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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το υπό κατασκευή φράγµα Γυρτώνης βρίσκεται στον ποταµό Πηνειό κατάντη της 
Λάρισας. Σκοπός του φράγµατος είναι η ταµίευση και ρύθµιση, νερών της λεκάνης απορροής του 
ποταµού καθώς και εκείνων που θα προέρχονται από την εκτροπή του π. Αχελώου και η 
ενεργειακή εκµετάλλευση. Το έργο περιλαµβάνει διώρυγες προσαγωγής – απαγωγής, προς την 
υφιστάµενη κοίτη του π. Πηνειού. Ρουφράκτη ύψους 15.60 m µε τα συνοδά έργα (αποτελούµενο 
από δέκα τοξωτά θυροφράγµατα πλάτους 8.00 m το καθένα). Ο ταµιευτήρας έχει όγκο 5.00 hm3. 
Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθµό ισχύος 5MW µε εκτιµώµενη ετήσια παραγωγή 15 GWh.  

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το υπό κατασκευή φράγµα (ρουφράκτης) Γυρτώνης, παρά τον οµώνυµο οικισµό αποτελεί το 
πλέον κατάντη τεσσάρων φραγµάτων που µελετήθηκαν επί του ποταµού Πηνειού. Τα άλλα τρία 
είναι (από κατάντη προς ανάντη) το φράγµα Τερψιθέας (ανάντη του Στρατοπέδου Μηχανικού), το 
φράγµα Αµυγδαλιάς στα στενά του Καλαµακίου και το φράγµα Τιτάνου κατάντη της συµβολής 
του π. Ενιπέα. 

2 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΣΗΣ & ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 
H σκοπιµότητα, η επιλογή της θέσης και τα βασικά µεγέθη του φράγµατος Γυρτώνης είναι: 

1. Η ταµίευση στη χαµηλή µόνο κοίτη του ποταµού και παροχέτευση µε βαρύτητα αρδευτικού 
νερού σε περιοχές του Ν. Λαρίσης ακαθάριστης έκτασης 160 km2 περίπου.  

2. Η πλήρωση µε βαρύτητα, µε χειµερινά νερά του ποταµού, τόσο των υφισταµένων 
λιµνοδεξαµενών στην περιοχή του ΤΟΕΒ Πηνειού όσο και της λίµνης Κάρλας (µε 
συνολικό ετήσιο όγκο περίπου 200 hm3 και εξοικονόµηση ενέργειας 5 GWh περίπου).  

3. Μετά τη µερική εκτροπή του π. Αχελώου προς τη Θεσσαλία κύριος σκοπός του έργου θα 
είναι η παροχέτευση και ρύθµιση των απορροών της λεκάνης του π. Πηνειού και των νερών 
της µερικής εκτροπής του π. Αχελώου για άρδευση και η εξασφάλιση οικολογικής παροχής  
ίσης µε 10.00 m3/s προς τα Τέµπη. Υπάρχει πρόβλεψη άρδευσης 430 km2 περίπου.  

4. Η ενεργειακή εκµετάλλευση της υδατόπτωσης που δηµιουργείται. 
Η Μέγιστη Κανονική Στάθµη (ΜΚΣ) καθορίστηκε στο +63.00 εξασφαλίζοντας χωρητικότητα 
ταµιευτήρα της τάξεως των 5.00 hm3 {3}.  
Με την πιο πάνω στάθµη δεν επηρεάζονται τα έργα εκβολής του Σταθµού Επεξεργασίας Λυµάτων 
της Λάρισας, ούτε η εύρυθµη λειτουργία των υπό κατασκευή έργων στην εσωτερική κοίτη του 
ποταµού στη Λάρισα.  
O προϋπολογισµός µελέτης του έργου είναι 38.00 εκατ. ευρώ. 



3 ΦΥΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ & ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΤΡΟΠΟΙ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ    

3.1 Γενικά 
Ο π. Πηνειός κατάντη των στενών Καλαµακίου έχει φθάσει σε ώριµη ηλικία µε µικρές κλίσεις και 
ταχύτητες ροής, ανάπτυξη µαιάνδρων µε µεταβαλλόµενη έκταση, σχήµα και θέση και αποκοπή µε 
διάβρωση των πιο ώριµων από αυτούς.  
Η επίχωση της βλάστησης που αναπτύχθηκε στα λιµνάζοντα νερά των µαιάνδρων που 
αποκόπηκαν (ox bow lakes) οδηγεί στη δηµιουργία στρώσεων τύρφης {2}. 
Ο ταµιευτήρας δεν παρουσιάζει ερωτήµατα ως προς την στεγανότητά του. Ο φρεάτιος ορίζων 
κλίνει προς το ποτάµι, οι δε ενδεχόµενες διηθήσεις, εµµέσως, προς υπό πίεση ορίζοντες, είναι 
µικρών έως αµελητέων ποσοστήτων {1}. 
Τα λεπτόκοκκα γενικά αλλουβιακά ιζήµατα που αποτελούν το περίβληµα του ταµιευτήρα έχουν 
γενικά µικρή διαπερατότητα. Αλλά και εκείνα µε αδροµερέστερα υλικά δεν αναδύονται σε µικρές 
αποστάσεις στη γειτονική πεδιάδα, ενώ γενικά αποσφηνώνονται µε ποικίλους τρόπους και γι’ αυτό 
δεν αναµένεται να προκαλέσουν προβλήµατα διαφυγών και διαβρώσεων παρά µόνο στην περιοχή 
υπό και κοντά στα έργα, όπου ελήφθησαν κατάλληλα µέτρα {2}.   
Στην περιοχή του ρουφράκτη επικρατούν οι προσχώσεις µε χαρακτήρες αποθέσεων ποτάµιου 
πεδινού τµήµατος, καθώς και στρώσεις οργανικής ιλύος ή τύρφης µε εναλλαγές τόσο κατά την 
οριζόντια όσο και την κατακόρυφη έννοια {2}. Οι ερευνητικές γεωτρήσεις συνάντησαν µέχρι 
βάθους 120 m εναλλαγές αργίλων, ιλύος, οργανικής ιλύος, τύρφης, αµµοϊλύος, ιλυώδους άµµου 
και ιλυώδους αργίλου {3}. 
Το είδος του υποβάθρου (γνευσιοσχιστόλιθοι) κάτω από το ποτάµι στη θέση του ρουφράκτη δεν 
είναι γνωστό, ούτε και το βάθος του {1}. 
Στην επιφάνεια της θέσεως του ρουφράκτη δεν συναντήθηκαν προσχώσεις µε αδροµερέστερο 
υλικό, π.χ. χάλικες, κροκάλες {3}. 
Οι σχηµατισµοί της περιοχής διαχωρίζονται χονδρικά σε 4 βασικές ενότητες (Στρώσεις Ι, ΙΙ, ΙΙΙ & 
ΙV) {4}. 
Στρώση Ι 
Επιφανειακή στρώση, από αργιλώδεις άµµους (SC) έως αργίλους (CL), χαµηλής έως µέσης 
πλασιµότητας, χαµηλής διαπερατότητας.  
Στρώση ΙΙ 
Άµµοι (SW) και αργιλώδεις άµµοι (SC) έως ιλύες (ML), µη πλαστικοί, µέσης πυκνότητας έως 
πολύ πυκνοί, µέτριας έως υψηλής διαπερατότητας, πάχους µεταξύ 10 και 22 m γενικά και τοπικά 
µέχρι 40 m στην ΒΑ περιοχή. Στην κεντρική και δυτική περιοχή του έργου, η Στρώση ΙΙ 
εµφανίζεται ως ο κύριος υδροφορέας. 
Στρώση ΙΙΙ 
Άργιλοι έως αµµώδεις άργιλοι, µέση πλασιµότητας, CL έως CH, µέσης συνεκτικότητας έως 
στιφρή, χαµηλής διαπερατότητας. 
Στρώση IV 
Οργανική ιλύς έως οργανική ιλύς µε άµµο (OH), τύρφη πολύ υψηλής πλασιµότητας. Σηµειώνεται 
ότι η Στρώση IV αναφέρεται ως ενδιάµεση στρώση στη Στρώση ΙΙΙ.  



