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ζρρεσ, 03 Μαρτίου  2021 

 

Ερϊτθςθ  του Λευτζρθ Αβραμάκθ ςτθ Βουλι για τον κίνδυνο απζνταξθσ του ζργου 

αυτοματιςμοφ και τθλεμετρίασ του ΣΟΕΒ Νιγρίτασ 

Πολιτικζσ ευκφνεσ ςτθν κυβζρνθςθ και τθν πολιτικι θγεςία του Τπουργείου Αγροτικισ 

Ανάπτυξθσ και Σροφίμων επιρρίπτει ο Βουλευτισ ερρών του ΤΡΙΗΑ Προοδευτικι 

υμμαχία, Λευτζρθσ Αβραμάκθσ με ερώτθςι του ςτθ Βουλι για τον κίνδυνο απζνταξθσ του 

μεγάλου ζργου αυτοματιςμοφ και  τθλεμετρίασ του ΣΟΕΒ Νιγρίτασ. 

Ο Βουλευτισ ςτθν ερώτθςι του που ςυνυπογράφουν 8 ακόμθ Βουλευτζσ του ΤΡΙΗΑ, 

ηθτάει απαντιςεισ για τθν υπερβολικι κακυςτζρθςθ του «επιτελικοφ κράτουσ» ςτθν 

ολοκλιρωςθ των τευχών δθμοπράτθςθσ με αποτζλεςμα να μθν μπορεί να διενεργθκεί ο 

διαγωνιςμόσ για το κφριο υποζργο του ΣΟΕΒ Νιγρίτασ «Προμικεια, εγκατάςταςθ και 

κζςθ ςε λειτουργία ςυςτθμάτων αυτοματιςμοφ και τθλεμετρίασ για των ζλεγχο των 

διαρροών και τθν εξοικονόμθςθ νεροφ και ενζργειασ αρδευτικοφ δικτφου ΣΟΕΒ 

Νιγρίτασ», προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 6.053.107,12 €. 

Παρά τισ ςυνεχείσ οχλιςεισ και προειδοποιιςεισ τόςο του Προζδρου του ΣΟΕΒ 

Νιγρίτασ, Δθμθτρίου Χφτα, όςο και αρμόδιων υπθρεςιακών παραγόντων, θ πολιτικι 

θγεςία του ΤΠΑΑΣ φαίνεται ανίκανθ να ολοκλθρώςει τισ διαδικαςίεσ με 

αποτζλεςμα να είναι ορατόσ πλζον ο κίνδυνοσ να μθν τθρθκοφν τα αυςτθρά 

χρονοδιαγράμματα, να απενταχκεί το ζργο, να χακοφν πολφτιμοι ευρωπαϊκοί πόροι 

και κυρίωσ να μθν υλοποιθκεί ζνα κρίςιμο για τουσ αγρότεσ τθσ περιοχισ ζργο, που 

κα μειώςει το κόςτοσ παραγωγισ και ταυτόχρονα κα ςυνδράμει ςτθν εξοικονόμθςθ 

υδάτινων πόρων πολλαπλαςιάηοντασ τα περιβαλλοντικά οφζλθ ςυνολικά για τθν 

κοινωνία.  

Ο Βουλευτισ ηθτά από το ΤΠΠΑΣ να αποδοκοφν ευκφνεσ για τθν αδικαιολόγθτθ 

αυτι κακυςτζρθςθ και ταυτόχρονα απαιτεί να διαςφαλιςτεί ότι δεν κα απενταχκεί 

το ςυγκεκριμζνο ζργο και δεν κα χακεί θ ευρωπαϊκι χρθματοδότθςθ. Καλεί τθν 



κυβζρνθςθ να ηθτιςει παράταςθ των ςχετικών προκεςμιών αλλά και να απαντιςει 

εάν ζχει ενθμερωκεί ζγκαιρα για τουσ κινδφνουσ απζνταξθσ που ελλοχεφουν κακώσ 

και να ενθμερώςει για τυχόν πρωτοβουλίεσ που ζχει αναλάβει.  

Σθν ερώτθςθ του Βουλευτι ερρών του ΤΡΙΗΑ Προοδευτικι υμμαχία, Λευτζρθ Αβραμάκθ, 

ςυνυπογράφουν οι: Αλεξιάδθσ Σρφφων, Βαρδάκθσ ωκράτθσ, Μάλαμα Κυριακι, Μωραΐτθσ 

Θάνοσ, Ποφλου Γιώτα, Ραγκοφςθσ Γιάννθσ, Σελιγιορίδου Ολυμπία  και Φάμελλοσ ωκράτθσ 

Αναλυτικά θ ερϊτθςθ 

 

ζρρεσ, 3 Μαρτίου 2021 

 

