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Θέμα: ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ για την σπογραυή της ύμβασης για την εκπόνηση μελετών με  

αντικείμενο  «ΜΔΛΔΣΔ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΠΡΟ ΣΟΝ ΒΙΟ.ΚΑ. ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΤ ΓΙΑ 

ΣΗΝ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΟΥΩΝ ΚΑΛΑΜΙ ΚΑΙ ΚΡΩΣΗΡΙ» 

     

 

Υπνγξάθεθε ζηηο 26-05-2021, από ηνλ Πξόεδξν ηεο ΔΕΥΑΠ θ. Πνύιην Γεώξγην θαη 

ηνλ εθπξόζσπν ηεο Αλαδόρνπ κειεηεηηθήο εηαηξίαο «ΝΑΜΑ Α.Ε.», ε Σύκβαζε γηα 

ηελ αλάζεζε ησλ κειεηώλ κε ζθνπό ηελ θαηαζθεπή απνρεηεπηηθνύ δηθηύνπ ζηελ 

πεξηνρή Καιάκη θαη Κξσηήξη. Ο αξρηθόο εγθεθξηκέλνο πξνϋπνινγηζκόο ήηαλ 

145.306,76€ θαη ε Σύκβαζε έρεη ύςνο 102.500,02€, εθ ησλ νπνίσλ  82.661,31€ πνπ 

αθνξνύλ ζηηο εξγαζίεο, θαιύπηνληαη από ην ΠΔΕ ηεο Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ, ελώ ην 

ΦΠΑ ύςνπο 19.838,71€ βαξύλεη ηε ΔΕΥΑΠ.  

 

Αληηθείκελν ησλ κειεηώλ είλαη ε θαηαζθεπή δηθηύνπ απνρέηεπζεο ζηελ επξύηεξε 

πεξηνρή Καιάκη θαη Κξσηήξη, πνπ αλαπηύζζεηαη ξαγδαία ηα ηειεπηαία  ρξόληα. 

Παξάιιεια, πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή λένπ θαηαζιηπηηθνύ αγσγνύ κεηαθνξάο ησλ 

ιπκάησλ θαη ε θαηάξγεζε ηνπ πθηζηάκελνπ παιαηνύ δηθηύνπ πνπ δηέξρεηαη κέζα από 

πιήζνο ηδηνθηεζηώλ. Ο λένο ζρεδηαζκόο πξνβιέπεη θαη ηε κεηαηόπηζε ηνπ 

πξνβιεκαηηθνύ αληιηνζηαζίνπ «Τδνπγαλάηνπ» πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή πιεζίνλ 

ηνπ Γεξνθνκείνπ, ην νπνίν πξνθαιεί πνιιά πξνβιήκαηα ζηνπο πεξίνηθνπο. Τα λέα 

αληιηνζηάζηα πνπ ζα εγθαηαζηαζνύλ είλαη ππεξζύγρξνλα, ηειείσο ζηεγαλά, εμαηξεηηθά 

απιά θαη αζθαιή ζηελ ζπληήξεζε, κε κεδακηλέο εθπνκπέο νζκώλ θαη ειάρηζηε 

νπηηθή θαη αθνπζηηθή όριεζε. 

 

Η ζπλνιηθή ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο είλαη 8 κήλεο θαη αλακέλεηαη λα έρεη 

νινθιεξσζεί ζηελ αξρή ηεο επόκελεο ρξνληάο.  

 

Τν ζύλνιν ησλ κειεηώλ πνπ ζα παξαδνζνύλ, ζα απνηειέζνπλ ηνλ θάθειν ελόο 

πιήξσο ώξηκνπ έξγνπ θαη ζα δώζνπλ ηελ επθαηξία γηα δηεθδίθεζε ρξεκαηνδόηεζεο 

από κειινληηθά πξνγξάκκαηα ηελ επόκελε ρξνληά. Τν ηειηθό έξγν, αλακέλεηαη λα 

αλαβαζκίζεη ηελ πνηόηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ επηζθεπηώλ ηεο πεξηνρήο, ελώ 

ζα ζπκβάιεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο ζηνλ θόιπν ηεο 

Παξνηθηάο θαη ηνπ πδξνθόξνπ νξίδνληα ηνπ λεζηνύ.  

 