Η δι-επιφάνεια µεταξύ της επιφανειακής Στρώσης Ι και της υποκείµενης αµµώδους Στρώσης ΙΙ 
αποτελεί το όριο µεταξύ της αδιαπέρατης στρώσης υλικών (Στρώση Ι) και του υποκείµενου 
υδροφορέα (Στρώση ΙΙ). 
Η δι-επιφάνεια αυτή έχει σηµασία διότι ο υποκείµενος υδροφορέας βρίσκεται υπό πίεση και 
οποιαδήποτε εκσκαφή πλησίον της άνω επιφάνειάς του θα πρέπει να λάβει υπόψη την αυξηµένη 
άνωση. 
Η διακύµανση των ισοϋψών της δι-επιφάνειας είναι περιορισµένη µεταξύ των υψ. +55 και +59, 
ενώ µόνο τοπικά φθάνει µέχρι το υψ. +51. Οι καµπύλες δι-επιφάνειας µεταξύ των στρώσεων Ι και 
ΙΙ φαίνονται στο σχέδιο 1 {3} καθώς και στο σχέδιο 4 {3}.Οι προσχώσεις του Πηνειού, που 
καλύπτουν την περιοχή της θέσης του ρουφράκτη. 

 
Σχέδιο 1: Ισοϋψείς καµπύλες δι-επιφάνειας µαταξύ Στρώσεων Ι και ΙΙ. Άνω επιφάνεια υδροφορέα 

Η δι-επιφάνεια µεταξύ των Στρώσεων ΙΙ και ΙΙΙ αποτελεί τον κύριο πυθµένα του υδροφορέα. Το 
όριο µεταξύ των δύο αυτών Στρώσεων είναι σαφώς ορισµένο σε µερικές γεωτρήσεις και ασαφές 
σε άλλες. 
Το πάχος της Στρώσης ΙΙΙ δεν θα είχε ιδιαίτερη σηµασία για την κατασκευή του έργου, εάν δεν 
υπήρχε η βύθιση του πυθµένα της Στρώσης προς ΒΑ, γεγονός που επηρεάζει δραστικά τη στάθµη 
νερού µέσα στον υδροφορέα.  
Στάθµη υπόγειου νερού 
Συγκρίνοντας τις ισοϋψείς καµπύλες δι-επιφάνειας στρώσεων ΙΙ και ΙΙΙ και τις αντίστοιχες 
ισοσταθµικές είναι εµφανής η οµοιότητα στη διάταξη των καµπυλών και στην κατεύθυνση 
σταδιακής µείωσης της στάθµης. 
Σηµειώνεται ότι γίνεται αναφορά µόνο στον υψηλότερο υδροφορέα της περιοχής του έργου.  



Για λόγους ασφαλείας ο σχεδιασµός του έργου έγινε µε βάση θεώρηση περί συνέχειας των 
περατών στρωµάτων. 
Επιπλέον, όσον αφορά στις παραµέτρους συµπιεστότητας και αντοχής, εντοπίστηκαν κατά θέσεις 
εδαφικές στρώσεις µε αυξηµένη συµπιεστότητα και µικρή αντοχή και αυξηµένη ευαισθησία σε 
σεισµικές καταπονήσεις µε κίνδυνο ρευστοποίησης {3}.  
Στη συνέχεια αναφέρονται ορισµένα προβλήµατα που σχετίζονται µε τις γεωτεχνικές συνθήκες του 
εδάφους θεµελίωσης των έργων και περιγράφονται τα πλαίσια για την αντιµετώπισή τους. 

3.2 Καθιζήσεις των κατασκευών {3}. 
Εντοπίστηκαν στρώσεις χαλαρών άµµων καθώς και µαλακών και συµπιεστών συνεκτικών 
σχηµατισµών. Κατά τους υπολογισµούς των καθιζήσεων των κατασκευών ελήφθη υπόψη η 
υπάρχουσα προφόρτιση στη στάθµη έδρασης του ρουφράκτη (+53) από τις υπερκείµενες γαίες 
µέχρι τη σηµερινή επιφάνεια του εδάφους (περί το +62.50), που θα αφαιρεθούν. ∆ιαπιστώθηκε ότι 
η επιβαλλόµενη από το ρουφράκτη φόρτιση είναι µικρότερη της αποφορτίσεως λόγω των 
εκσκαφών της διώρυγας, δηλαδή το διαφορικό φορτίο είναι αρνητικό. 
Για την αποφυγή κινδύνων µελλοντικών καθιζήσεων έχει απαγορευθεί από τους Περιβαλλοντικούς 
Όρους µελλοντικά, µετά την κατασκευή του ρουφράκτη, η εκµετάλλευση των υδρογεωτρήσεων σε 
ακτίνα 1.00 km γύρω από αυτόν, δεδοµένου ότι θα υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης του 
αρδευτικού νερού των γεωτρήσεων από νερά του ταµιευτήρα. 
Για τη µείωση της επιρροής επί της θεµελιώσεως του ρουφράκτη αποµακρύνονται τα αναχώµατα 
προσπελάσεως προς αυτόν και η φόρτιση από αυτά µε την κατασκευή εκατέρωθεν γεφυρών. 