Ερϊτθςθ  

Προσ  

Σον Τπουργό Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων 

 

Θζμα: Κίνδυνοσ απζνταξθσ του ζργου ςυςτιματα εκςυγχρονιςμοφ και εξοικονόμθςθσ 

νεροφ και ενζργειασ για τθν ορκολογικι διαχείριςθ αρδευτικοφ δικτφου Σ.Ο.Ε.Β. Νιγρίτασ 

Ν. ερρϊν 

 

  

Ζχουν παρζλκει είκοςι μινεσ (20) μινεσ από τθν ζγκριςθ τθσ πράξθσ «υςτιματα 

εκςυγχρονιςμοφ και εξοικονόμθςθσ νεροφ και ενζργειασ για τθν ορκολογικι 

διαχείριςθ αρδευτικοφ δικτφου Σ.Ο.Ε.Β. Νιγρίτασ Ν. ερρών με κωδικό Ο.Π..Α.Α. 

0011462842, θ οποία εντάχκθκε ςτο Ε.Π. Αγροτικισ Ανάπτυξθσ Π.Α.Α. (Μζτρο 4 

«Επενδφςεισ ςε υλικά ςτοιχεία του ενεργθτικοφ», Τπομζτρο 4.3 «τιριξθ για 

επενδφςεισ ςε υποδομζσ που ςυνδζονται με τθν ανάπτυξθ, τον εκςυγχρονιςμό ι 

τθν προςαρμογι τθσ γεωργίασ και τθσ δαςοκομίασ» τθσ δράςθσ 4.3.1. «Τποδομζσ 

εγγείων βελτιώςεων») με τθν υπ’ αρικ. πρωτ. 4686/02-07-2019 (ΑΔΑ: ΩΝΛ64653ΠΓ-

9Ο8) απόφαςθ, με δικαιοφχο τθσ πράξθσ τθ Δ/ςθ Εγγείων Βελτιώςεων & 



Εδαφοχδατικών Πόρων του Τπουργείου και φορζα λειτουργίασ τον Σ.Ο.Ε.Β. 

Νιγρίτασ. 

Σο γεγονόσ όμωσ ότι ακόμα δεν ζχουν υποβλθκεί για ζγκριςθ ςτθν Ειδικι Τπθρεςία 

Εφαρμογισ (ΕΤΕ), με αποκλειςτικι ευκφνθ του Τπουργείου, τα τεφχθ 

δθμοπράτθςθσ τθσ πράξθσ, με αποτζλεςμα να κακυςτερεί αδικαιολόγθτα θ 

διενζργεια των διαγωνιςμών για τθν δθμοπράτθςθ του κφριου υποζργου: 

«Προμικεια, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία ςυςτθμάτων αυτοματιςμοφ και 

τθλεμετρίασ για των ζλεγχο των διαρροών και τθν εξοικονόμθςθ νεροφ και 

ενζργειασ αρδευτικοφ δικτφου ΣΟΕΒ Νιγρίτασ», προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 

6.053.107,12 €.  

Θ κακυςτζρθςθ αυτι όμωσ, δθμιουργεί ςοβαροφσ κινδφνουσ το κρίςιμο αυτό ζργο 

με περιβαλλοντικά και οικονομικά οφζλθ για τθν περιοχι, να μθν υλοποιθκεί, 

κακώσ φαίνεται να προκαλοφνται υπερβάςεισ ςτο χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του 

ζργου, με ςυνζπεια τθν απζνταξθ του ζργου και τθν απώλεια των ςχετικών 

ευρωπαϊκών πόρων που ζχουν εγκρικεί.  

Συχόν απώλεια τθσ ςυγκεκριμζνθσ ευρωπαϊκισ χρθματοδότθςθσ, κα οδθγιςει ςε 

ακφρωςθ ενόσ κρίςιμου ζργου για τθν περιοχι, το οποίο μπορεί να μειώςει 

ςθμαντικά το κόςτοσ παραγωγισ ενώ ταυτόχρονα κα επιφζρει εξοικονόμθςθ ςε 

ποςοςτό 50% τθσ χριςθσ νεροφ ςτθν παραγωγι, γεγονόσ που αποτελεί ςθμαντικό 

περιβαλλοντικό όφελοσ και κα ςυμβάλλει ςτθν ανάγκθ εξορκολογιςμοφ τθσ χριςθσ 

των υδάτινων πόρων.  

Θ αγωνία των αγροτών που αναμζνεται να επωφελθκεί από το ςυγκεκριμζνο ζργο 

είναι τεράςτια. Ο Πρόεδροσ του ΣΟΕΒ Νιγρίτασ, Δθμιτρθσ Χφτασ, ζχει 

επανειλθμμζνωσ προειδοποιιςει κάκε αρμόδια υπθρεςία του Τπουργείου για τουσ 

κινδφνουσ απώλειασ του κονδυλίου και ακφρωςθσ τελικά του ζργου, χωρίσ όμωσ 

μζχρι ςιμερα, το Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων, να ζχει πράξει τα 

αυτονόθτα.    

