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ΚΑΡΛΑΣ 



 

Το έργο της επαναδημιουργίας της λίμνης Κάρλας έχει κυρίως 
περιβαλλοντικό χαρακτήρα και αφορά στη δημιουργία  μιας 

μεγάλης υγροτοπικής έκτασης 38.000 στρεμμάτων. 

 Στόχος του είναι :  

• Η περιβαλλοντική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής. 

• Η αποτελεσματική αντιπλημμυρική θωράκιση της ευρύτερης περιοχής. 

• Η βαθμιαία ανάταση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα των 
παρακάρλιων περιοχών.  

• Η εξεύρεση επαρκών ποσοτήτων πόσιμου νερού από γεωτρήσεις για την 
ενίσχυση της ύδρευσης του πολεοδομικού συγκροτήματος μείζονος 
περιοχής Βόλου. Η παράμετρος αυτή είναι η σπουδαιότερη διότι έχει το 
μεγαλύτερο δείκτη ωφελιμότητας για τους κύκλους της Ε.Ε. και τη 
μεγαλύτερη συμμετοχή ώστε το έργο αυτό να έχει κριθεί ως αμιγώς 
περιβαλλοντικό.     

•  Την αναμενόμενη αλλαγή του μικροκλίματος της περιοχής . 

•  Την ήπια αγροτουριστική ανάπτυξη της περιοχής και την συνακόλουθη 
ελάττωση ανεργίας. 

 

 



Λίμνη Κάρλα 
 

Εισροές Πηνειού 
  

49 εκ m3 

Απευθείας 
βροχόπτωση  

19 εκ m3 

Εξάτμιση  
 

38 εκ m3 

Υπόγεια νερά 
 25 εκ m3 

Απολήψεις 
 46 εκ m3 

Λειτουργία Λίμνης 
Μέσες υδρολογικές συνθήκες 

Επιφαν. 
Απορροές 
41 εκ m3 



 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 

 
• Το μεγάλο έργο «Επαναδημιουργία λ. 

Κάρλας» άρχισε να υλοποιείται από το 
Σεπτέμβριο του 1999 και εντάχθηκε αρχικά 
στο  Γ΄ ΚΠΣ 2000-2006 και μετά ως έργο 
γέφυρα στο ΕΣΠΑ 2007-2013 καθώς και στο 
ΕΣΠΑ 2014-2020. 

• Το συνολικό αντικείμενο του έργου ανέρχεται 
σε 245.000.000 €. 
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Οικονομικά στοιχεία 



Οικονομικά στοιχεία ΕΣΠΑ 



 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 

 
Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί τα παρακάτω έργα αρμοδιότητας ΕΥΔ 

Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. από το Ε.Π. «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 
• «Ταμιευτήρας Κάρλας και συναφή έργα»  
• «Κατασκευή των απαιτούμενων έργων τροφοδοσίας της λίμνης Κάρλας 

από τον π. Πηνειό»  
• «Κατασκευή έργων ενίσχυσης της ύδρευσης της μείζονος περιοχής   

Βόλου» 
• «Κατασκευή έργων ανάδειξης περιβάλλοντος λίμνης Κάρλας» 
• «Μέσα ερμηνείας έργων ανάδειξης περιβάλλοντος λ. Κάρλας» 
• «Κατασκευή υπολειπομένων εργασιών έργου επαναδημιουργίας λίμνης 

Κάρλας, Α΄ Φάση» 
• «Κατασκευή υπολειπομένων εργασιών έργου επαναδημιουργίας λίμνης 

Κάρλας, Β΄ Φάση» 
• «Κατασκευή συμπληρωματικών αντιπλημμυρικών έργων και έργων 

ορεινής υδρονομίας στη λεκάνη της λίμνης Κάρλας» 
• «Κατασκευή υπολειπομένων αντιπλημμυρικών έργων στη λεκάνη λίμνης 

Κάρλας» 
• «Δημοσιότητα του έργου Επαναδημουργίας λίμνης Κάρλας» 

 



ΕΡΓΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

• «Κατασκευή έργων μεταφοράς και διανομής 
νερού λίμνης Κάρλας, Α΄ Φάση»  

    για την άρδευση 22.100 στρεμμάτων της 
περιοχής 



Επίσης έχουν εκτελεσθεί τα παρακάτω έργα από Εθνικούς Πόρους συνολικής  
δαπάνης περίπου 2.700.000,00 ευρώ 