3.3 Κίνδυνος ρευστοποίησης του εδάφους {3} 
Η παρουσία χαλαρών αµµωδών στρώσεων σε µικρά βάθη από την επιφάνεια του εδάφους και 
κάτω από την έδραση του ρουφράκτη κατέστησε απαραίτητο τον έλεγχο έναντι ρευστοποιήσεως 
του εδάφους σε περίπτωση ισχυρού σεισµού. Αντίθετα, χαλαρές στρώσεις που εντοπίστηκαν σε 
µεγάλα βάθη, δεν φαίνεται να είναι επιρρεπείς σε ρευστοποίηση λόγω του εγκιβωτισµού των.  
Για την αποφυγή του κινδύνου ρευστοποιήσεων των χαλαρών αµµωδών στρώσεων έχει 
προβλεφθεί η εφαρµογή της µεθόδου της βαθείας αναµίξεως του εδάφους (Deep soil mixing) µέσω 
ελικοειδών εκσκαφέων τύπου Auger και η προσθήκη σιµεντοκονίας. Με τη µέθοδο αυτή 
κατασκευάζεται έδαφος σταθεροποιηµένο µε σιµεντοκονία (σιµεντέδαφος - Soil Cement). 
Προβλέπεται κατά περίπτωση αξονική απόσταση των οπών 0.75 m στη θεµελίωση του ρουφράκτη 
και των κατασκευών από σκυρόδεµα ή 1.50 m στη θεµελίωση των προσκειµένων στο ρουφράκτη 
αναχωµάτων. Εκτιµάται ότι θα επιτυγχάνεται η βελτίωση ποσοστού περίπου 70% του εδάφους.   

3.4 ∆ιηθήσεις δια µέσου του υπεδάφους {3} 
Ο έλεγχος των διηθήσεων υδάτων του ταµιευτήρα κάτω από τη βάση του ρουφράκτη, διά µέσου 
των αλλουβίων του υπεδάφους προς τα κατάντη, είναι απαραίτητος στο συγκεκριµένο έργο. Οι 
ανωτέρω διηθήσεις, πέραν της απώλειας υδάτων του ταµιευτήρα, µπορούν να έχουν και δυσµενείς 
συνέπειες στην εν γένει ασφάλεια της κατασκευής και συγκεκριµένα: 
1. Αυξάνουν τις πιέσεις άνωσης στη βάση του ρουφράκτη και µειώνουν τον συντελεστή 

ασφαλείας έναντι ολισθήσεως. 
2. Αυξάνουν την υδραυλική βαθµίδα διηθήσεως κατά µήκος της βάσεως καθώς και στην έξοδο 

στο κατάντη άκρο της έδρασης του ρουφράκτη στον κατάντη πόδα του και ευνοούν το 
φαινόµενο της διασωλήνωσης. 

Για τους ανωτέρω λόγους έχει προβλεφθεί η κατασκευή περισσοτέρων του ενός διαφραγµάτων για 
τον έλεγχο των διηθήσεων κάτω από τη βάση του ρουφράκτη.  



Έχει προβλεφθεί επίσης συνδυασµός των παρακάτω µέτρων: 
Ανάντη του ρουφράκτη εφαρµόζεται επένδυση της κοίτης µε πλάκες από σκυρόδεµα που 
συνδέονται στην ανάντη πλευρά τους µε διάφραγµα  και µεταξύ τους όσο και µε το ρουφράκτη µε 
ταινίες στεγανώσεως για µείωση της υδραυλικής κλίσεως των διηθήσεων κάτω από το ρουφράκτη. 
Κατάντη προβλέπεται επίσης επένδυση της κοίτης µε πλάκες από σκυρόδεµα, που εδράζονται σε 
διαβαθµισµένο αµµοχάλικο και ανάστροφο φίλτρο για έλεγχο των δυνάµεων εξόδου των 
διηθήσεων κάτω από το ρουφράκτη.  
Για την εκτόνωση των κατάντη πιέσεων των υπογείων διηθήσεων προβλέπεται κάτω από το 
κατάντη τµήµα της λεκάνης καταστροφής ενεργείας η εγκατάσταση ανάστροφου φίλτρου που 
εκτονώνεται µέσω οπών αποστράγγισης στη λεκάνη.    
Για τον περιορισµό των διηθήσεων νερών του ταµιευτήρα κάτω από τη βάση του ρουφράκτη διά 
µέσου των αλλουβίων του υπεδάφους προς τα κατάντη, προβλέπεται η εγκατάσταση τεσσάρων (4) 
σειρών διαφραγµάτων. Η ανάντη σειρά τοποθετείται στο ανάντη άκρο της πλάκας επένδυσης της 
κοίτης µέχρι βάθους 9 m κάτω από τον πυθµένα του ποταµού. Τα επόµενα τοποθετούνται στο 
ανάντη και κατάντη άκρο του ρουφράκτη και στο κατάντη άκρο της επένδυσης της κοίτης µέχρι 
βάθους 12 m κάτω από τον πυθµένα. Η τέταρτη σειρά του διαφράγµατος τοποθετείται για 
προστασία της κατάντη επενδύσεως και του ρουφράκτη από υποσκαφή. 
Τα διαφράγµατα συνδέονται µε εκείνα των καθοδηγητικών τοίχων καθώς και εγκάρσιων 
αντηρίδων, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια της κατασκευής έναντι υπόγειων ή πλευρικών 
διηθήσεων. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η συνεχής επαφή του ρουφράκτη µε το έδαφος 
εδράσεως και αποφεύγονται ή µειώνονται οι κίνδυνοι από διηθήσεις κάτω από τη θεµελίωση. 

