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Η ΠΑΒ 1500/16-2-2022

Απαντώντας στην παραπάνω Αναφορά που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Αθ. Δαβάκης, σας
πληροφορούμε τα εξής:
Το έργο «Κατασκευή φράγματος Κελεφίνας Ν. Λακωνίας» αφορά στην κατασκευή αρδευτικού
χωμάτινου φράγματος, επί του ποταμού Κελεφίνας, σε θέση 11,0 χλμ ΒΑ της Σπάρτης, με σκοπό
την κάλυψη των αναγκών άρδευσης της κατάντη πεδιάδας, εκτάσεως περίπου 28.000 στρ., όπου
οι ετήσιες ανάγκες σε νερό άρδευσης για την εξυπηρέτηση των 28.000 στρ. της κατάντη
πεδιάδας έχουν εκτιμηθεί περίπου σε 12,5 εκατ. μ3.
Το έργο της κατασκευής του φράγματος Κελεφίνας εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 με την αριθμ. πρωτ. 4708/02-07-2019 Απόφαση της Ειδικής
Υπηρεσίας Εφαρμογής του ΠΑΑ 2014-2020. Ο προϋπολογισμός για το σύνολο των απαιτούμενων
έργων και ενεργειών ανέρχεται σε 24.000.000 €, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).
Σχετικά με τη μελέτη με τίτλο ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ
ΚΕΛΕΦΙΝΑΣ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ, έχει εγγραφεί προϋπολογισμός 1.000.000 ευρώ στη ΣΑΜ 981 με Κ.Α.
2019ΣΜ98100002.
Με τη μελέτη αυτή, αρχικά δύναται να οργανωθεί η άρδευση της περιοχής, να υλοποιηθεί ένας
ορθολογικός προγραμματισμός αρδεύσεων και να εξασφαλισθεί η επάρκεια αρδευτικού ύδατος
για όλες τις καλλιέργειες της περιοχής.
Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του Υπουργείου βρίσκεται στη
διαδικασία διαμόρφωσης των Τευχών Δημοπράτησης (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων,
χρονοδιάγραμμα κ.λπ.), προκειμένου να προχωρήσει άμεσα σε ανοιχτό διαγωνισμό για την
ανάθεση της μελέτης του αρδευτικού δικτύου (σε δύο στάδια προμελέτη- οριστική).
Κατά τη φάση της ανάθεσης, θα οριοθετηθεί αρχικά η αρδευόμενη περιοχή των 28.000
στρεμμάτων εκατέρωθεν του ποταμού Ευρώτα. Στη φάση, όμως, της μελέτης του αρδευτικού
δικτύου (μετά την ανάθεση με ανοιχτό διαγωνισμό), θα προσδιοριστούν λεπτομερέστατα οι προς
άρδευση περιοχές και θα πραγματοποιηθεί μία γενική αναθεώρηση – τροποποίηση της
Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του φράγματος Κελεφίνας, μετά τη γενική
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επισκόπηση της περιοχής από τους μελετητές και λαμβάνοντας υπόψη όλα τα υδραυλικά
δεδομένα της επίλυσης του αρδευτικού δικτύου. Εξάλλου, στο πλαίσιο της μελέτης που θα
ανατεθεί, θα περιλαμβάνεται και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, βάσει της οποίας θα
γίνει η τροποποίηση της ΑΕΠΟ.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
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