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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 1. Σεχνικό Δελτίο Ζργου - Προμήθειασ 

 
 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΘΜΟ  

Σεχνικό Δελτίο Ζργου – Προμήθειασ 

ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΠΡΑΞΖ 

 

ΚΩΓ. ΠΡΑΞΖ:   

ΣΗΣΛΟ ΠΡΑΞΖ:  «Δθζπγρξνληζκφο θαη αλαβάζκηζε ηνπ ΒΗΟ.ΚΑ. Παξνηθίαο Πάξνπ κε ζθνπφ ηε 

ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία ιπκάησλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπο γηα άξδεπζε ρσξίο πεξηνξηζκνχο» 

ΣΗΣΛΟ ΠΡΑΞΖ (ζηα Αγγιηθά): "Modernization and upgrading of sewage treatment plant located in the area 

of Paroikia of the island of Paros for the purpose of tertiary sewage treatment and its use for unrestricted 

irrigation" 

Ζ ΠΡΑΞΖ ΔΗΝΑΗ ή ΔΝΔΥΔΗ ΚΡΑΣΗΚΖ ΔΝΗΥΤΖ:   ΟΥΗ 

ΣΟ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟ ΔΡΓΟ ΓΔΝ ΔΥΔΗ ΔΝΣΑΥΘΔΗ Ή 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΘΔΗ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΦΟΡΔΑ Ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΟΤΣΔ ΔΥΔΗ ΔΞΑΦΑΛΗΜΔΝΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΑΠΟ 

ΑΛΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (λαί/φρη, ηεθκεξίσζε) : 

 ΝΑΗ, ΒΑΔΗ ΥΔΣΗΚΖ ΒΔΒΑΗΩΖ 

ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ 

Ο ΦΟΡΔΑ ΔΜΠΗΠΣΔΗ ΣΟΤ ΓΤΝΖΣΗΚΟΤ 

ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΠΟΤ ΟΡΗΕΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΠΡΟΚΛΖΖ: 

ΝΑΗ, ΒΑΔΗ ΣΖ 18341/10-5-2018 

ΠΡΟΚΛΖΖΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΦΗΛΟΓΖΜΟ Η 

ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΦΟΡΔΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΣΑΖ 

(ηεθκεξίσζε κε βάζε θαλνληζηηθά θείκελα): 

ΤΠ. ΑΡΗΘΜ. 48/2018 ΑΠΌΦΑΖ 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΓΔΤΑ 

ΠΑΡΟΤ (ΑΓΑ: ΩΔ43ΟΡΓΠ-ΤΛΦ) 
 

ΣΟΗΥΔΗΑ  ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ/ΥΧΝ – ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΧΝ ΦΟΡΔΧΝ 

 

 

ΓΗΚΑΗΟΤΥΟ:  

 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

ΤΓΡΔΤΖ ΚΑΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 

ΠΑΡΟΤ               (Γ.Δ.Τ.Α. 

ΠΑΡΟΤ) 

ΚΩΓΗΚΟ:  

ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ:  

 

ΚΟΤΝΑΓΟ, ΠΑΡΟΗΚΗΑ ΠΑΡΟΤ, 84400 

ΣΖΛΔΦΩΝΟ: 

 
2284025300 E-Mail: mimavri@deya-parou.gr 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ 

ΝΟΜΗΜΟΤ 

ΔΚΠΡΟΩΠΟΤ: 

 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΠΟΤΛΗΟ  
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ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΠΡΑΞΖ / 

ΑΡΜΟΓΗΟ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ: 
ΜΑΤΡΖ ΜΑΡΗΑ-ΜΑΡΟΤΩ 

ΘΔΖ ΣΟΝ ΦΟΡΔΑ: ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΣΜΖΜΑΣΟ ΒΗΟ.ΚΑ. 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ: 
ΚΟΤΝΑΓΟ, ΠΑΡΟΗΚΗΑ ΠΑΡΟΤ, 84400 

ΣΖΛΔΦΩΝΟ: 2284025300 E-Mail: mimavri@deya-parou.gr 
  

 

 

Συμπληρώνεται πρόςθετα όςεσ φορζσ εάν υπάρχουν πρόςθετοι ςυν-Δικαιοφχοι (π.χ. Αρμόδια Εφορεία 

Αρχαιοτήτων ςε περίπτωςη Υποζργου Σωςτικών Αρχαιολογικών Εργαςιών) : 
 

ΓΗΚΑΗΟΤΥΟ:  

 
 ΚΩΓΗΚΟ:  

ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ:  

 

 

ΣΖΛΔΦΩΝΟ: 

 
 E-Mail:  

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ 

ΝΟΜΗΜΟΤ 

ΔΚΠΡΟΩΠΟΤ: 

 

  

  

ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΠΡΑΞΖ / 

ΑΡΜΟΓΗΟ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ: 
 

ΘΔΖ ΣΟΝ ΦΟΡΔΑ:  

ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ: 
 

ΣΖΛΔΦΩΝΟ:  E-Mail:  

 

 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 
ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΚΛΘΘ 

ΣΙΣΛΟ : ΦΙΛΟΔΘΜΟ Ι ΚΩΔΙΚΟ: 

ΦΟΡΕΑ : ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ 

 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ 

ΦΟΡΕΑ:  

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ / ΓΕΝ. Δ/Θ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Θ 

& ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ 

Δ/ΝΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ & ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ 

4.    

ΚΩΔ.:  

5. ΧΕΙΡΙΣΘ ΠΡΑΞΘ:   

 

6. ΣΘΛΕΦΩΝΟ:  

 
E-Mail:  
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ΑΝΑΛΤΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΡΓΟΤ / ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

 

1. ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ  

 Αλαθέξνληαη ηα βαζηθά ηερληθά, ιεηηνπξγηθά θαη ινηπά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ / 
πξνκήζεηαο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα κεηξήζηκα δεδνκέλα 

Α. Διζαγωγή  

Σν έξγν κε ηίηιν «Δθζπγρξνληζκφο θαη αλαβάζκηζε ηνπ ΒΗΟ.ΚΑ. Παξνηθίαο Πάξνπ κε ζθνπφ ηε 

ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία ιπκάησλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπο γηα άξδεπζε ρσξίο πεξηνξηζκνχο» αθνξά 

ζηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο πθηζηάκελεο Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ πνπ βξίζθεηαη 

ζηελ πεξηνρή ηεο Παξνηθίαο ζην λεζί ηεο Πάξνπ θαη ζηνλ γεληθφηεξν εθζπγρξνληζκφ θαη αλαβάζκηζε 

ηεο Δγθαηάζηαζεο κε ζθνπφ ηελ ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία θαη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ 

θαηάιιεια επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ γηα αζηηθή θαη πεξηαζηηθή ρξήζε θαη άξδεπζε ρσξίο 

πεξηνξηζκνχο.  

ην πιαίζην ησλ πξνπαξαζθεπαζηηθψλ ελεξγεηψλ πνπ ήδε έρεη πινπνηήζεη ε Γ.Δ.Τ.Α. Πάξνπ γηα ηελ 

επίηεπμε ηεο απαηηνχκελεο σξηκφηεηαο ηνπ έξγνπ, πεξηιακβάλεηαη ε εθπφλεζε ησλ αθφινπζσλ 

κειεηψλ: 

 Μειέηε θνπηκφηεηαο κε ηίηιν «Γιεπεύνηζη ηηρ δςναηόηηηαρ επανασπηζιμοποίηζηρ νεπού από 

ηο ΒΙΟ.ΚΑ. Παποικίαρ» ε νπνία έρεη εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Γεκνηηθήο 

Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο Πάξνπ (αξ. απ. 19/2011). 

 Σερληθή πξνκειέηε κε ηίηιν «Ππομελέηη έπγων εκζςγσπονιζμού και αναβάθμιζηρ ηος ΒΙΟΚΑ 

Παποικίαρ Πάπος με ζκοπό ηην Σπιηοβάθμια Δπεξεπγαζία Λςμάηων και ηην αξιοποίηζή ηοςρ 

για άπδεςζη σωπίρ πεπιοπιζμούρ», ε νπνία έρεη εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο 

Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο Πάξνπ (αξ. απ. 43/2015, ΑΓΑ: 

Ω51ΖΟΡΓΠ-9ΝΓ).  

 Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (Μ.Π.Δ.) γηα ηελ «Σποποποίηζη Α.Δ.Π.Ο. ΒΙΟ. ΚΑ. 

Παποικίαρ Πάπος», η οποία   έσει εγκπιθεί από ηο Γιοικηηικό ςμβούλιο ηηρ Γημοηικήρ 

Δπισείπηζηρ Ύδπεςζηρ και Αποσέηεςζηρ Πάπος (απ. απ. 84/2015, ΑΓΑ: ΩΙΚΩΟΡΓΠ-ΞΚΝ). 

 

ε ζςνέσεια ηηρ διαβίβαζηρ ηηρ Μελέηηρ Πεπιβαλλονηικών Δπιπηώζεων ζηο απμόδιο 

Πεπιθεπειακό ςμβούλιο Πεπιβαλλονηικήρ Αδειοδόηηζηρ, καθώρ και ζε όλοςρ ηοςρ λοιπούρ 

εμπλεκόμενοςρ θοπείρ και καηόπιν ηων θεηικών ειζηγήζεων όλων ηων εμπλεκομένων 

θοπέων, εκδόθηκε από ηην Αποκενηπωμένη Γιοίκηζη Αιγαίος η Απόθαζη Έγκπιζηρ 

Πεπιβαλλονηικών Όπων (Α.Δ.Π.Ο.) ηος πποηεινόμενος έπγος ζύμθωνα με ηο ςπ. απ. 45376/28-

07-2017 έγγπαθο ηηρ (ΑΓΑ: 6Μ5ΔΟΡ1Η-ΦΣ8) με θέμα «Ανανέωση λόγω λήξηρ ιζσύορ ηηρ και 

Τροποποίηση – Σσμπλήρωση ηηρ με απ. απ. 39162/94/27-4-1995 Κ.Τ.Α. Δ.Π.Ο. για λειηοςπγία 

«Δγκαηάζηαζηρ Βιολογικού Καθαπιζμού ηος Γήμος Πάπος πος βπίζκεηαι ζηη θέζη Σηλέγπαθορ 
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Παποικίαρ» όπωρ Ανανεώθηκε και ηποποποιήθηκε με ηην με απ. ππωη. 16552/25-9-2006 Απόθαζη 

Γ.Γ. Π.Ν.Α. και παπαηάθηκε αςηοδίκαια ζε ιζσύ με ηην με απ. ππωη. οικ. 18245/ 11-03-2016 Απόθαζη 

ηος Γ.Γ. Α.Γ.Α., λόγω έργων βελτίωσης - αναβάθμισης, αλλά και για εναρμόνιση με την κείμενη 

νομοθεσία».  