3.5 ∆ιηθήσεις δια µέσου των αλλουβίων στις όχθες {3} 
Οι διηθήσεις υπογείων υδάτων διά µέσου των αλλουβίων στις όχθες της τεχνητής διώρυγας 
εκατέρωθεν διά παρακάµψεως του ρουφράκτη µπορεί να έχουν δυσµενή αποτελέσµατα παρόµοια 
µε τις διηθήσεις κάτω από τη βάση του ρουφράκτη (απώλειες και εσωτερική υδραυλική 
διάβρωση). Για τον περιορισµό τους έχει προβλεφθεί η κατασκευή επενδύσεως των πρανών της 
διώρυγας µε τοίχους αντιστηρίξεως και µε πλάκες σκυροδέµατος, η κατασκευή κατακορύφων 
διαφραγµάτων και αντηρίδων στις όχθες της διώρυγας και η στεγανοποίηση των αρµών.  

3.6 ∆ιάβρωση και υποσκαφή από πληµµύρες {3} 
Το βάθος διαβρώσεως αυξάνει µε την παροχή, δηλαδή µε το βάθος ροής και την αντίστοιχη 
συρτική δύναµη, αυτό δε είναι σηµαντικό στην περίπτωση λεπτόκοκκων σχηµατισµών, όπως η 
προκειµένη. Για τον έλεγχο των διαβρώσεων και αντίστοιχης υποσκαφής του ρουφράκτη και των 
καθοδηγητικών τοίχων, έχει προβλεφθεί αφενός κατάλληλη διάταξη και βάθος διαφραγµάτων, 
αφετέρου δε προστασία (πλάκες σκυροδέµατος, επενδύσεις µε ογκολίθους και λιθορριπή). Για τον 
ίδιο λόγο έχει τοποθετηθεί ζώνη λιθορριπής στον πόδα των πρανών της διώρυγας προσαγωγής-
απαγωγής. 

3.7 Ολίσθηση ή θραύση {3} 
Έγινε έλεγχος για την ευστάθεια έναντι ολισθήσεως ή θραύσεως, λαµβανοµένων υπόψη των 
γεωτεχνικών χαρακτηριστικών των στρώσεων στην έδραση και τα πρανή, καθώς και των 
αναφερθέντων ανωτέρω παραγόντων, η οποία έδειξε ότι µε την προτεινόµενη διάταξη του 
ρουφράκτη και των πρανών, επιτυγχάνονται ικανοποιητικές συνθήκες ασφάλειας . 

3.8 Έλεγχος υπογείων υδάτων {4} 
Η στάθµη των υπόγειων νερών βρέθηκε, σε βάθος περίπου 4.20 m κάτω από το φυσικό έδαφος, 
στη στάθµη +58.50 περίπου. ∆εδοµένου ότι το έργο θεµελιώνεται στη στάθµη +53.20 θα απαιτηθεί 



η ταπείνωση της στάθµης των υπόγειων νερών. Για το λόγο αυτό κατασκευάστηκε περιµετρικός 
διαφραγµατικός τοίχος από τσιµεντοµπετονίτη βάθους 25 m στο Β και Β∆ τµήµα, 20 m στο ∆, Ν 
και ΝΑ τµήµα και 10 m στο Α και ΒΑ τµήµα του φράγµατος. Με τον τρόπο αυτό, ύστερα από 
άντληση των υπόγειων νερών, ταπεινώθηκε η στάθµη 2.0 m κάτω από τη στάθµη εκσκαφής του 
ορύγµατος και περιορίστηκαν οι υπόγειες διηθήσεις κάτω από 200 m3/h περίπου. 

4 ΓΕΝΙΚΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ {3} 
Η επιλογή της θέσης του ρουφράκτη έγινε µε κριτήρια υδραυλικά, γεωλογικά, γεωτεχνικά και 
κατασκευαστικά καθώς και µε κριτήρια κόστους και σύντµησης, κατά το δυνατόν, του χρόνου 
κατασκευής, λαµβάνοντας υπόψη και την ταυτόχρονη λειτουργία του ποταµού. Η γειτνίαση της 
πόλης της Λάρισας καθώς και πλήθους οικισµών στην κατάντη πεδιάδα εκατέρωθεν του ποταµού 
αναγκαστικά οδηγεί σε υιοθέτηση αυστηρότερων κριτηρίων σχεδιασµού και λειτουργίας των 
έργων. 
Για την ικανοποίηση των παραπάνω απαιτήσεων ο καταλληλότερος τύπος φράγµατος είναι 
ρουφράκτης από σκυρόδεµα µε κινητά θυροφράγµατα, σε κατάλληλες διαστάσεις και αριθµό, 
ώστε να εξασφαλίζουν πλάτος και βάθος ελεύθερης διατοµής αντίστοιχα µε εκείνα της 
υφιστάµενης διατοµής της χαµηλής κοίτης για την απρόσκοπτη διέλευση των πληµµυρών. 
Συγκεκριµένα προβλέπονται τα ακόλουθα {3}: 

1. Ο σχεδιασµός των έργων έγινε για την πληµµύρα περιόδου επαναφοράς Τ = 10,000 ετών µε 
αιχµή Q = 5000 m3/s. 

2. Η διαστασιολόγηση της διώρυγας προσαγωγής και απαγωγής από το ρουφράκτη έγινε έτσι 
ώστε να προκύπτουν οι ίδιες στάθµες νερού ανάντη, στην κεφαλή της, για όλο το φάσµα 
των εξεταζοµένων παροχών. 

3. Η διαστασιολόγηση του ρουφράκτη έγινε µε τις παρακάτω παραδοχές: 
• Σε περίπτωση πληµµύρας δεν θα λειτουργήσει λόγω βλάβης ή άλλης αιτίας το 20% 

του συνολικού αριθµού των θυροφραγµάτων. 
• Το ελάχιστο απαιτούµενο συνολικό καθαρό άνοιγµα των θυροφραγµάτων 

καθορίστηκε έτσι ώστε να µη δηµιουργηθεί  µη ελεγχόµενο υδραυλικό άλµα κατάντη 
του ρουφράκτη για όλο το φάσµα των εξεταζοµένων παροχών.  
Οι υπολογισµοί έγιναν µε παραδοχή εγκατάστασης χαµηλού υπερβλητού (για παροχές 
πάνω από 2100 m3/s – Τ = 100ετία) αναχώµατος προσπέλασης του ρουφράκτη από το 
αριστερό ανάχωµα εγκάρσια στη ροή στην υψηλή αριστερή κοίτη. 