• «Καθαρισμός τάφρων 7Τ – 2Τ και συμπληρωματικά έργα 
επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας» 

• «Αποκατάσταση βλαβών, βελτίωση και συντήρηση του 
αντλιοστασίου κόμβου Πέτρας της λίμνης Κάρλας» 

• «Συντήρηση – Αποκατάσταση και λειτουργία των 
αντλιοστασίων Πηνειού, κόμβου Πέτρας και Καναλίων της 
λίμνης Κάρλας» 

• «Συντήρηση αντλιοστασίων και λοιπών εγκαταστάσεων 
Επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας» 

• «Συντήρηση και καθαρισμός τάφρων τροφοδοσίας λίμνης 
Κάρλας» 

• «Φύλαξη εγκαταστάσεων και Δομών της λίμνης Κάρλας» 

 



 
«Ταμιευτήρας Κάρλας και συναφή έργα» 

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ 
  

 



«Ταμιευτήρας Κάρλας και συναφή έργα» 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΜΒΟΥ ΠΕΤΡΑΣ  



«Ταμιευτήρας Κάρλας και συναφή έργα» 
ΕΞΟΔΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ & ΕΡΓΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  



«Ταμιευτήρας Κάρλας και συναφή έργα» 
ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΟΜΒΟΥ ΠΕΤΡΑΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 



 
«Ταμιευτήρας Κάρλας και συναφή έργα» 

ΕΡΓΟ ΕΚΒΟΛΗΣ Σ3 

  



 

«Κατασκευή των απαιτούμενων έργων τροφοδοσίας της 
λίμνης Κάρλας από τον π. Πηνειό» 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΗΝΕΙΟΥ 

 



«Κατασκευή των απαιτούμενων έργων τροφοδοσίας της λίμνης 
Κάρλας από τον π. Πηνειό» 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΑΠΌ Σ4 



 
«Κατασκευή έργων ενίσχυσης της ύδρευσης της μείζονος 

περιοχής   Βόλου» 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

 



«Κατασκευή έργων ενίσχυσης της ύδρευσης της μείζονος 
περιοχής   Βόλου» 

ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 



«Κατασκευή έργων ενίσχυσης της ύδρευσης της μείζονος 
περιοχής   Βόλου» 

ΑΝΟΡΟΙΞΗ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ 



 
«Κατασκευή έργων ανάδειξης περιβάλλοντος λίμνης Κάρλας» 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ 
 



«Κατασκευή έργων ανάδειξης περιβάλλοντος λίμνης Κάρλας» 
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ 



«Κατασκευή έργων ανάδειξης περιβάλλοντος λίμνης Κάρλας» 
ΥΠΟΔΟΜΗ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ - ΘΕΣΗ ΘΕΑΣ  



«Μέσα ερμηνείας έργων ανάδειξης περιβάλλοντος 
λ. Κάρλας» 



«Μέσα ερμηνείας έργων ανάδειξης περιβάλλοντος 
λ. Κάρλας» 



«Μέσα ερμηνείας έργων ανάδειξης περιβάλλοντος 
λ. Κάρλας» 



«Μέσα ερμηνείας έργων ανάδειξης περιβάλλοντος 
λ. Κάρλας» 



«Κατασκευή υπολειπομένων εργασιών έργου 
επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας, Α΄ Φάση» 

ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ 



«Κατασκευή υπολειπομένων εργασιών έργου 
επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας, Α΄ Φάση» 

ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ 



«Κατασκευή υπολειπομένων εργασιών έργου 
επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας, Α΄ Φάση» 

ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ 



«Κατασκευή υπολειπομένων εργασιών έργου 
επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας, Α΄ Φάση» 

ΔΙΑΒΑΣΗ ΣΤΟ Σ6 



«Κατασκευή υπολειπομένων εργασιών έργου 
επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας, Α΄ Φάση» 

ΕΡΓΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΠΟ ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ ΣΤΟ Σ6 



 
«Κατασκευή υπολειπομένων εργασιών έργου 
επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας, Α΄ Φάση» 

ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ Σ3 

 



«Κατασκευή υπολειπομένων εργασιών έργου 
επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας, Α΄ Φάση» 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Σ3 