χκθσλα κε ηελ αλσηέξσ απφθαζε, εγθξίλεηαη ε πινπνίεζε φισλ ησλ πξνηεηλφκελσλ παξεκβάζεσλ 

ζηε Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εγθαηάζηαζεο ηξηηνβάζκηαο 

επεμεξγαζίαο ψζηε κέξνο ηεο εκεξήζηαο παξαγφκελεο παξνρήο επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ λα 

νδεγείηαη ζηε κνλάδα πξνρσξεκέλεο επεμεξγαζίαο φπνπ θαη ζα γίλεηαη πξνρσξεκέλε ηξηηνβάζκηα 

επεμεξγαζία κε κνλάδα ππεξδηήζεζεο (ultrafiltration UF) δπλακηθφηεηαο 200m3/εκέξα κε δπλαηφηεηα 

επέθηαζεο ζε 400m3/ εκέξα. 

 

Β. Τθιζηάμενη καηάζηαζη 

Σν πθηζηάκελν έξγν αθνξά ζηελ Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ Παξνηθίαο πνπ ιεηηνπξγεί απφ 

ην 2001 θαη επεμεξγάδεηαη αζηηθά ιχκαηα θαη βνζξνιχκαηα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Παξνηθίαο. Έρεη 

θαηαζθεπαζηεί ζηε ζέζε Σειέγξαθνο ηνπ Γήκνπ Παξνηθίαο ζε απφζηαζε πεξίπνπ 1.500 m απφ ηνλ 

νηθηζκφ Παξνηθία ζε νηθφπεδν έθηαζεο 10.330 η. κ. Ζ κνλάδα ζρεδηάζηεθε γηα εμππεξεηνχκελν 

πιεζπζκφ 17.000 θαηνίθνπο (ηειηθή θάζε έηνο 2010). χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ θνξέα ιεηηνπξγίαο 

(ΓΔΤΑ Πάξνπ) ε ζεκεξηλή εκεξήζηα παξνρή ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΔΛ είλαη 1.200 θ. κ. 

Γηα ηε κεηαθνξά ησλ ιπκάησλ απφ ηε Γ.Δ. Παξνηθίαο έρεη θαηαζθεπαζηεί εμσηεξηθφ δίθηπν απφ ην 

1987 ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε πξνο ηνχην Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ. Σν δίθηπν 

απνηειείηαη απφ: 

‐ Κεληξηθφ Απνρεηεπηηθφ αγσγφ Φ500 

‐ Α/ Αγ. Κσλζηαληίλνπ Q =200 m3/h, Μαλ. Ύςνο άληιεζεο=0,6κ 

‐ Α/ Σαρπδξνκείνπ Q =600 m3/h, Μαλ. Ύςνο άληιεζεο=0,6 κ 

‐ Α/ Κξσηήξη Q =450 m3/h, Μαλ. Ύςνο άληιεζεο=45 κ 

Ο ζρεδηαζκφο ηεο ΔΔΛ έρεη γίλεη γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ παξαθάησ πδξαπιηθψλ θαη ξππαληηθψλ 

θνξηίσλ : 

Πίνακαρ 1. Παπάμεηποι ζσεδιαζμού Δ.Δ.Λ. Παποικίαρ 

 

χκθσλα κε ηελ επηζπλαπηφκελε εγθεθξηκέλε πξνκειέηε «Πξνκειέηε έξγσλ εθζπγρξνληζκνχ θαη 

αλαβάζκηζεο ηνπ ΒΗΟΚΑ Παξνηθίαο Πάξνπ κε ζθνπφ ηελ Σξηηνβάζκηα Δπεμεξγαζία Λπκάησλ θαη ηελ 

αμηνπνίεζή ηνπο γηα άξδεπζε ρσξίο πεξηνξηζκνχο», νη ζπγθεληξψζεηο ησλ ξππαληηθψλ θνξηίσλ ζηελ 
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είζνδν ηεο ΔΔΛ είλαη γεληθά ζπκβαηέο κε ηηο ζπγθεληξψζεηο θνξηίσλ ζρεδηαζκνχ, ελψ θαη ηα 

επεμεξγαζκέλα ιχκαηα ηθαλνπνηνχλ ηα φξηα εθξνήο ζχκθσλα κε ηα ρνξεγεζέληα ζηνηρεία απφ ηε 

Γ.Δ.Τ.Α. Πάξνπ. 

 

Γ. Πεπιγπαθή πποηεινόμενος έπγος 

Σν έξγν «Δθζπγρξνληζκφο θαη αλαβάζκηζε ηνπ ΒΗΟ.ΚΑ. Παξνηθίαο Πάξνπ κε ζθνπφ ηε ηξηηνβάζκηα 

επεμεξγαζία ιπκάησλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπο γηα άξδεπζε ρσξίο πεξηνξηζκνχο» αθνξά ζηελ 

εθπφλεζε ησλ απαηηνχκελσλ νξηζηηθψλ κειεηψλ θαη ζηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ, κεηά ηελ πινπνίεζε 

ησλ νπνίσλ ζα είλαη δπλαηή ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ απφ ηελ ΔΔΛ 

Παξνηθίαο γηα ηηο αθφινπζεο ρξήζεηο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ εζληθή λνκνζεζία (Κ.Τ.Α. 

145116/2011, ΦΔΚ 354/08/03/2011): 

 Γεσξγηθή ρξήζε: απεξηφξηζηε άξδεπζε 

 Αζηηθή θαη πεξηαζηηθή ρξήζε. 

Οη απαηηνχκελεο νξηζηηθέο κειέηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ είλαη: 

1. Οξηζηηθή Τδξαπιηθή Μειέηε 

2. Οξηζηηθή Ζιεθηξνκεραλνινγηθή Μειέηε 

3. Υεκηθνηερληθή Μειέηε 

4. ηαηηθή Μειέηε 

 

H θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεη ηελ πινπνίεζε: (α) Έξγσλ βειηίσζεο ηεο πθηζηάκελεο 

εγθαηάζηαζεο θαη (β) Έξγσλ αλαβάζκηζεο γηα ηελ πξνρσξεκέλε επεμεξγαζία ησλ ιπκάησλ κε ζθνπφ 

ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπο γηα αζηηθή ή πεξηαζηηθή ρξήζε. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε φηη αθνξά ζηα έξγα βειηίσζεο ζα πινπνηεζνχλ νη αθφινπζεο παξεκβάζεηο: 

 Μνλάδα πξνεπεμεξγαζίαο (εζράξσζε θαη εμάκκσζε): Αληηθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ θαη 

εθαξκνγή θιηλψλ πξνζξφθεζεο γηα ηελ απφζκεζε ηεο κνλάδαο πξνεπεμεξγαζίαο. 

 Μνλάδα ππνδνρήο βνζξνιπκάησλ. Καζαίξεζε ηεο δηψξπγαο ηεο πθηζηάκελεο 

ρεηξνθαζαξηδφκελεο εζράξαο θαη δηακφξθσζε θξεαηίνπ απφ ζθπξφδεκα δηαζηάζεσλ 

7,60x1,60 m, ζην νπνίν ζα εγθαηαζηαζεί ε κνλάδα πξνεπεμεξγαζίαο βνζξνιπκάησλ. 

 Έξγα επεμεξγαζίαο Ηιχνο πνπ αθνξνχλ ηελ εγθαηάζηαζε ζπγθξνηήκαηνο θπγνθεληξεηή γηα 

ηελ επίηεπμε ηθαλνπνηεηηθήο ζπγθέληξσζεο αθπδαησκέλεο ηιχνο (>20%), ν νπνίνο κειινληηθά 

ζα αληηθαηαζηήζεη ηνλ πθηζηάκελν εμνπιηζκφ αθπδάησζεο. 

Σα έξγα αλαβάζκηζεο ζα πεξηιακβάλνπλ: 

 Καηαζθεπή δεμακελήο ηξνθνδφηεζεο ηεο ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο δηαζηάζεσλ 6,00x7,00m, 

βάζνπο 5m θαη ελεξγνχ φγθνπ 210m3, ηνπνζέηεζε Compact κνλάδαο Τπεξδηήζεζεο (UF) 

δπλακηθφηεηαο 200m3/d κε πξφβιεςε γηα 400m3/d θαη θαηαζθεπή δεμακελήο θαζαξψλ, 
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δηαζηάζεσλ 6,00x7,00m, βάζνπο 5,10m θαη ελεξγνχ φγθνπ 215m3. 

 

Γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ γηα αζηηθέο θαη πεξηαζηηθέο 

ρξήζεηο, ην αλαθηεκέλν λεξφ ζα απνζεθεχεηαη ζηελ θιεηζηή δεμακελή θαζαξψλ απφ φπνπ ζα 

παξαιακβάλεηαη πεξηνδηθά απφ ηα εηδηθά βπηηνθφξα νρήκαηα δηαλνκήο αλαθηεκέλνπ λεξνχ, ηα νπνία 

ζα έρνπλ θαη ηελ δπλαηφηεηα ηεο απ' επζείαο άξδεπζεο ησλ δεκνηηθψλ ρψξσλ πξαζίλνπ, πιχζεο ησλ 

δξφκσλ θαη πεδνδξνκίσλ, θιπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα πξαγκαηνπνηεζεί πξνκήζεηα πδξνθφξνπ 

νρήκαηνο 10 m3 γηα ηελ δηαλνκή ηνπ λεξνχ άξδεπζεο θαζψο θαη εμνπιηζκνχ γηα ηελ εξγαζηεξηαθή 

κέηξεζε θνινβαθηεξηδίσλ ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ θαη 

εηδηθά ζην επεμεξγαζκέλν λεξφ πνπ ζα δνζεί πξνο άξδεπζε. 