• Οι στάθµες πληµµύρας στο κατάντη της Λάρισας σηµείο συµβολής των δύο κλάδων 
του π. Πηνειού (παλαιά και νέα κοίτη) να µη διαφέρουν, για όλο το φάσµα των 
εξεταζοµένων παροχών, µεταξύ υφισταµένης σήµερα καταστάσεως και εκείνης που θα 
προκύψει µετά την κατασκευή του ρουφράκτη Γυρτώνης. 

Η ακριβής θέση επελέγη ώστε να αποφευχθούν περιοχές αργιλοϊλύος µε αυξηµένη συµµετοχή 
ενανθρακωµένων φυτικών κάτω από τη στάθµη θεµελίωσης του ρουφράκτη.  
Η εκτός της νέας διώρυγας χαµηλή κοίτη (µαίανδροι) επιχώνεται µε τα προϊόντα εκσκαφής της 
νέας διώρυγας και του ρουφράκτη και θα αποδοθεί στην καλλιέργεια (βλ. σχέδιο 2). 
Με στόχο τη µείωση της κατά µήκος κλίσης της προτεινόµενης διώρυγας προβλέπεται ο 
συνδυασµός αναβαθµού µε τον ρουφράκτη ύψους περίπου 1.00 m. 
Σε ότι αφορά στις διαστάσεις της διώρυγας και για να µη διαταραχθεί το υφιστάµενο σήµερα 
καθεστώς διαβρώσεως, η νέα διώρυγα έχει σχεδιαστεί µε το ίδιο πλάτος µε την υφιστάµενη, που 
είναι Βυφ. = 100 m στη στέψη της.  



Η επικοινωνία του ρουφράκτη µε τη δεξιά όχθη εξασφαλίζεται µε µικρού µήκους ανάχωµα 
εγκάρσιο στη ροή ενώ η επικοινωνία πέρα από το ρουφράκτη προς τους αγρούς της υψηλής 
αριστερής κοίτης, και το ανάχωµα εξασφαλίζεται µε χαµηλό υπερπηδητό ανάχωµα . 
Ο ρουφράκτης Γυρτώνης τοποθετείται εκτός της χαµηλής κοίτης του ποταµού όπου 
εξασφαλίζονται σοβαρά πλεονεκτήµατα. Συγκεκριµένα επιτυγχάνεται αφενός η εν ξηρώ 
κατασκευή αφετέρου δε αξιοποιείται επωφελώς η υφιστάµενη προφόρτιση στην επιφάνεια 
εδράσεως του ρουφράκτη από τις γαίες που θα εκσκαφθούν. 
Χαρακτηριστικό της ροής του π. Πηνειού είναι η παρουσία επιπλεόντων φερτών (κλαδιά, δένδρα 
κλπ.) που µπορούν να προκαλέσουν έµφραξη των ανοιγµάτων του ρουφράκτη. Για προστασία έχει 
προβλεφθεί ανάντη η εγκατάσταση, δικτύου από συρµατόσχοινο που αναρτάται από σωληνωτούς 
πλωτήρες (log boom) και συγκρατείται και αγκυρώνεται σε κεφαλόδεσµους οµάδας πασσάλων 
τοποθετουµένων σε αρκετή απόσταση από τις όχθες. 
Η κατασκευή του ρουφράκτη Γυρτώνης συνοδεύεται από τη διαµόρφωση διόδου ιχθύων, 
προκειµένου να αποκατασταθεί η δυνατότητα µετακίνησης αυτών από τα κατάντη προς τα ανάντη, 
δυνατότητα την οποία ακριβώς αναστέλλει η δηµιουργία του ρουφράκτη.  
Τέλος, έχουν προβλεφθεί τα απαραίτητα έργα υδροληψίας για τη δυνατότητα παροχέτευσης µε 
βαρύτητα νερών του ταµιευτήρα Γυρτώνης προς τα δίκτυα Πλατυκάµπου, τις λιµνοδεξαµενές του 
ΤΟΕΒ Πηνειού και τον ταµιευτήρα Κάρλας . 

5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

5.1 Ρουφράκτης {3} 
Ο ρουφράκτης αποτελείται από πέντε (5) ανεξάρτητα συνεχόµενα δοµικά τµήµατα από σκυρόδεµα 
διαχωριζόµενα µεταξύ τους µε αρµό στεγανοποιηµένο κατά την περίµετρό του µε στεγανωτική 
ταινία. Έτσι επιτυγχάνεται διαµήκης ευλυγισία και προσαρµοστικότητα προς τις τυχόν 
παραµορφώσεις της θεµελίωσης καθώς και διατήρηση στενής κατά το δυνατόν επαφής µε την 
επιφάνεια εδράσεως. Κάθε δοµικό τµήµα αποτελεί άκαµπτη κατασκευή µε δύο φατνώµατα 
ανοίγµατος 8.00 m το καθένα, ελεγχόµενα µε αντίστοιχα τοξωτά θυροφράγµατα. ∆ηλαδή     
αποτελείται συνολικά από δέκα (10) ανοίγµατα των 8 m, συνολικού πλάτους  91.00 m. Ο πυθµένας 
του ανοίγµατος, όπου επικάθεται το θυρόφραγµα, ανυψώνεται και διαµορφώνεται ένα κατώφλι 
ύψους περίπου 0.90 m πάνω από τον πυθµένα της διώρυγας.  
Κατάντη του κατωφλίου του θυροφράγµατος κατασκευάζεται λεκάνη καταστροφής της ενέργειας 
του νερού που περνά από το άνοιγµα του ρουφράκτη.  
Το συνολικό µήκος του ρουφράκτη φθάνει τα 42.00 m, ενώ εκείνο της λεκάνης καταστροφής 
ενεργείας τα 25.00 m.  
Συνοπτικά τα βασικά µεγέθη δίδονται στον Πίνακα 1, ενώ τα έργα δείχνονται στα συνηµµένα 
σχέδια 2, 3 και 4.  
Πάνω στα βάθρα προβλέπονται δύο γέφυρες, µία ανάντη πλάτους 4.25 m για τους αναγκαίους 
χειρισµούς κλάσεως 30.0 t και µία κατάντη οδογέφυρα πλάτους 7.50 m, κλάσεως 60.0 t + 30.0 t, 
τόσο για τους αναγκαίους χειρισµούς όσο και για την περίπτωση χρησιµοποιήσεώς της για γενική 
οδική επικοινωνία των εκατέρωθεν του ποταµού περιοχών. Με τις δύο γέφυρες σε πλαισιωτή 
σύνδεση µε τα βάθρα, εκτός των άλλων εξασφαλίζεται και η απαραίτητη ακαµψία εκάστου 
δοµικού στοιχείου διδύµων φατνωµάτων. 
Στα άκρα των βάθρων προβλέπονται εγκοπές για την τοποθέτηση δοκών εµφράξεως, ώστε να 
αποµονώνεται το θυρόφραγµα για την εκτέλεση εργασιών επισκευής ή συντηρήσεως.   
 