«Κατασκευή υπολειπομένων εργασιών έργου 
επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας, Β΄ Φάση» 

ΑΝΑΧΩΜΑ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ Σ3 



 
 

«Κατασκευή υπολειπομένων εργασιών έργου 
επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας, Β΄ Φάση» 

ΣΙΦΩΝΟΕΙΔΗΣ ΟΧΕΤΟΣ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΙ 
 



 
«Κατασκευή υπολειπομένων εργασιών έργου 
επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας, Β΄ Φάση» 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΠΑΝΕΪΚΟΥ 

 



«Κατασκευή υπολειπομένων εργασιών έργου 
επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας, Β΄ Φάση» 

 ΔΙΩΡΥΓΑ ΚΑΙ ΟΧΕΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΩΝ 
ΣΙΦΩΝΑ ΠΑΛΑΙΟΣΚΑΛΑΣ 



 
«Κατασκευή υπολειπομένων εργασιών έργου 
επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας, Β΄ Φάση» 

ΟΔΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΥΓΡΟΤΟΠΟ 

 



 
«Κατασκευή υπολειπομένων εργασιών έργου 
επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας, Β΄ Φάση» 

ΔΡΟΜΟΣ ΠΛΑΣΙΑΣ 

 
 



 
«Κατασκευή υπολειπομένων εργασιών έργου 
επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας, Β΄ Φάση» 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΣΤΟ 
Σ6 

 
 



 
«Κατασκευή υπολειπομένων εργασιών έργου 
επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας, Β΄ Φάση» 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 

 



«Κατασκευή συμπληρωματικών αντιπλημμυρικών έργων και 
έργων ορεινής υδρονομίας»  

ΡΕΜΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 



«Κατασκευή συμπληρωματικών αντιπλημμυρικών έργων και 
έργων ορεινής υδρονομίας» 

ΧΕΙΜΑΡΟΣ ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ 



«Κατασκευή συμπληρωματικών αντιπλημμυρικών έργων και 
έργων ορεινής υδρονομίας» 

ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑ ΣΤΗΝ ΤΑΦΡΟ 2Τ 



«Κατασκευή υπολειπομένων αντιπλημμυρικών έργων στη 
λεκάνη λίμνης Κάρλας» 

ΡΕΜΑ ΑΝΑΒΡΑΣ 



«Κατασκευή υπολειπομένων αντιπλημμυρικών έργων στη 
λεκάνη λίμνης Κάρλας» 

 ΡΕΜΑ ΑΝΑΒΡΑΣ 



«Κατασκευή υπολειπομένων αντιπλημμυρικών έργων στη 
λεκάνη λίμνης Κάρλας» 

ΧΕΙΜΑΡΟΣ ΑΜΥΡΟΣ 



«Κατασκευή υπολειπομένων αντιπλημμυρικών έργων στη 
λεκάνη λίμνης Κάρλας» 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΑΜΥΡΟΥ ΜΕ Σ3 



«Δημοσιότητα του έργου Επαναδημουργίας λίμνης Κάρλας» 



«Κατασκευή έργων μεταφοράς και διανομής νερού λίμνης 
Κάρλας, Α΄ Φάση» 

ΠΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΑΛΣΗΣ 



«Κατασκευή έργων μεταφοράς και διανομής νερού λίμνης 
Κάρλας, Α΄ Φάση» 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 



 

«Κατασκευή έργων μεταφοράς και διανομής νερού λίμνης 
Κάρλας, Α΄ Φάση» 

ΡΟΥΦΡΑΚΤΗΣ 
 



«Κατασκευή έργων μεταφοράς και διανομής νερού λίμνης 
Κάρλας, Α΄ Φάση» 

ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 



«Κατασκευή έργων μεταφοράς και διανομής νερού λίμνης 
Κάρλας, Α΄ Φάση» 

ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 



ΛΙΜΝΗ ΚΑΡΛΑΣ ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΗ 



ΛΙΜΝΗ ΚΑΡΛΑΣ ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΗ 



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 
Σ3 - ΠΑΛΑΙΟΣΚΑΛΑ 



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 
Σ3 - ΤΣΕΡΛΙ 



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 
Σ6 - ΤΣΙΓΓΕΝΙΝΑ 



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 
Σ6 - ΤΣΙΓΓΕΝΙΝΑ 



 

           ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 