 

ε φηη αθνξά ζηελ αζηηθή θαη πεξηαζηηθή ρξήζε ηνπ ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζκέλνπ λεξνχ, ην 

αλαθηεκέλν λεξφ ζα παξαιακβάλεηαη απφ ηελ θιεηζηή δεμακελή θαζαξψλ απφ ηα εηδηθά βπηηνθφξα 

νρήκαηα δηαλνκήο ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηε κεηαθνξά αλαθηεκέλνπ λεξνχ θαη 

ηα νπνία ζα έρνπλ θαη ηελ δπλαηφηεηα ηεο απ' επζείαο άξδεπζεο ησλ δεκνηηθψλ ρψξσλ πξαζίλνπ, 

πιχζεο ησλ δξφκσλ, πεδνδξνκίσλ θιπ. Απφ ηελ απνζεθεπκέλε πνζφηεηα αλαθηεκέλνπ λεξνχ ζα 

ιακβάλεηαη εκεξεζίσο κφλν ε απαηηνχκελε γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ Γήκνπ πνζφηεηα. πλεπψο, ε 

κνλάδα δηήζεζεο ζα ιεηηνπξγεί κφλν φηαλ ππάξρεη αλάγθε δηαζέζηκνπ λεξνχ θαη έηζη δε ζα ππάξρεη 

ππεξβάιινπζα πνζφηεηα πξνο δηάζεζε.  

 

Σα επεμεξγαζκέλα ιχκαηα κεηά ηε κνλάδα UF ζα κπνξνχλ αμηνπνηεζνχλ γηα απεξηφξηζηε άξδεπζε 

κεηά ηελ θαηαζθεπή αξδεπηηθνχ δηθηχνπ θαη αθνχ έρεη πξνεγεζεί εθπφλεζε θαηάιιειεο κειέηεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο άξδεπζεο. Μέρξη ηελ θαηαζθεπή αξδεπηηθνχ δηθηχνπ ην αλαθηεκέλν λεξφ ζα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα απεξηφξηζηε άξδεπζε κέζσ βπηηνθφξνπ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν 

ελδηαθεξφκελνο ζα δηαζέηεη δεμακελή απνζήθεπζεο αξδεπηηθνχ λεξνχ. Ζ Γ.Δ.Τ.Α. Πάξνπ ζα ηεξεί 

πξσηφθνιιν γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε λεξνχ πνπ ζα πεξηιακβάλεη: 

 Σήξεζε αξρείνπ αηηήζεσλ ελδηαθέξνληνο 

 Απηνςία θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο γηα ηε δηαπίζησζε ηνπ ηχπνπ ηεο θαιιηέξγεηαο θαη ηεο 

χπαξμεο δεμακελήο απνζήθεπζεο 

 Σήξεζε κεηξψνπ ρξεζηψλ 

 

Ωζηφζν γηα ηελ θαζνιηθή εθαξκνγή απεξηφξηζηεο άξδεπζεο κειινληηθά, κε αλαθηεκέλν λεξφ απφ ηελ 

ΔΔΛ Παξνηθίαο ζα πξέπεη λα γίλεη κειέηε ζρεδηαζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο άξδεπζεο θαη θαηαζθεπή 

αξδεπηηθψλ δηθηχσλ, θάηη πνπ ζήκεξα θξίλεηαη αζχκθνξν θπξίσο ιφγσ ηεο ειιηπνχο ελεκέξσζεο ηνπ 

θνηλνχ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ πξφθεηηαη λα πινπνηεζνχλ απφ ηε 

Γ.Δ.Τ.Α. Πάξνπ, δξάζεηο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ θαη θπξίσο ησλ αγξνηψλ ηεο πεξηνρήο. ην πιαίζην 

ηεο ελεκέξσζεο ζα ζπληαρζνχλ εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζα απεπζχλνληαη πξνο ηνπο παξαγσγνχο, 
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εκεξίδεο ελεκέξσζεο θαη άιιεο ζπλαθείο δξάζεηο. 

 

Γ. Παπακολούθηζη ηος πποηεινόμενος έπγος μεηά ηην ςλοποίηζή ηος 

Σα επεμεξγαζκέλα ιχκαηα (κεηά ηε κνλάδα ππεξδηήζεζεο (UF)), πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

αζηηθή ή πεξηαζηηθή ρξήζε ζα ηθαλνπνηνχλ ηα παξαθάησ φξηα (80% ησλ δεηγκάησλ): 

 BOD5: ≤ 10 mg/l 

 SS: ≤ 2 mg/l 

 Θνιφηεηα: ≤ 2 NTU 

 Οιηθά θνινβαθηεξίδηα: ≤ 2 FC / 100 ml (γηα ην 80% ησλ δεηγκάησλ) 

 Οιηθά θνινβαθηεξίδηα: ≤ 20 FC / 100 ml (γηα ην 95% ησλ δεηγκάησλ 

Σα επεμεξγαζκέλα ιχκαηα ζα παξαιακβάλνληαη απφ ηε δεμακελή θαζαξψλ κε εηδηθά βπηηνθφξα ηνπ 

Γήκνπ Πάξνπ  (ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηε κεηαθνξά ηνπ αλαθηεκέλνπ λεξνχ) 

θαη ζα ρξεζηκνπνηνχληαη άκεζα γηα ηηο αζηηθέο ή πεξηαζηηθέο ρξήζεηο ηνπ Γήκνπ. Σα επεμεξγαζκέλα 

ιχκαηα κεηά ηε κνλάδα UF ζα κπνξνχλ αμηνπνηεζνχλ γηα απεξηφξηζηε άξδεπζε κεηά ηελ θαηαζθεπή 

αξδεπηηθνχ δηθηχνπ θαη αθνχ έρεη πξνεγεζεί εθπφλεζε θαηάιιειεο κειέηεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

άξδεπζεο. Μέρξη ηελ θαηαζθεπή αξδεπηηθνχ δηθηχνπ ην αλαθηεκέλν λεξφ ζα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα απεξηφξηζηε άξδεπζε κέζσ βπηηνθφξνπ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν 

ελδηαθεξφκελνο ζα δηαζέηεη δεμακελή απνζήθεπζεο αξδεπηηθνχ λεξνχ. Ζ Γ.Δ.Τ.Α. ΠΑΡΟΤ ζα ηεξεί 

πξσηφθνιιν γηα ηε ρξήζε ηνπ λεξνχ γηα απεξηφξηζηε άξδεπζε πνπ ζα πεξηιακβάλεη: 

 Σήξεζε αξρείνπ αηηήζεσλ ελδηαθέξνληνο 

 Απηνςία θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο γηα ηε δηαπίζησζε ηνπ ηχπνπ ηεο θαιιηέξγεηαο θαη ηεο 

χπαξμεο δεμακελήο απνζήθεπζεο. 

 Σήξεζε κεηξψνπ ρξεζηψλ 

Κάζε θαιιηεξγεηήο πνπ ζέιεη λα πξνκεζεπηεί αλαθηεκέλν λεξφ ζα πξέπεη λα απεπζχλεηαη ζηε ΓΔΤΑ 

ΠΑΡΟΤ θαη λα ππνβάιεη Τπεχζπλε Γήισζε κε ην είδνο ηεο θαιιηέξγεηαο πνπ ζα αξδεχζεη, ηελ 

έθηαζε, ηελ πεξηνρή, ηελ χπαξμε δεμακελήο απνζήθεπζεο θαη ηνλ ηξφπν άξδεπζεο. 

 

Σν πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο πεξηβάιινληνο πνπ εθαξκφδεηαη ζήκεξα γηα ηελ παξαθνινχζεζε 

ησλ δηθηχσλ απνρέηεπζεο θαη ηεο ΔΔΛ Παξνηθίαο ηεο λήζνπ Πάξνπ, αθνξά εθείλεο ηηο ελέξγεηεο κε ηηο 

νπνίεο δηαζθαιίδεηαη ε αθξηβήο εθηίκεζε θαη παξαθνινχζεζε γηα ηελ νξζή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία 

ηνπο. 

 

Μεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ παξαθνινχζεζε φισλ ησλ ζεκαληηθψλ 

πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ (πδάηηλν πεξηβάιινλ θαη έδαθνο, αηκνζθαηξηθφ πεξηβάιινλ, αθνπζηηθφ 

πεξηβάιινλ, θαηαλάισζε ελέξγεηαο) ζα ζπιιέγνληαη απφ ην πξφγξακκα πεξηβαιινληηθήο 

παξαθνινχζεζεο θαη ζα θαηαρσξνχληαη ζε εηδηθφ ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ θαηάιιεια 

πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ.  
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Ζ κεζνδνινγία θαζψο θαη ηα θξίζηκα ζεκεία ειέγρνπ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπο ζα 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ηνπ έξγνπ 

θαη ζηελ Απφθαζε Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (Α.Δ.Π.Ο.) 

Γηα ηηο κεηξήζεηο – αλαιχζεηο ησλ πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ, ζα αθνινπζνχληαη πξφηππεο ή 

δηεζλψο απνδεθηέο κέζνδνη θαη ηα απνηειέζκαηα ζα θαηαγξάθνληαη ηφζν ζε ειεθηξνληθά αξρεία φζν 

θαη ζε εκεξνιφγηα κε αξηζκεκέλεο θαη ζθξαγηζκέλεο ζειίδεο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο. 

Όια ηα ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο παξαθνινχζεζεο ζα θπιάζζνληαη ζην ρψξν ηεο ΔΔΛ θαη ζα είλαη 

ζηε δηάζεζε θάζε αξκφδηαο ππεξεζίαο νπνηεδήπνηε δεηεζνχλ. 