 

Πίνακας 1. Βασικά µεγέθη ρουφράκτη Γυρτώνης 

Ε Ν ∆ Ε Ι Ξ Ε Ι Σ Μ Ε Γ Ε Θ Η 
Υψόµετρο πυθµένα διώρυγας Ηπ:  Ανάντη Προσαγωγής 
                                                        Κατάντη Απαγωγής 

+56.09 
+55.07 

Υψόµετρο θεµελίωσης ρουφράκτη +53.10 
Υψόµετρο κατωφλίου (ΕΚΣ)  +57.00 
Μέγιστη Κανονική Στάθµη Λειτουργίας (ΜΚΣ) +63.00 
Υψόµετρο χείλους υπερπηδήσεως θυροφραγµάτων - στέψης αναχωµάτων 
εγκιβωτισµού 

+63.50 

Ανωτάτη στάθµη τοποθετήσεως δοκών εµφράξεως και πληµµύρας   
Τ = 10,000 ετών  σχεδιασµού των έργων +67.00 
Υψόµετρο στέψης γέφυρας +68.70 
Συνολικό πλάτος ρουφράκτη (m) 91.00 
Άνοιγµα θυροφραγµάτων (m) 8.00 
Αριθµός θυροφραγµάτων (τεµ) 10.00 
Μήκος λεκάνης καταστροφής ενεργείας (m)   25.00 
Μέγιστη διερχόµενη παροχή από ένα κατακλινόµενο θυρόφραγµα (m3/s) 10.39 

Για την παρακολούθηση της συµπεριφοράς των έργων προβλέπεται η εγκατάσταση συστήµατος 
ενοργάνων µετρήσεων (πιεσοµέτρων, σταθερών σηµείων χωροσταθµήσεως και τριγωνισµού και 
κλισιοµέτρων). 
Επειδή το έργο και το εργοτάξιο βρίσκονται στην ευρεία κοίτη πληµµυρών του π. Πηνειού, σε 
περιπτώσεις εντόνων πληµµυρών κατακλύζεται. Για προστασία των έργων, κατά την κατασκευή, 
περιµετρικά του ορύγµατος κατασκευάστηκε προστατευτικό ανάχωµα σε επαρκή απόσταση από το 
φρύδι εκσκαφής. Η στέψη του αναχώµατος είναι στη στάθµη +65.50, δηλαδή 0.60 m ψηλότερα 
από τη στάθµη 100ετίας {4}. 

5.2 Θυροφράγµατα και λειτουργία τους {3} 
Σε κάθε άνοιγµα προβλέπεται η εγκατάσταση θυροφράγµατος κυκλικού τοµέα (τοξωτού), το οποίο 
παρουσιάζει τα παρακάτω πλεονεκτήµατα ως προς την κατασκευαστική διαµόρφωση και 
λειτουργία: 
 ∆εν απαιτεί πλευρικές καθοδηγητικές εγκοπές  
 Τα σηµεία στηρίξεως βρίσκονται έξω από το νερό σε περιπτώσεις κανονικής ροής  
 Η διαµόρφωση του κατωφλίου αποτρέπει τη συσσώρευση φερτών υλικών στη θέση αυτή 

(εξασφάλιση στεγανότητος εδράσεως). 
 Ευκολία χειρισµών 
 Υπάρχει δυνατότητα κατάκλυσης µε περιστροφή γύρω από άξονα στη στάθµη +62.00 των δύο 

(2) κεντρικών θυροφραγµάτων οπότε επιτυγχάνεται η διέλευση της οικολογικής παροχής     
(10.00 m3/s) από ένα µόνο από αυτά χωρίς ανύψωσή τους.  

 Τα θυροφράγµατα προβλέπονται υπερπηδητά, δηλαδή υπάρχει στο πάνω µέρος κάθε 
θυροφράγµατος ασπίδα σε πρόβολο η οποία οδηγεί τα νερά της πληµµύρας (σε περίπτωση που 
το θυρόφραγµα µείνει κλειστό λόγω βλάβης) πάνω από αυτό ώστε να αποφευχθεί η 
καταστροφή του. Για λόγους αποφυγής δυναµικής καταπονήσεως από την υδάτινη φλέβα 
υπερχειλίσεως, προβλέπεται αµφίπλευρος αερισµός,  µε ανύψωση των πλευρικών πτερυγίων .  

Ο ανυψωτικός µηχανισµός των θυροφραγµάτων τοποθετείται στην ανάντη γέφυρα εργασίας στο 
κέντρο του φατνώµατος.   



∆εν προβλέπεται η εγκατάσταση µονίµου γερανού στο ρουφράκτη για την τοποθέτηση, συντήρηση 
ή αντικατάσταση των θυροφραγµάτων σε περίπτωση ανάγκης, αλλά η προµήθεια ενός 
αυτοκινούµενου γερανού για εξυπηρέτησή τους. 
Για τη µεταφορά των δοκών εµφράξεως από τη θέση αποθηκεύσεως µέχρι τις θέσεις 
τοποθετήσεως προβλέπεται η εγκατάσταση στις δύο γέφυρες συστήµατος αναρτήσεως και 
µεταφοράς τους, µονής τροχιάς (monorail). ∆εν επιτρέπεται να αποµονωθούν και τα δύο 
φατνώµατα του ιδίου δοµικού στοιχείου µε δοκούς έµφραξης εξαιτίας των κινδύνων λόγω άνωσης. 

5.3 Νέα διώρυγα προσαγωγής – απαγωγής {3} 
Για την οµαλοποίηση της ροής προσαγωγής και απαγωγής από το ρουφράκτη προς την 
υφιστάµενη κοίτη του π. Πηνειού κατασκευάζεται νέα διώρυγα µήκους περίπου 2500 m.  
Η διώρυγα έχει πλάτος πυθµένα 60 m, κατά µήκος κλίση 0.30‰ και κλίση πρανών 2.50 (0):1(κ). 
Προβλέπεται προστασία των πρανών και του πυθµένα της νέας διώρυγας µε λιθορριπές ή 
συρµατοκιβώτια για προστασία από διάβρωση. Κατάντη του ρουφράκτη προβλέπεται ουδός από 
εδαφοπασσάλους, µε σκοπό τη διατήρηση σταθερής στάθµης. 

