταμιευτήρα, των παρόχθιων περιοχών του ρ. Πουρί και των παραλιακών περιοχών 

Αγιόκαμπου.  

Η προς μελέτη γεωργική έκταση θα αξιοποιεί τα νερά του φράγματος στη θέση 

Αγιόκαμπος-Λιβαδόποπος (το οποίο πρόκειται να κατασκευασθεί καθώς είναι ενταγμένο 
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στο συγχρηματοδοτούμενο ΠΑΑ 2014-2020), επί του ρέματος Πουρί στην περιοχή 

Αγιόκαμπου στο Ν. Λάρισας, περίπου 4,0 km δυτικά του οικισμού Αγιόκαμπος της Δ.Ε 

Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς. 

Το έργο θα δώσει την δυνατότητα κάλυψης των αρδευτικών αναγκών της περιοχής, που 

είναι πεδινή, συνεισφέροντας παράλληλα στην αποκατάσταση των επιβαρυμένων, 

φυσικών πόρων (κυρίως των υπογείων υδάτων). 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019 με κωδικό στην  ΣΑΜ 981 : 

2019ΣΜ98100000. 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ( Με Φ.Π.Α.) 

700.000,00 ευρώ 

Η δημοπράτηση της μελέτης θα πραγματοποιηθεί μόλις ολοκληρωθεί η 

δρομολογούμενη Σύνταξη του Φακέλου του Έργου, ο οποίος περιλαμβάνει τα 

απαραίτητα Τεύχη Δημοπράτησης (Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων, Τεύχος 

Προεκτιμώμενης Αμοιβής, Διακήρυξη κ.α.) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

(Ν4412/2016).  

 

                    

Πλέον των ανωτέρω, σημειώνεται ότι στη δράση 4.3.1. του ΠΑΑ 2014-2020 εντάχθηκαν 

ως νέα έργα τα ακόλουθα: 

 

                              Πίνακας Ε.Ε. που εντάχθηκαν ως νέα έργα  
                                          στο ΠΑΑ 2014-2020 

α/α                 Ονομασία Έργου       Π/Υ Παρατηρήσεις 

1 Κατασκευή υπολειπόμενων έργων μεταφοράς 
και διανομής νερού λίμνης Κάρλας, Α΄ Φάση  

16.000.000,00 
Με δικαιούχο 
το ΥΠΟΜΕ 

2 Αντικατάσταση κεντρικών διωρύγων του 
υπάρχοντος αρδευτικού δικτύου Ταυρωπού 
στην Π.Ε. Καρδίτσας 

11.200.000,00 
Με δικαιούχο 
το ΥΠΟΜΕ 

3 Κατασκευή ταμιευτήρας Ν. Λάρισας στη θέση 
Πουρναρίου - Αμπελακίων ''Λιβαδότοπος'' 

10.449.493,00  

4 Εξορθολογισμός λειτουργίας υφιστάμενων 
δικτύων άρδευσης Ν. Τρικάλων 

12.000.000,00  

5 Κατασκευή ταμιευτήρα στη θέση 
"Αγιόκαμπος-Λιβαδοτοπος'' Ν. Λάρισας 

19.197.000,00  

6 Υπογειοποίηση εκσυγχρονισμός δικτύου 
αρδευτικών γεωτρήσεων ΤΟΕΒ Σελλάνων Ν. 
Καρδίτσας 

4.255.000,00  

 
Τέλος, αρμόδια να απαντήσουν για τα θέματα που τα αφορούν είναι το συνερωτώμενο 
Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας και το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών προς 

το οποίο διαβιβάζεται ηλεκτρονικά η εν λόγω Ερώτηση με το παρόν έγγραφό μας. 
 
 
             Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 
 
 
 
 
 
     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (με ηλεκτρονική διαβίβαση) 
     -Γραφείο κ. Υπουργού 
2. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

          -Γραφείο κ. Υπουργού 
3. Βουλευτή κ. Κ. Μαραβέγια 
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