 

2. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ / ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ  

 κεζνδνινγία πινπνίεζεο (επηινγή κεζνδνινγίαο θαη αλάιπζε ηεο πινπνίεζεο ηεο πξάμεο ή επηκέξνπο 
ππνέξγσλ απηήο, απαηηνχκελεο ελέξγεηεο, ρξνληθή αιιεινπρία ελεξγεηψλ), παξαδνηέα ηεο πξάμεο 

 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΔΡΓΟΤ 

Σν έξγν «Δθζπγρξνληζκφο θαη αλαβάζκηζε ηνπ ΒΗΟ.ΚΑ. Παξνηθίαο Πάξνπ κε ζθνπφ ηε ηξηηνβάζκηα 

επεμεξγαζία ιπκάησλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπο γηα άξδεπζε ρσξίο πεξηνξηζκνχο» ζα πεξηιακβάλεη ηα 

θάησζη ηξία Τπνέξγα: 

 ΤΠΟΔΡΓΟ 1: Δκπόνηζη οπιζηικών μελεηών ηος έπγος 

Σν πξψην Τπνέξγν αθνξά ζηελ εθπφλεζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ νξηζηηθψλ κειεηψλ γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία Μνλάδαο Τπεξδηήζεζεο (UF) ζηελ πθηζηάκελε ΔΔΛ Παξνηθίαο. Οη 

απαηηνχκελεο νξηζηηθέο κειέηεο γηα ην έξγν είλαη:  

1. Οξηζηηθή Τδξαπιηθή Μειέηε 

2. Οξηζηηθή Ζιεθηξνκεραλνινγηθή Μειέηε 

3. Υεκηθνηερληθή Μειέηε 

4.         ηαηηθή Μειέηε 

 

Σν θφζηνο ησλ απαηηνχκελσλ νξηζηηθψλ κειεηψλ ηνπ έξγνπ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην ζπλλεκέλν 

Σεχρνο Πξνεθηίκεζεο Ακνηβψλ ην νπνίν έρεη ζπληαρζεί βάζε ηεο απφθαζεο Αξ. ΓΝγ /32129/ΦΝ 

466 «Έγθξηζε Καλνληζκνχ Πξνεθηηκσκέλσλ Ακνηβψλ κειεηψλ θαη παξνρήο ηερληθψλ θαη ινηπψλ 

ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξ. 8 δ ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 4412/2016 

(Α ́ 147)». Ζ δηαδηθαζία δεκνπξάηεζεο ησλ απαηηνχκελσλ νξηζηηθψλ κειεηψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε 

ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 

Τπεξεζηψλ» (φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη). 

Οη απαηηνχκελεο νξηζηηθέο κειέηεο, ζα εθπνλεζνχλ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία πεξί 
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επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ ιπκάησλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πθηζηάκελεο ππνδνκέο ηεο ΔΔΛ 

Παξνηθίαο θαη ηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο φπσο απηνί πξνβιέπνληαη ζηε ζρεηηθή 

Απφθαζεο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (Α.Δ.Π.Ο.)  ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηγαίνπ. 

 

 ΤΠΟΔΡΓΟ 2: Καηαζκεςή έπγων εκζςγσπονιζμού και αναβάθμιζηρ ηος ΒΗΟ.ΚΑ. 

Παποικίαρ Πάπος  

Σν δεχηεξν Τπνέξγν πεξηιακβάλεη δχν Δλφηεηεο Δξγαζηψλ, πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαζθεπή ησλ 

έξγσλ εθζπγρξνληζκνχ θαη αλαβάζκηζεο ηεο πθηζηάκελεο ΔΔΛ πνπ ζα πξνβιέπνληαη ζηηο νξηζηηθέο 

κειέηεο (πνπ ζα εθπνλεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ Τπνέξγνπ 1) θαη ζηελ πξνκήζεηα απαξαίηεηνπ 

εμνπιηζκνχ γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ. Ζ δηαδηθαζία 

δεκνπξάηεζεο ησλ απαηηνχκελσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ Τπνέξγνπ 2 ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο 

Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ» (φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη). 

 

ηελ εγθεθξηκέλε πξνκειέηε ηνπ έξγνπ «Πξνκειέηε έξγσλ εθζπγρξνληζκνχ θαη αλαβάζκηζεο ηνπ 

ΒΗΟΚΑ Παξνηθίαο Πάξνπ κε ζθνπφ ηελ Σξηηνβάζκηα Δπεμεξγαζία Λπκάησλ θαη ηελ αμηνπνίεζή ηνπο 

γηα άξδεπζε ρσξίο πεξηνξηζκνχο» έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κία πξψηε εθηίκεζε ζε φηη αθνξά ζηα 

κειινληηθά έξγα εθζπγρξνληζκνχ θαη αλαβάζκηζεο ηεο ΔΔΛ Παξνηθίαο.  

Οη Δλφηεηεο Δξγαζηψλ ηνπ Τπνέξγνπ 2 δηακνξθψλνληαη σο εμήο: 

Δνόηηηα Δπγαζιών 1: Έπγα βεληίωζηρ ςθιζηάμενων ςποδομών και καηαζκεςή μονάδαρ ςπεπδιήθηζηρ 

ηελ πξψηε Δλφηεηα Δξγαζηψλ ζα πινπνηεζνχλ νη παξεκβάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηα έξγα βειηίσζεο  

γηα ηελ πξνεπεμεξγαζία ησλ ιπκάησλ, γηα ηελ ππνδνρή θαη πξνεπεμεξγαζία ησλ βνζξνιπκάησλ θαη 

γηα ηελ επεμεξγαζία ηεο ηιχνο θαζψο θαη ηα έξγα θαηαζθεπήο κνλάδαο ππεξδηήζεζεο.  

Δηδηθφηεξα γηα ηα έξγα βειηίσζεο γηα ηελ πξνεπεμεξγαζία ησλ ιπκάησλ πξνηείλεηαη ε εγθαηάζηαζε 

ηνπ παξαθάησ εμνπιηζκνχ: 

 Απηφκαηε εζράξα, κε δηάθελν 6mm δπλακηθφηεηαο 152 lt/sec, γηα πιάηνο θαλαιηνχ 0,60m 

 Μεηαθνξηθφο θνριίαο εζραξηζκάησλ 

 Υεηξνθαζαξηδφκελε εζράξα κε δηάθελν 20mm γηα πιάηνο θαλαιηνχ 0,6m, κε δίθξαλν θαη 

δηάηξεην θαιάζη εζραξηζκάησλ 

 Νέα γέθπξα εμάκκσζεο, πιήξεο κε αληιίεο απνκάθξπλζεο άκκνπ 

 Έλαο ακκνδηαρσξηζηήο δπλακηθφηεηαο 30m3/h 

 Σέζζεξα ζπξνθξάγκαηα δηαζηάζεσλ 0,60x0,60m 

 Γίθηπν εμαεξηζκνχ απφ ζσιήλεο PVC 

 Μνλάδα απφζκεζεο δπλακηθφηεηαο 4.000 m3/h 
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 Γχν αλεκηζηήξεο αμνληθήο ξνήο, επίηνηρνη ησλ 1.500m3/h 

Γηα ηα έξγα βειηίσζεο γηα ηελ ππνδνρή θαη πξνεπεμεξγαζία ησλ βνζξνιπκάησλ πξνηείλεηαη ε 

εγθαηάζηαζε ηνπ παξαθάησ εμνπιηζκνχ: 

 Μία κνλάδα ππνδνρήο θαη πξνεπεμεξγαζίαο (εζράξσζε, εμάκκσζε) βνζξνιπκάησλ απφ 

αλνμείδσην ράιπβα, δπλακηθφηεηαο 20 lt/sec. 

 Δπέθηαζε ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα γηα ηε ηξνθνδφηεζε ηεο λέαο κνλάδαο πξνεπεμεξγαζίαο 

βνζξνιπκάησλ 

 Δπέθηαζε ηνπ δηθηχνπ βηνκεραληθνχ λεξνχ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο λέαο κνλάδαο 

βνζξνιπκάησλ 

 Μνλάδα απφζκεζεο δπλακηθφηεηαο 2.500 m3/h κε δίθηπν αεξαγσγψλ 

Γηα ηα έξγα βειηίσζεο γηα ηελ επεμεξγαζία ηεο ηιχνο πξνηείλεηαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ παξαθάησ 

εμνπιηζκνχ: 

 Έλαο θπγνθεληξηθφο δηαρσξηζηήο αθπδάησζεο ηιχνο κέγηζηεο δπλακηθφηεηαο 25 m3/h. 

 Έλαο νξηδφληηνο κεηαθνξηθφο θνριίαο αθπδαησκέλεο ηιχνο κήθνπο 8 m. 

 Έλα ζπγθξφηεκα πξνεηνηκαζίαο πνιπειεθηξνιχηε δπλακηθφηεηαο 1.000 l/h. 

 Γχν αληιίεο δνζνκέηξεζεο (ε κία εθεδξηθή) δηαιχκαηνο πνιπειεθηξνιχηε αλάληε ηνπ 

θπγνθεληξεηή κέγηζηεο δπλακηθφηεηαο 1.000 l/h @ 2 bar. 

 Γεξαλνδνθφο θαη αλπςσηηθφο κεραληζκφο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ θπγνθεληξεηή. 

 Ζιεθηξηθφ πίλαθα γηα ηε ηξνθνδφηεζε θαη ηνλ έιεγρν ιεηηνπξγίαο ηεο λέαο κνλάδαο 

επεμεξγαζίαο ηιχνο. 

Γηα ηα έξγα θαηαζθεπήο κνλάδαο ππεξδηήζεζεο γηα ηελ ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία ησλ ιπκάησλ θαη ηε 

παξαγσγή 200 m3/d αλαθηεκέλσλ ιπκάησλ, ψζηε λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ηεο Α’ Φάζεο, 

πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ παξαθάησ εμνπιηζκνχ. 

1. Γεμακελή ηξνθνδφηεζεο: 

 Γχν ππνβξχρηεο αληιίεο (ε κία εθεδξηθή) δπλακηθφηεηαο 12,5m3/h @ 3bar (5,5 kW) 

πνπ ζα ειέγρνληαη απφ inverter 

 Έλαο ππνβξχρηνο αλαδεπηήξαο ηζρχνο 1,5 kW 

 Γηαθφπηεο ρακειήο ζηάζκεο ηχπνπ πισηήξα γηα ηε πξνζηαζία ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

αληιηψλ 

2. Σξνθνδφηεζε κνλάδαο UF 

 Γνρείν θξνθηδσηηθνχ φγθνπ 200 ιίηξσλ κε κεηξεηή ζηάζκεο 

 Γχν δνζνκεηξηθέο αληιίεο θξνθηδσηηθνχ δπλακηθφηεηαο 300ml/h @ 3 bar 

 Απηνθαζαξηδφκελν θίιηξν (auto strainer) ζπλερνχο ξνήο, κε δηάθελν θίιηξαλζεο 
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κηθξφηεξν απφ 200κm, δπλακηθφηεηαο 12,5m3/h 

 Μεηξεηήο παξνρήο λεξνχ ηξνθνδνζίαο 

 Γχν κεηξεηέο πίεζεο γξακκήο ηξνθνδνζίαο (αλάληε θαη θαηάληε ηνπ θίιηξνπ) 

 Πηεζφκεηξα 

3. Μνλάδα UF 

Μνλάδα UF κνληαξηζκέλε ζε κεηαιιηθή βάζε, πνπ ζα πεξηιακβάλεη: 