5.4 Τοίχοι αντιστήριξης {3} 
Για την οµαλοποίηση των συνθηκών ροής, ιδίως σε περίοδο πληµµυρών, κατασκευάζονται 
καθοδηγητικοί αντηριδωτοί τοίχοι παράλληλοι στη ροή του ποταµού µε στέψη +68.00. Το µήκος 
τους είναι 55.00 και 62.50 m αντίστοιχα ανάντη και κατάντη. 
Κάτω από τους τοίχους προβλέπεται διάφραγµα για προστασία από υποσκαφές και διαβρώσεις, 
ενώ προβλέπονται λιθορριπές πίσω από αυτούς και πλάκες και ογκόλιθοι από σκυρόδεµα στην 
κοίτη και τα πρανή συναρµογής µε τη διατοµή των διωρύγων. 
Για την αποµάκρυνση των επιχωµάτων των οδών προσπέλασης και των αυλών αποθήκευσης και 
χειρισµών από το ρουφράκτη, κατασκευάζονται εκατέρωθεν δύο τοίχοι σε απόσταση 10 m από 
αυτόν. Η προσπέλαση προς το ρουφράκτη γίνεται µε επέκταση των αντίστοιχων γεφυρών, κάτω 
από τις οποίες προβλέπονται εγκάρσιες πλάκες για την αποφυγή ροής νερού σε περίπτωση 
πληµµύρας. Στόχος είναι να αποφευχθεί πρόσθετη φόρτιση της θεµελίωσης του ρουφράκτη. 

5.5 Πλωτή κατασκευή συγκρατήσεως επιπλεόντων {3} 
Για την προστασία των θυροφραγµάτων από κλάδους και κορµούς δένδρων, οι οποίοι 
παρασύρονται από τη ροή του ποταµού, προβλέπεται η εγκατάσταση στο ανάντη άκρο των 
πλευρικών τοίχων επιπλέουσας κατασκευής προστασίας. Η κατασκευή αυτή αποτελείται από 
συρµό µε επιπλέοντες πλωτήρες. Οι πλωτήρες περιβάλλονται από ισχυρό τοίχωµα πολυαιθυλενίου, 
ανθεκτικό σε χτυπήµατα και τις υπεριώδεις ακτινοβολίες. Ο πυρήνας των πλωτήρων αποτελείται 
από µη συρρικνούµενο, αδιάβροχο και πρακτικά αβύθιστο αφρώδες υλικό. Οι πλωτήρες 
συνδέονται µεταξύ τους µε ειδικά εξαρτήµατα και επιπλέον συγκρατούνται µε ισχυρά 
γαλβανισµένο συρµατόσχοινο, το οποίο αγκυρώνεται στις δύο όχθες σε πασσάλους µε 
κεφαλόδεσµο από σκυρόδεµα. Από τον κάθε πλωτήρα αναρτάται µεταλλικό γαλβανισµένο δίχτυ  
για τη συγκράτηση των ηµιβυθισµένων κορµών δένδρων. Η σειρά των γαλβανισµένων διχτύων 
συγκρατείται σε κατακόρυφη θέση µε την βοήθεια γαλβανισµένου συρµατόσχοινου, το οποίο 
διαπερνά την κάτω πλευρά τους και αγκυρώνεται επίσης στον κεφαλόδεσµο των πασσάλων στις 
δύο όχθες. 

5.6 Αναχώµατα – οδοί προσπελάσεως {3} 
Η προσπέλαση προς το φράγµα προβλέπεται µέσω νέου αναχώµατος συνολικού µήκους 350 m 
περίπου συνδέεται µε το υφιστάµενο δεξιό ανάχωµα του π. Πηνειού και, µέσω αγροτικής οδού, µε 
τη Γυρτώνη και στη συνέχεια την Εθνική οδό Λάρισας-Θεσσαλονίκης.  



Για τη σύνδεση του ρουφράκτη µε το αριστερό ανάχωµα του π. Πηνειού προβλέπεται χαµηλό-
υπερβλητό (για παροχές περιόδου επαναφοράς Τ > 100) ανάχωµα µε στέψη στο +65.15, συνολικού 
µήκους 1250 m. 

5.7 Υπερβλητά αναχώµατα {3} 
Στην περιοχή ανάντη του ρουφράκτη το φυσικό έδαφος έχει στάθµη +62.50. Η στάθµη αυτή είναι 
χαµηλότερη από τη ΜΚΣ (+63.00). Προκειµένου λοιπόν να µη κατακλύζονται οι παρόχθιες 
εκτάσεις και να εγκιβωτίζεται το νερό του ταµιευτήρα, προβλέπεται η κατασκευή χαµηλών 
υπερπηδητών αναχωµάτων ανάντη του ρουφράκτη και µέχρι το τέλος της διώρυγας προσαγωγής. 
Η στέψη των αναχωµάτων βρίσκεται στο +63.50. Με τα αναχώµατα αυτά εγκιβωτίζονται παροχές 
µικρότερες της Q = 1000 m3/s ( Τ = 10 έτη περίπου). Το συνολικό µήκος των αναχωµάτων είναι 
3080 m {3}. 
Στο εξωτερικό πόδι κάθε αναχώµατος προβλέπεται στραγγιστική τάφρος για τη συλλογή των 
διηθήσεων.  