ΕΠΕΙΔΘ τυχόν απζνταξθ του ζργου του ΣΟΕΒ Νιγρίτασ κα είναι καταςτροφικι 

δεδομζνου ότι δφςκολα κα εξευρεκοφν οι αναγκαίοι πόροι από άλλο φορζα 

χρθματοδότθςθσ 



ΕΠΕΙΔΘ θ κυβζρνθςθ ζχει υποχρζωςθ να εξαςφαλίηει τθν ζγκαιρθ ολοκλιρωςθ 

όλων των διαδικαςιών ευκφνθσ τθσ ώςτε να μθν χάνει θ χώρα και εν προκειμζνω ο 

ΣΟΕΒ Νιγρίτασ εγκεκριμζνουσ ευρωπαϊκοφσ πόρουσ 

ΕΠΕΙΔΘ ο κίνδυνοσ υπζρβαςθσ του χρονοδιαγράμματοσ είναι υπαρκτόσ και 

κινδυνεφει να ακυρωκεί ζνα πολφ ςθμαντικό ζργο για το περιβάλλον και για τθν 

τοπικι οικονομία τθσ Νιγρίτασ 

ΕΠΕΙΔΘ δεν είναι κατανοθτοί οι λόγοι κακυςτζρθςθσ κατάκεςθσ προσ ζγκριςθ 

ςτθν ΕΤΕ των τευχών δθμοπράτθςθσ προκειμζνου να εκκινιςουν οι υπόλοιπεσ 

διαδικαςίεσ που προβλζπονται 

 

Ερωτάται ο κ Τπουργόσ: 

1. Ποιοσ ευκφνεται για το γεγονόσ ότι δεν ζχουν κατατεκεί ακόμα για ζγκριςθ 

τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ του κφριου υποζργου: «Προμικεια, εγκατάςταςθ και 

κζςθ ςε λειτουργία ςυςτθμάτων αυτοματιςμοφ και τθλεμετρίασ για των ζλεγχο 

των διαρροϊν και τθν εξοικονόμθςθ νεροφ και ενζργειασ αρδευτικοφ δικτφου 

ΣΟΕΒ Νιγρίτασ» με αποτζλεςμα να κακυςτερεί αδικαιολόγθτα ο διαγωνιςμόσ και 

να κινδυνεφει με απζνταξθ και ακφρωςθ το ςυγκεκριμζνο ζργο; 

2. Ποιεσ πρωτοβουλίεσ προτίκεται να πάρει προκειμζνου να διαςφαλίςει ότι 

το ζργο κα υλοποιθκεί χωρίσ να χακοφν οι ευρωπαϊκοί πόροι που ζχουν 

εξαςφαλιςτεί από τθν προθγοφμενθ κυβζρνθςθ του ΤΡΙΗΑ; 

3. Ζχουν τεκεί υπόψθ τθσ πολιτικισ θγεςίασ εκ μζρουσ των αρμόδιων 

υπθρεςιϊν οι κίνδυνοι που υπάρχουν από τθν μθ τιρθςθ των 

χρονοδιαγραμμάτων και τι ζχει πράξει θ κυβζρνθςθ προκειμζνου να 

διαςφαλιςτεί ότι όλεσ οι διαδικαςίεσ κα υλοποιθκοφν ςφμφωνα με τα όςα 

προβλζπονται για τθν απορρόφθςθ των ευρωπαϊκϊν κονδυλίων; 

4. Ζχει εξαςφαλιςτεί ι ζχει ζςτω ηθτθκεί θ παράταςθ των ςχετικϊν 

χρονοδιαγραμμάτων προκειμζνου να μποροφν να ολοκλθρωκοφν οι ςχετικζσ 

διαδικαςίεσ χωρίσ να κινδυνεφει θ χϊρα να χάςει πολφτιμα ευρωπαϊκά κονδφλια 

ιδίωσ ςτισ ςθμερινζσ ςυνκικεσ τθσ ακραίασ οικονομικισ κρίςθσ; 

 

Οι ερωτϊντεσ Βουλευτζσ  

Αβραμάκθσ Ελευκζριοσ 



Αλεξιάδθσ Σρφφων 

Βαρδάκθσ ωκράτθσ 

Μάλαμα Κυριακι 

Μωραΐτθσ Θάνοσ 

Ποφλου Γιϊτα 

Ραγκοφςθσ Γιάννθσ 

Σελιγιορίδου Ολυμπία 

Φάμελλοσ ωκράτθσ 

 

 