 ηνηρεία δηήζεζεο ειάρηζηεο ελεξγήο επηθάλεηαο 270m2 

 Μεηξεηήο ζνιφηεηαο ζηε γξακκή δηαπγαζκέλσλ 

 Γνρείν αληίζηξνθεο πιχζεο ρσξεηηθφηεηαο 2m3 κε κεηξεηή ζηάζκεο θαη 

ππεξρείιηζε πξνο ηε δεμακελή θαζαξψλ 

 Γχν αληιίεο πιχζεο (ε κία εθεδξηθή) δπλακηθφηεηαο 18,5m3/h, ειεγρφκελε απφ 

inverter 

 Γχν κεηξεηέο πίεζεο γξακκήο πιχζεο 

 Γχν θπζεηήξεο πιχζεο (ν έλαο εθεδξηθφο) δπλακηθφηεηαο 36 Νm3/h @ 400 

mbar, πνπ ειέγρεηαη απφ inverter 

 Μεηξεηέο πίεζεο γξακκήο αέξα 

 Μεηξεηήο παξνρήο αέξα 

 Γνρείν NaOCl ρσξεηηθφηεηαο 100 ιίηξσλ κε κεηξεηή ζηάζκεο 

 Γχν δνζνκεηξηθέο αληιίεο (ε κία εθεδξηθή) δπλακηθφηεηαο 40 lt/h @ 3bar, 

ειεγρφκελε απφ inverter 

 Γνρείν θηηξηθνχ νμένο ρσξεηηθφηεηαο 100 ιίηξσλ κε κεηξεηή ζηάζκεο 

 Γχν δνζνκεηξηθέο αληιίεο (ε κία εθεδξηθή) δπλακηθφηεηαο 150 lt/h @ 3bar 

ειεγρφκελε απφ inverter 

 Γνρείν SBS (sodium bisulphate) ρσξεηηθφηεηαο 100 ιίηξσλ κε κεηξεηή ζηάζκεο 

 Γχν δνζνκεηξηθέο αληιίεο (ε κία εθεδξηθή) δπλακηθφηεηαο 20 lt/h @ 3bar 

ειεγρφκελε απφ inverter γηα ηελ εμνπδεηέξσζε θαηά ηε θάζε TMC 

 Γχν (ε κία εθεδξηθή) αληιίεο αλαθπθινθνξίαο ρεκηθψλ δπλακηθφηεηαο 12,5m3/h @ 

3 bar, ειεγρφκελε απφ inverter 

 Μία δεμακελή ρεκηθψλ 1.000 ιίηξσλ κε αλαδεπηήξα 

 Έλα δνρείν εμνπδεηέξσζεο CIP (SBS: sodium bisulphate) ρσξεηηθφηεηαο 1.000 

ιίηξσλ κε κεηξεηή ζηάζκεο 

 Γχν δνζνκεηξηθέο αληιίεο (ε κία εθεδξηθή) δπλακηθφηεηαο 20 lt/h @ 3bar 

ειεγρφκελε απφ inverter γηα ηελ εμνπδεηέξσζε θαηά ηε θάζε CIP 
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 Έλαο επίηνηρνο αλεκηζηήξαο δπλακηθφηεηαο 500m3/h 

4. Γεμακελή θαζαξψλ: 

 Έλαο ππνβξχρηνο αλαδεπηήξαο ηζρχνο 1,5 kW 

 Μία κνλάδα απνιχκαλζεο κε UV in line ζηε γξακκή ηξνθνδφηεζεο ηεο δεμακελήο 

θαζαξψλ 

 χλδεζε κε ηε δνζνκεηξηθή αληιία NaOCl απφ ηε παξαθείκελε ρισξίσζε 

 Πηεζηηθφ ζπγθξφηεκα επαλαρξεζηκνπνηνχκελνπ λεξνχ δπλακηθφηεηαο 18m3/h @ 40m 

 Αληιία πιήξσζεο πδξνθφξνπ νρήκαηνο δπλακηθφηεηαο 50m3/h @ 5m 

 Γχν δηαθφπηεο ζηάζκεο (min – max) ζηε δεμακελή θαζαξψλ 

 Έλαο κεηξεηήο ζηάζκεο ζηε δεμακελή θαζαξψλ 

 

Δνόηηηα Δπγαζιών 2: Ππομήθεια εξοπλιζμού για ηην επανασπηζιμοποίηζη 

ηε δεχηεξε Δλφηεηα Δξγαζηψλ πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηελ 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ γηα αζηηθέο θαη πεξηαζηηθέο ρξήζεηο 

απφ ηελ θιεηζηή δεμακελή θαζαξψλ φπνπ ζα απνζεθεχεηαη ην αλαθηεκέλν λεξφ. Δηδηθφηεξα, ζην 

πιαίζην ηεο Δλφηεηαο Δξγαζηψλ 2 ζα πξαγκαηνπνηεζεί πξνκήζεηα:  

 Δξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ κέηξεζεο θνινβαθηεξηδίσλ (E. Coli ) 

 Τδξνθφξνπ νρήκαηνο 10 m3 γηα ηελ δηαλνκή ηνπ λεξνχ άξδεπζεο 

 

 ΤΠΟΔΡΓΟ 3: Γπάζειρ ενημέπωζηρ και εςαιζθηηοποίηζηρ ηων καλλιεπγηηών ζσεηικά με 

ηην επανασπηζιμοποίηζη ηων επεξεπγαζμένων λςμάηων  

Σν Τπνέξγν 3 πεξηιακβάλεη ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ 

θαιιηεξγεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην λεζί ηεο Πάξνπ ζρεηηθά κε ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ 

επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ. Οη δξάζεηο απηέο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζα ζηνρεχνπλ ζηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ζρεηηθά κε ελ νξζή πεξηβαιινληηθά ρξήζε ησλ πδάησλ κέζσ: 

 Έληππνπ θαη ςεθηαθνχ πιηθνχ 

 Γηνξγάλσζεο εκεξίδσλ ελεκέξσζεο 

Ζ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ γηα ηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ θαιιηεξγεηψλ ζα απνηειέζεη ηε 

βάζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ «κέηξνπ» ηεο απεξηφξηζηεο άξδεπζεο κε αλαθηεκέλν λεξφ απφ 

ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζκέλα ιχκαηα. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε Γ.Δ.Τ.Α. Πάξνπ ζα εθπνλήζεη κειινληηθά 

κειέηε ζρεδηαζκνχ ζπζηήκαηνο άξδεπζεο θαη θαηαζθεπή αξδεπηηθψλ δηθηχσλ. 

 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΔΡΓΟΤ 
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Σα Παξαδνηέα ησλ ηξηψλ Τπνέξγσλ ζα είλαη ηα θάησζη: 

 ΤΠΟΔΡΓΟ 1: Δκπόνηζη οπιζηικών μελεηών ηος έπγος  

Οξηζηηθέο κειέηεο ηνπ έξγνπ «Δθζπγρξνληζκφο θαη αλαβάζκηζε ηνπ ΒΗΟ.ΚΑ. Παξνηθίαο Πάξνπ κε 

ζθνπφ ηε ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία ιπκάησλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπο γηα άξδεπζε ρσξίο 

πεξηνξηζκνχο». Οη παξαδνηέεο κειέηεο ζα είλαη: 

1. Οξηζηηθή Τδξαπιηθή Μειέηε 

2. Οξηζηηθή Ζιεθηξνκεραλνινγηθή Μειέηε 

3. Υεκηθνηερληθή Μειέηε 

4.         ηαηηθή Μειέηε 

 

 

 ΤΠΟΔΡΓΟ 2: Καηαζκεςή έπγων εκζςγσπονιζμού και αναβάθμιζηρ ηος ΒΗΟ.ΚΑ. 

Παποικίαρ Πάπος  

Δλφηεηα Δξγαζηψλ 1: Καηαζθεπή ησλ έξγσλ βειηίσζεο ησλ πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ ηεο ΔΔΛ 

Παξνηθίαο θαη ησλ έξγσλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε κνλάδαο ππεξδηήζεζεο γηα ηελ ηξηηνβάζκηα 

επεμεξγαζία ησλ ιπκάησλ ζχκθσλα κε ηηο νξηδφκελεο παξεκβάζεηο ζηηο κειέηεο πνπ ζα εθπνλεζνχλ 

ζην πιαίζην ηνπ Τπνέξγνπ 1. 

Δλφηεηα Δξγαζηψλ 2: Πξνκήζεηα εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ κέηξεζεο θνινβαθηεξηδίσλ (E. Coli ) θαη 

πδξνθφξνπ νρήκαηνο 10 m3 γηα ηελ δηαλνκή ηνπ λεξνχ άξδεπζεο. 

 

 ΤΠΟΔΡΓΟ 3: Γπάζειρ ενημέπωζηρ και εςαιζθηηοποίηζηρ ηων καλλιεπγηηών ζσεηικά με 

ηην επανασπηζιμοποίηζη ηων επεξεπγαζμένων λςμάηων  

Έληππν θαη ςεθηαθφ πιηθφ ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε επεμεξγαζκέλσλ 

ιπκάησλ γηα άξδεπζε, δηνξγάλσζε εκεξίδσλ ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε 

επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ γηα άξδεπζε αγξνηηθψλ εθηάζεσλ ζην λεζί ηεο Πάξνπ 

 

 

 

3. ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 

 Δμεηάδεηαη εάλ ε πεξίνδνο πινπνίεζεο ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο εκπίπηεη εληφο ηεο πεξηφδνπ 

επηιεμηκφηεηαο πξνγξάκκαηνο, φπσο νξίδεηαη ζηελ πξφζθιεζε 
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Ζ ζπλνιηθή ρξνληθή δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ «Δθζπγρξνληζκφο θαη αλαβάζκηζε ηνπ ΒΗΟ.ΚΑ. 

Παξνηθίαο Πάξνπ κε ζθνπφ ηελ Σξηηνβάζκηα Δπεμεξγαζία Λπκάησλ θαη ηελ αμηνπνίεζή ηνπο γηα 

άξδεπζε ρσξίο πεξηνξηζκνχο» ππνινγίδεηαη ζε εηθνζηηέζζεξηο (24) κήλεο, κε κήλα έλαξμεο ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ έηνπο 2019 θαη κήλα νινθιήξσζεο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2020. 