5.8 ∆ίοδος ιχθύων  {3} 
Το έργο της διόδου ιχθύων κατασκευάζεται στα αριστερά του κυρίως έργου του ρουφράκτη.  
∆ιαµορφώνεται µε 32 εν σειρά δεξαµενές από σκυρόδεµα, διαχωριζόµενες µεταξύ τους µε 
κατακόρυφα τοιχία. Οι στάθµες πυθµένα των δεξαµενών µειώνονται κλιµακωτά από τα ανάντη 
προς τα κατάντη µε βήµα 20 cm. Όλες οι δεξαµενές έχουν το ίδιο καθαρό πλάτος (1.80 m), το 
µήκος τους όµως είναι µεταβλητό, µε ένα ελάχιστο αναγκαίο 3.20 m, αυξανόµενο όµως µέχρι µια 
µέγιστη τιµή 7.13 m, ώστε να καλυφθεί το συνολικό µήκος της διαδροµής του έργου. Τα ύψη των 
δεξαµενών ποικίλλουν, αρχίζοντας από 2.50 m στην πρώτη ανάντη και φθάνοντας τα 12.00 m στην 
περιοχή διασταύρωσης του έργου µε τον άξονα του ρουφράκτη. Οι δεξαµενές παραµένουν 
ακάλυπτες, µε εξαίρεση δύο θέσεις γεφυρώσεων αυτών στις προεκτάσεις των αντίστοιχων 
γεφυρώσεων του ρουφράκτη.  
Σε τρεις δεξαµενές, προκειµένου να αντιµετωπισθεί η δυνατότητα λειτουργίας του έργου σε 
διάφορες στάθµες νερού ανάντη του ρουφράκτη, προβλέπονται ισάριθµα στόµια εισόδου του 
νερού σε αυτές εξοπλισµένα µε θυροφράγµατα.  
Η έξοδος της διόδου ιχθύων διαµορφώνεται µε την κατασκευή οπής στον κατάντη αριστερό 
καθοδηγητικό τοίχο του ρουφράκτη. Εξωτερικά της οπής γίνεται η εγκατάσταση ειδικού 
ρυθµιστικού θυροφράγµατος, του οποίου ο ρόλος είναι η διατήρηση µιας σταθερής διαφοράς 
στάθµης νερού µεταξύ της τελευταίας δεξαµενής και της κατάντη κοίτης.   

5.9 Έργο υδροδότησης ∆΄ Αντλιοστασίου ΤΟΕΒ λιµνοδεξαµενών και ταµιευτήρα Κάρλας {3} 
Το έργο τροφοδότησης του ∆΄ Αντλιοστασίου του ΤΟΕΒ παροχής σχεδιασµού 14 m3/s, 
απαρτίζεται από:  
 Το τµήµα εισόδου εφοδιασµένο µε σχάρα και θυρόφραγµα ελέγχου.     
 Το κυρίως έργο τροφοδότησης. Πρόκειται για κλειστό αγωγό ορθογωνικής διατοµής 3.00 × 

2.00 m, µήκους  90 m περίπου. 
 Το έργο διακλάδωσης. Βρίσκεται αµέσως κατάντη του κλειστού αγωγού στο οποίο 

πραγµατοποιείται ο διαχωρισµός της ροής προς το αντλιοστάσιο ∆ ΤΟΕΒ από τη ροή προς το 
σύστηµα των έργων τροφοδότησης της Κάρλας και των λιµνοδεξαµενών. Ο κλάδος προς την 
Κάρλα και τις λιµνοδεξαµενές σφραγίζεται, ενώ ο κλάδος προς το αντλιοστάσιο καταλήγει στη 
νέα δεξαµενή αναρρόφησης.   

 Η δεξαµενή αναρρόφησης του αντλιοστασίου. Οι υφιστάµενοι αγωγοί αναρρόφησης του 
αντλιοστασίου προεκτείνονται ώστε το στόµιό τους να είναι εντός της δεξαµενής . 



5.10 Μικρός υδροηλεκτρικός σταθµός (ΜΥΗΣ) {5} 
Έχει υποβληθεί αίτηση στην ΡΑΕ (από ιδιώτη επενδυτή) για χορήγηση αδείας εγκατάστασης 
ΜΥΗΣ ισχύος 5 MW, (δύο µονάδες των 2.50 MW η κάθε µία µε εκτιµώµενη ετήσια παραγωγή 15 
GWh για την εκµετάλλευση της δηµιουργούµενης από το ρουφράκτη υδατόπτωσης. Στην 
περίπτωση αυτή τα θυροφράγµατα θα µένουν κλειστά εξασφαλίζοντας τη στάθµη +63.00 του 
ταµιευτήρα. 
Ο ΜΥΗΣ θα λειτουργεί για παροχές µέχρι 130 m3/s και για ύψος πτώσης 6 m περίπου. Για 
µεγαλύτερες παροχές θα παύει η λειτουργία του, ενώ παράλληλα θα ανοίγουν τα θυροφράγµατα 
για τη διέλευση του πληµµυρικού κύµατος.  
Ο ΜΥΗΣ θα τοποθετηθεί στη δεξιά όχθη του ρουφράκτη και σε επαρκή απόσταση από αυτόν, 
ώστε να µην επηρεάζεται ο τελευταίος από τα φορτία του ΜΥΗΣ και  θα συνδέεται µε διώρυγες µε 
τις αντίστοιχες προσαγωγής και απαγωγής του ρουφράκτη. Για τη θεµελίωσή του και τον έλεγχο 
των διηθήσεων προβλέπονται µέτρα ανάλογα εκείνων του ρουφράκτη. 

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Ο ρουφράκτης Γυρτώνης αποτελεί έργο πολλαπλού σκοπού: 
 Ταµιεύει και ρυθµίζει τα νερά τόσο του ποτ. Πηνειού όσο και της εκτροπής του ποτ. Αχελώου 

για άρδευση σε περιοχές  του Ν. Λάρισας (εκτάσεως 160 έως 430 km2).  
 Εξασφαλίζει την πλήρωση µε βαρύτητα των υφισταµένων λιµνοδεξαµενών στην πεδιάδα 

Λαρίσης και της λίµνης Κάρλας εξοικονοµώντας ενέργεια περίπου 5GWh ετησίως.  
 Εξασφαλίζει την οικολογική παροχή (10m3/s) προς τα Τέµπη µετά την εκτροπή του ποτ. 

Αχελώου. 
 Προβλέπεται ενεργειακή εκµετάλλευση της υδατόπτωσης.      
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Gyrtoni Dam 

N.P. Mavronikolaou  
Civil Engineer, HYDRETME 

 

ABSTRUCT:  The under construction dam of Gyrtoni is located on the Pinios river, downstream of 
the city of Larissa. The purpose of the project is to store and regulate the water flows of the Pinios 
river basin, as well as the water to come in the future from the Acheloos river flows diversion to the 
Thessaly plain. It also will produce hydroelectric energy from the above flows. The project 
incorporates of headrace and tailrace channels from and to the present Pinios river bed, a medium 
size dam with a height of 15.60 m and the appurtenance works (ten radial gates of 8.00 m width 
each, fish passage, retaining walls, log boom facility etc), which creates a reservoir with a volume 
of 5.00 hm3 and a small hydroelectric station of 5 MW installed capacity and 15 GWh annual 
energy production. 
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