Δηδηθφηεξα, ν ρξφλνο πινπνίεζεο ηνπ Τπνέξγνπ 1 «Δθπφλεζε νξηζηηθψλ κειεηψλ γηα ηα έξγα 

εθζπγρξνληζκνχ θαη αλαβάζκηζεο ηνπ ΒΗΟ.ΚΑ. Παξνηθίαο Πάξνπ κε ζθνπφ ηελ Σξηηνβάζκηα 

Δπεμεξγαζία Λπκάησλ θαη ηελ αμηνπνίεζή ηνπο γηα άξδεπζε ρσξίο πεξηνξηζκνχο», ζα είλαη ζπλνιηθήο 

δηάξθεηαο έμη (6) κελψλ απφ ηνλ Ηαλνπάξην έσο ηνλ Ηνχλην ηνπ έηνπο 2019.  

Ο ρξφλνο πινπνίεζεο ηνπ Τπνέξγνπ 2 «Καηαζθεπή έξγσλ εθζπγρξνληζκνχ θαη αλαβάζκηζεο ηνπ 

ΒΗΟ.ΚΑ. Παξνηθίαο Πάξνπ κε ζθνπφ ηελ Σξηηνβάζκηα Δπεμεξγαζία Λπκάησλ θαη ηελ αμηνπνίεζή ηνπο 

γηα άξδεπζε ρσξίο πεξηνξηζκνχο», ζα είλαη ζπλνιηθήο δηάξθεηαο δεθανθηψ (18) κελψλ απφ ηνλ Ηνχιην 

ηνπ έηνπο 2019 έσο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ έηνπο 2020. 

Ο ρξφλνο πινπνίεζεο ηνπ Τπνέξγνπ 3 «Γξάζεηο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ 

θαιιηεξγεηψλ ζρεηηθά κε ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ» ζα είλαη 

ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ έηνπο 2020 έσο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ έηνπο 

2020. 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ν ρξφλνο πινπνίεζεο ηεο ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο εκπίπηεη εληφο 

ηεο πεξηφδνπ επηιεμηκφηεηαο πξνγξάκκαηνο, φπσο νξίδεηαη ζηελ πξφζθιεζε θαζψο ε επηιεμηκφηεηα 

ηνπ πξνγξάκκαηνο νξίδεηαη έσο 31-12-2022 θαη ν εθηηκψκελνο ρξφλνο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ είλαη 

31-12-2020. 
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Σν ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ παξνπζηάδεηαη θαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 2019 2020  

Α’ 
ΔΞΑΜΖΝΟ 

Β’ 
ΔΞΑΜΖΝΟ 

Α’ 
ΔΞΑΜΖΝΟ 

Β’ 
ΔΞΑΜΖΝΟ 

ΥΡΟΝΗΚΖ 
ΓΗΑΡΚΔΗΑ 
ΤΠΟΔΡΓΟΤ 

Τπνέξγν 1: 
Δθπφλεζε ησλ 
απαηηνχκελσλ 
νξηζηηθψλ 
κειεηψλ ηνπ 
έξγνπ 

    6 ΜΖΝΔ 

Τπνέξγν 2: : 
Καηαζθεπή 
έξγσλ 
εθζπγρξνληζκνχ 
θαη αλαβάζκηζεο 
ηνπ ΒΗΟ.ΚΑ. 
Παξνηθίαο 
Πάξνπ 

    18 ΜΖΝΔ 

ΤΠΟΔΡΓΟ 3: 
Γξάζεηο 
ελεκέξσζεο θαη 
επαηζζεηνπνίεζ
εο 

    3 ΜΖΝΔ 

 

 

4. ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΠΡΑΞΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΣΖ 

 αλαθνξά ησλ απαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ, κε ηηο νπνίεο δηαζθαιίδεηαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο πξάμεο, 

αλαθνξά ηνπ ηξφπνπ αμηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πξάμεο 

 

Λειηοςπγικόηηηα ηηρ πποηεινόμενηρ ππάξηρ 

 

χκθσλα κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην, ε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο Πάξνπ 

απνηειεί ηνλ ζεζκνζεηεκέλν νξγαληζκφ πνπ αζθεί δξαζηεξηφηεηα ζηνπο ηνκείο χδξεπζεο θαη 

απνρέηεπζεο ζην λεζί ηεο Πάξνπ. Έηζη, ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Πάξνπ πεξηιακβάλνληαη 

κεηαμχ άιισλ ε κειέηε, θαηαζθεπή, επιζκεςή, ζςνηήπηζη, εκμεηάλλεςζη, διοίκηζη, λειηοςπγία 

ησλ δηθηχσλ απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ, ησλ αληιηνζηαζίσλ απνρέηεπζεο θαζψο επίζεο 

θαη όλων ηων μονάδων βιολογικού καθαπιζμού λςμάηων και αποβλήηων νιφθιεξεο ηεο Πάξνπ. 
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Μεηά ηελ νινθιήξσζε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη ηελ θαηαζθεπή (πξνζζήθε) ηεο κνλάδαο 

ππεξδηήζεζεο (UF) ζηελ πθηζηάκελε Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ Παξνηθίαο, ε Γ.Δ.Τ.Α. 

Πάξνπ κέζσ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ζα αλαιάβεη ηελ επίβιεςε θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο 

ηνπ ζπλφινπ ηεο Δγθαηάζηαζεο θαηά ηνλ νξζφ ηξφπν πνπ ην πινπνηεί έσο θαη ζήκεξα. Δπηπξφζζεηα, 

κε ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ζα εμαζθαιηζηεί ε επαξθήο 

ελεκέξσζε ηνπ ζηνρνζεηνχκελνπ θνηλνχ (θαιιηεξγεηέο) ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ θαη ηε δηάζεζε ηνπ αλαθηεκέλνπ λεξνχ απφ ηε 

κνλάδα ππεξδηήζεζεο (UF) γηα άξδεπζε ησλ αγξνηηθψλ εθηάζεσλ ηεο Πάξνπ. 

 

Αξιοποίηζη ηων αποηελεζμάηων ηηρ ππάξηρ 

 

Σν έξγν «Δθζπγρξνληζκφο θαη αλαβάζκηζε ηνπ ΒΗΟ.ΚΑ. Παξνηθίαο Πάξνπ κε ζθνπφ ηε ηξηηνβάζκηα 

επεμεξγαζία ιπκάησλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπο γηα άξδεπζε ρσξίο πεξηνξηζκνχο» ζηνρεχεη αθελφο 

ζηε βειηίσζε ηε ιεηηνπξγίαο ηεο πθηζηάκελεο ΔΔΛ Παξνηθίαο θαη αθεηέξνπ ζηε κείσζε ηεο ζπαηάιεο 

ηνπ πφζηκνπ λεξνχ γηα δηάθνξεο αζηηθέο – πεξηαζηηθέο ρξήζεηο ηνπ Γήκνπ Πάξνπ θαζψο θαη γηα 

άξδεπζε θαιιηεξγεηψλ. Οη δξάζεηο απηέο είλαη απφιπηα ζπκβαηέο κε ηηο δηεζλείο θαη εζληθέο ηάζεηο 

εμνηθνλφκεζεο πδαηηθψλ πφξσλ, κε ηελ Οδεγία 200/60/ΔΚ πεξί νινθιεξσκέλεο πξνζηαζίαο θαη 

δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ θαη κε ηνπο ζθνπνχο ηεο ΚΤΑ 415116/2011. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Γήκνπ Πάξνπ, νη εηήζηεο πδαηηθέο αλάγθεο γηα αζηηθέο θαη 

πεξηαζηηθέο ρξήζεηο είλαη ηεο ηάμεσο ησλ 3.300 m3 πφζηκνπ λεξνχ θαη θαηαλαιψλνληαη ζηηο 

αθφινπζεο ρξήζεηο: 

‐ Άξδεπζε ζε Πάξθα θαη πιαηείεο: 1.500 m3 

‐ Ππξφζβεζε (Πνιηηηθή πξνζηαζία – Καηάζβεζε ππξθαγηψλ): 300 m3 

‐ Καζαξηζκφο νδψλ, πεδνδξνκίσλ, πιαηεηψλ: 300 m3 

‐ Καηάβξεγκα δξφκσλ – ζπκπχθλσζε εδαθψλ: 300 m3 

‐ Λεηηνπξγία ΒΗΟ.ΚΑ Νάνπζαο: 600 m3 

‐ Καζαξηζκφο Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο ηξαγγηδίσλ ΥΤΣΑ Πάξνπ θαη εγθαηαζηάζεσλ 

επεμεξγαζίαο ιπκάησλ Γεκνηηθψλ θαγείσλ: 200 m3 

‐ Λεηηνπξγία πιπληεξίνπ θάδσλ απνξξηκκάησλ: 100 m3 

Γεδνκέλνπ φηη ζε ρξνληθφ νξίδνληα εηθνζαεηίαο νη αλσηέξσ αλάγθεο αλακέλεηαη λα απμεζνχλ 

κεζνζηαζκηθά ζε πνζνζηφ 10% - 15% (ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ 

Δπηπηψζεσλ ηνπ έξγνπ), νη πνζφηεηεο ηνπ αλαθηεκέλνπ λεξνχ, νη νπνίεο ζα παξαιακβάλνληαη απφ 

εηδηθά βπηηνθφξα ηνπ Γήκνπ Πάξνπ, ζα κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ γηα ηηο παξαπάλσ ρξήζεηο 

ζπκβάιινληαο ζεκαληηθά ζηελ νξζή πεξηβαιινληηθά ρξήζε ηνπ λεξνχ.  



17 

 

Δπίζεο, ην αλαθηεκέλν λεξφ πνπ ζα παξάγεηαη, ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα απεξηφξηζηε 

άξδεπζε αθνχ ππεξθαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. ηελ ππφ κειέηε πεξηνρή 

ππάξρνπλ αξδεπφκελεο εθηάζεηο ηεο ηάμεσο ησλ 5.098 ζηξεκκάησλ, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη 

πεξηζζφηεξεο εάλ ππήξρε δηαζέζηκν αξδεπηηθφ λεξφ. Λακβάλνληαο ππφςε ζρεηηθνχο ππνινγηζκνχο 

(ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ηνπ έξγνπ) ζρεηηθά κε ηα 

πθηζηάκελα είδε θαιιηεξγεηψλ θαη ηηο αληίζηνηρεο αξδεπηηθέο αλάγθεο, παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα ηα αξδεπφκελα ζηξέκκαηα αλά εκέξα κε αλαθηεκέλν λεξφ απφ ηελ ΔΔΛ  Παξνηθίαο: 

 

 

 

 

 

 

5. ΔΗΓΟ ΠΑΡΔΜΒΑΖ 

Νέν έξγν   

Δπέθηαζε / Αλαβάζκηζε πθηζηάκελνπ έξγνπ X 

Πξνκήζεηα Δμνπιηζκνχ  

Άιιν (αλαθνξά είδνπο) 
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ΣΟΗΥΔΗΑ ΧΡΗΜΟΣΖΣΑ ΠΡΑΞΖ 

 

7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΩΡΙΜΟΣΘΣΑ (ςυμπλθρώνονται οι πίνακεσ 7.1 και 7.2) 

7.1 ΜΕΛΕΣΕ – ΕΓΚΡΙΕΙ – ΒΕΒΑΙΩΕΙ – ΑΔΕΙΕ 

 ΔΕΝ 

ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ 

ΕΚΠΟΝΕΙΣΑΙ ΤΠΟΒΛΘΘΘΚΕ ΕΓΚΡΙΘΘΚΕ 

(ΑΡ. ΑΠΟΦ. 

Μελζτθ κοπιμότθτασ   Χ Απόφαςη 19/2011 

Δ.. Δ.Ε.Τ.Α. Πάρου 

Προκαταρκτικι Περιβαλλοντικι 

Εκτίμθςθ & Αξιολόγθςθ 

    

Μελζτθ Περιβαλλοντικών 

Επιπτώςεων (ΜΠΕ) 

  Χ Απόφαςη 84/2015 

Δ.. Δ.Ε.Τ.Α. Πάρου 

(ΑΔΑ: ΩΙΚΩΟΡΓΠ-

ΞΚΝ) 

Σεχνικζσ Προμελζτεσ   Χ Απόφαςη 43/2015 

Δ.. Δ.Ε.Τ.Α. Πάρου 

(ΑΔΑ: Ω51ΘΟΡΓΠ-

9ΝΔ) 

Οριςτικζσ     

Εφαρμογισ     

6. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΔΡΓΟΤ  

Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο  

«Βεληίωζη ηων 

βαζικών 

πεπιβαλλονηικ

ών ςποδομών 

και ιδίωρ 

αςηών ηηρ 

επεξεπγαζίαρ 

ηων λςμάηων» 
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Ζγκριςθ περιβαλλοντικών όρων   Χ Απόφαςη 

45376/28-07-2017 

Αποκ. Διοίκηςη 

Αιγαίου               

(ΑΔΑ: 6Μ5ΕΟΡ1Ι-

ΨΣ8) 

Σεφχθ Δθμοπράτθςθσ   Χ  

Βεβαίωςθ Δαςικισ Τπθρεςίασ     

Βεβαίωςθ Αρχαιολογικισ 

Τπθρεςίασ 

  Χ Α.Π.: 

ΤΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦ

ΑΚΤΚ/ΣΒΜΑΧΜΜΑ

ΕΜ/26920/170814

/626/2289 

Θμερομηνία 

ζκδοςησ: 6.7.2017 

Οικοδομικι Άδεια     

Άλλεσ     

7.2 ΑΠΟΚΣΘΘ ΓΘ ( Ε ΠΕΡΙΠΣΩΘ ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ ΑΠΟΣΕΛΕΙ ΤΠΟΕΡΓΟ) 

Ζχει ο Φορζασ ςτθν Ιδιοκτθςία του τθν 

απαιτοφμενθ γθ για τθν υλοποίθςθ του 

ζργου; 

      

      ΝΑΙ           (Τφιςτάμενοσ χώροσ λειτουργίασ τθσ ΕΕΛ Παροικίασ) 

      ΟΧΙ      

Εάν ΟΧΙ ςθμειώςτε με Χ τον τρόπο 

απόκτθςθσ 

Αγορά 

οικοπζδου 

Απαλλοτριώςεισ Αναδαςμόσ ‘Άλλοσ 

    

Εάν άλλοσ τρόποσ,  να αναφζρετε ποιόσ: 

Αναφζρετε το ποςοςτό ωσ προσ τον προχπολογιςμό του ζργου ςτθν περίπτωςθ 

που αιτείςτε χρθματοδότθςθ: 
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Εάν πρόκειται για απαλλοτριώςεισ, να αναφζρετε ςε ποιο ςτάδιο είναι θ διαδικαςία και το χρονοδιάγραμμα 

υλοποίθςθσ: 

 

 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΝΧΜΑΣΧΖ ΣΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ (ΟΡΗΕΟΝΣΗΧΝ) 
ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΡΑΞΖ 

 

8. ΠΡΟΑΠΗΖ ΚΑΗ ΠΡΟΑΓΧΓΖ ΣΖ ΗΟΣΖΣΑ ΜΔΣΑΞΤ ΑΝΓΡΧΝ ΚΑΗ ΓΤΝΑΗΚΧΝ 

 

 

Ζ νινθιήξσζε ηεο πξάμεο αληηκεησπίδεη ηα δχν θχια ίζα θαζψο ηα νθέιε απφ ηελ πινπνίεζή ηεο ζα 

αθνξνχλ θαη ζηα δχν θχιια. 

 

9. ΑΠΟΣΡΟΠΖ ΚΑΘΔ ΓΗΑΚΡΗΖ ΛΟΓΧ ΦΤΛΟΤ, ΦΤΛΖ, ΔΘΝΟΣΗΚΖ ΚΑΣΑΓΧΓΖ, 

ΘΡΖΚΔΗΑ, ΠΔΠΟΗΘΖΔΧΝ, ΑΝΑΠΖΡΗΑ, ΖΛΗΚΗΑ, ΓΔΝΔΣΖΗΟΤ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ 

 

Απνηξέπεηαη θάζε δηάθξηζε απφ ηε θχζε ηνπ έξγνπ (εγθαηαζηάζεηο ειεθηξνκεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ). 

10. ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΣΖ ΠΡΟΒΑΗΜΟΣΖΣΑ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΑ 

 

 

Απφ ηε θχζε ηνπ έξγνπ (εγθαηαζηάζεηο ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ) δελ πξνβιέπεηαη 

πξφζβαζε αηφκσλ κε αλαπεξία θαη δελ απαηηείηαη ιήςε αληίζηνηρσλ κέηξσλ. 

 

 

11. ΑΡΥΖ ΣΖ ΒΗΧΗΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΣΖ ΠΡΟΧΘΖΖ ΣΧΝ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ, ΑΠΟΓΟΖ ΠΟΡΧΝ, ΜΔΣΡΗΑΜΟΤ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ 

ΑΛΛΑΓΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΒΗΟΠΟΗΚΗΛΟΣΖΣΑ, ΟΠΟΤ ΔΦΑΡΜΟΕΔΣΑΗ 
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 Ζ πξνηεηλφκελε πξάμε ιακβάλνληαο ππφςε ηε ζρεηηθή Απφθαζε Έγθξηζεο Πεξηβαινληηθψλ Όξσλ, 

ζπκβάιεη ζηελ νξζή δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ θαη εκπεξηέρεη κέξηκλα γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε, 

θαηά ην δπλαηφλ, ησλ κεηαβνιψλ ζην πδξνγξαθηθφ δίθηπν θαη ζηελ πνηφηεηα ησλ πδάησλ θαη 

εμαζθαιίδεη ηε ζπκβαηφηεηα ηνπ κε ην (ΓΛΑΠ) (ΤΓ ΝΖΩΝ ΑΗΓΑΗΟΤ – GR14). Δηδηθφηεξα, κεηά ηελ 

πινπνίεζε ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο ζα ππάξμεη κείσζε ηεο ζπαηάιεο ηνπ πφζηκνπ λεξνχ γηα ηηο 

αζηηθέο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Πάξνπ, βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη πνζφηεηαο ησλ ππφγεησλ πδάησλ, θαη 

πξνζηαζία ησλ ζαιάζζησλ αθηψλ ηεο Πάξνπ θαη ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο λήζνπ. 

Δπηπξφζζεηα, ν κέζνο φξνο ησλ πδάηηλσλ εηζξνψλ - εθξνψλ ζπλερψο θζίλεη, ε ζηάζκε ηνπ 

πδξνθφξνπ επίζεο κεηψλεηαη θαη ε πνηφηεηα ησλ γιπθψλ λεξψλ ρεηξνηεξεχεη. πλεπψο εθθξάδνληαη 

αλεζπρίεο φηη ην πξφβιεκα ηνπ αξλεηηθνχ πδαηηθνχ ηζνδπγίνπ ζηε Πάξν ζα εληαζεί ζεκαληηθά ιφγσ: 

(α) ηεο αχμεζεο ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη (β) ηεο απμαλφκελεο ηάζεο λα ρξεζηκνπνηείηαη 

θαιήο πνηφηεηαο πφζηκν λεξφ γηα δηάθνξεο αζηηθέο θαη πεξηαζηηθέο ρξήζεηο θαζψο επίζεο θαη γηα 

άξδεπζε. Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ ιπκάησλ είλαη κία 

ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα ιχζε γηα ηε παξαγσγή λεξνχ θαηάιιεινπ γηα άξδεπζε, θαζψο επίζεο γηα 

αζηηθή θαη πεξηαζηηθή ρξήζε. Με ηελ δηακφξθσζε θαηάιιειεο λνκνζεζίαο παξέρεηαη πιένλ ε 

δπλαηφηεηα αλάθηεζεο θαη επαλαρξεζηκνπνίεζεο λεξνχ, ελψ κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ, κπνξεί 

λα παξαρζεί λεξφ θαιήο πνηφηεηαο, ρσξίο λα εγθπκνλνχληαη θίλδπλνη γηα ηελ δεκφζηα πγεία. 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΠΗΜΟΣΖΣΑ ΠΡΑΞΖ 

 

12. ΑΝΑΓΚΑΗΟΣΖΣΑ ΠΡΑΞΖ 

 αλαθνξά ηεο αλάγθεο, ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ ζα αληηκεησπηζηεί κε ηελ πξνηεηλφκελε πξάμε 

 

Ζ αλαγθαηφηεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο έγθεηηαη θπξίσο ζηελ κείσζε ηεο 

ζπαηάιεο λεξνχ κέζσ επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ θαη ζηε ζπκκφξθσζε 

κε ηνπο δηεζλείο θαλφλεο θαη λνκνζεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ νξζνινγηθή θαη αεηθνξηθή ρξήζε ησλ 

πδάηηλσλ πφξσλ ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 200/60/ΔΚ πεξί νινθιεξσκέλεο πξνζηαζίαο θαη 

δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ. Δπηπξνζζέηα, ζεκαληηθφο ιφγνο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο απνηειεί θαη 

ε ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο θείκελεο Δζληθήο λνκνζεζίαο πεξί επεμεξγαζίαο αζηηθψλ 

ιπκάησλ θαη εηδηθφηεξα κε ηελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 145116/2011 (ΦΔΚ 354/08/03/2011) ε 
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νπνία ζηνρεχεη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ ζηελ εμνηθνλφκεζε πδαηηθνχ 

δπλακηθνχ κέζσ ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη ζηε βειηίσζε ηνπ πδαηηθνχ ηζνδπγίνπ κέζσ ηεο 

ηξνθνδφηεζεο ησλ ππνγείσλ πδξνθνξέσλ. Δπίζεο, παξφηη έρεη ζρεδφλ ζπκπιεξσζεί κία 15εηία 

ιεηηνπξγίαο θαη ν εγθαζηζηάκελνο εμνπιηζκφο βξίζθεηαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγεί απνδνηηθά, 

απνηέιεζκα ησλ ηθαλνπνηεηηθψλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο, πνπ πξαγκαηνπνηεί ην πξνζσπηθφ ηεο ΓΔΤΑ 

Πάξνπ, ζα ήηαλ ζθφπηκε ε αλαβάζκηζε ησλ κνλάδσλ πνππεξηιακβάλνπλ ηα έξγα πξνεπεμεξγαζίαο 

(εζράξσζε θαη εμάκκσζε) πεξηιακβαλφκελεο ηεο κνλάδαο απφζκεζεο, ηε κνλάδα ππνδνρήο 

βνζξνιπκάησλ θαη ηε κνλάδα επεμεξγαζίαο ηιχνο κε ζθνπφ ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο. 

Σέινο, ε πξάμε θξίλεηαη αλαγθαία θαζψο ζα ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά ζηε  κείσζε ηεο ζπαηάιεο ηνπ 

πφζηκνπ λεξνχ γηα ηηο αζηηθέο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Πάξνπ αθνχ ηα επεμεξγαζκέλα ιχκαηα ζα 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα άξδεπζε ζε πάξθα θαη πιαηείεο, ππξφζβεζε, θαζαξηζκφ νδψλ, 

θαηάβξεγκα νδψλ, ιεηηνπξγία πιπληεξίνπ θάδσλ απνξξηκκάησλ, θαζαξηζκφο Δγθαηάζηαζεο 

Δπεμεξγαζίαο ηξαγγηδίσλ ΥΤΣΑ Πάξνπ θαη εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ Γεκνηηθψλ 

θαγείσλ θαη ιεηηνπξγία ηνπ ΒΗΟ.ΚΑ πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο Νάνπζαο 

 

 

13. ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΠΡΑΞΖ 

 αλαθέξεηε εάλ ε πξάμε εκπεξηέρεη θαηλνηνκηθά ζηνηρεία θαη εάλ λαη αλαθέξεηε ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ 

αλαδεηθλχνπλ ηνλ θαηλνηνκηθφ ραξαθηήξα ηεο πξάμεο 

 

Ζ πξνηεηλφκελε πξάμε ραξαθηεξίδεηαη σο θαηλνηφκα θαζψο εκπεξηέρεη θαηλνηνκηθά ζηνηρεία πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ εθαξκνδφκελε ηερλνινγία ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο ησλ ιπκάησλ (ππεξδηήζεζε) 

κε ζθνπφ ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπο. Δηδηθφηεξα, θαηά ηελ ππεξδηήζεζε (ultrafiltration) ηα 

δεπηεξνβάζκηα ιχκαηα δηέξρνληαη απφ κεκβξάλεο θνίιεο ίλαο, κε δηάκεηξν πφξσλ 0,01 κm. Ζ θνξά 

δηήζεζεο είλαη απφ ηα έμσ πξνο ηα κέζα. Ζ κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο είλαη 0,3-1,4bar. Καηά ηελ 

δηήζεζε ηα ζηεξεά, θαζψο επίζεο θαη θχζηεο, σνθχζηεο, νξγαληθέο ελψζεηο κεγάινπ κνξηαθνχ 

βάξνπο, ηνί θηι. ζπγθξαηνχληαη ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηεο κεκβξάλεο, ελψ ην δηαπγαζκέλν πγξφ, 

απαιιαγκέλν απφ ηα ζηεξεά θαη ην κηθξνβηαθφ θνξηίν αλαξξνθάηαη απφ ην εζσηεξηθφ ηεο κεκβξάλεο. 

Σα ζηεξεά απνκαθξχλνληαη απφ ηελ επηθάλεηα ησλ κεκβξαλψλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο αληίζηξνθεο 

πιχζεο θαη νδεγνχληαη κέζσ ηνπ δηθηχνπ ζηξαγγηδίσλ ζηελ είζνδν ηεο εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο 

ιπκάησλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία εκθαλίδεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα κε ηα θπξηφηεξα λα είλαη ηα 

αθφινπζα:  

• απνκάθξπλζε παξαζίησλ, βαθηεξηδίσλ θαη ζνιφηεηαο  

• δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο κε πςειέο ζπγθεληξψζεηο αησξνπκέλσλ ζηεξεψλ 

• πςειά πνζνζηά αλάθηεζεο  

• ρακειφ ελεξγεηαθφ θφζηνο θαη θαηαλάισζε ρεκηθψλ. 
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14. ΑΗΣΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΤΜΒΟΛΖ ΣΖ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΠΡΑΞΖ ΣΟ ΠΔΓΗΟ ΚΑΗ ΣΟ 

ΣΟΥΟ ΣΖ ΠΡΟΚΛΖΖ 

 

Ζ πξνηεηλφκελε πξάμε βξίζθεηαη ζε πιήξε ελαξκφληζε κε ηνπο ζηφρνπο ηεο πξφζθιεζεο πνπ 

αθνξνχλ ζηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε αζηηθψλ ιπκάησλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη 

ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππφγεησλ, επηθαλεηαθψλ πδάησλ θαη ησλ αθηψλ θνιχκβεζεο.  

Δηδηθφηεξα, κε ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ εγθαζηζηάκελνπ εμνπιηζκνχ θαη ηελ εγθαηάζηαζε κνλάδαο 

ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ε νπνία ζα επηηξέπεη ηελ εαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ 

επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ γηα αζηηθή/ πεξηαζηηθή ρξήζε θαη γηα άξδξεπζε ρσξίο πεξηνξηζκνχο  

επηηπγράλεηαη ε νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ πνπ θαηαιήγνπλ ζηελ Δγθαηάζηαζε 

Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ Παξνηθηάο. Δπίζεο, κε ηελ θαηαζθεπή  θαη ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο 

ππεξδηήζεζεο (UF) πνπ ζα θαηαζηήζεη εθηθηή ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ ιπκάησλ ζα ππάξμεη 

ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηελ εμηζνξξφπεζε ηνπ ησξηλνχ αξλεηηθνχ πδαηηθνχ ηζνδπγίνπ ηεο Πάξνπ θαζψο 

ζα θαηαζηεί δπλαηή ε θάιπςε ησλ πδαηηθψλ αλαγθψλ ζε άξδεπζε θαη αζηηθή θαη πεξηαζηηθή ρξήζε 

ρσξίο ηελ θαηαλάισζε πφζηκνπ λεξνχ 

 

 

15. ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΟΦΔΛΖ / ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΟ ΠΛΖΘΤΜΟ 

 

 

Σα νθέιε απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ είλαη πνιιά θαη ζεκαληηθά κε θπξηφηεξα ηα θάησζη: 

 Ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο θείκελεο (Κνηλνηηθή θαη Δζληθήο) λνκνζεζίαο πεξί 

επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ. 

 Πξνζηαζία ησλ ζαιάζζησλ αθηψλ ηεο Πάξνπ θαη ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο λήζνπ. 

 Πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο πγείαο. 

 Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη πνζφηεηαο ησλ ππφγεησλ πδάησλ. 

 Πξφζζεηεο ζέζεηο εξγαζίαο θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο (θπξίσο) θαη θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ 

έξγνπ. 

 Δθαξκνγή θαηλνηφκσλ πεξηβαιινληηθψλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ επεμεξγαζία θαη δηάζεζε ησλ 

αζηηθψλ ιπκάησλ.  

 Μείσζε ηεο ζπαηάιεο ηνπ πφζηκνπ λεξνχ γηα ηηο αζηηθέο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Πάξνπ.  

 Σήξεζε ησλ θαλφλσλ πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί ζρεηηθά κε ηηο δηεζλείο θαη εζληθέο ηάζεηο 

εμνηθνλφκεζεο πδαηηθψλ πφξσλ, κε ηελ Οδεγία 200/60/ΔΚ πεξί νινθιεξσκέλεο πξνζηαζίαο 
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θαη δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ θαη κε ηνπο ζθνπνχο ηεο ΚΤΑ 415116/2011, γηα ηε κε 

θαηαλάισζε πφζηκνπ λεξνχ γηα δηάθνξεο αζηηθέο – πεξηαζηηθέο ρξήζεηο ή γηα άξδεπζε 

θαιιηεξγεηψλ. 

Ο σθεινχκελνο πιεζπκζφο ζα είλαη νη θάηνηθνη ηεο λήζνπ Πάξνπ γηα ηνπο νπνίνπο επηηπγράλεηαη 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηα δσήο κέζσ εμαζθάιηζεο επαξθψλ απνζεκάησλ λεξνχ ΄θαη πξνζηαζίαο ηεο 

δεκφζηαο πγείαο. Δπίζεο, ν πιεζπζκφο ηνπ λεζηνχ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη επαγγεικαηηθά ζηνλ 

πξσηνγελή ηνκέα ζα απνηειεί επηκέξνπο θαηεγνξία ηνπ ζπλνιηθνχ σθεινχκελνπ πιεζπζκνχ θαζψο 

ζα εμαζθαιίδεηαη επάξθεηα πνζνηήησλ λεξνχ γηα άξδξεπζε αγξνηηθψλ εθηάζεσλ. 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΠΡΑΞΖ 

(δηάξζξσζε Τπνέξγσλ) 

 

α/α ΤΠΟΕΡΓΟΤ:  1 

ΣΙΣΛΟ ΤΠΟΕΡΓΟΤ: Εκπόνθςθ οριςτικών μελετών του ζργου 

ΔΙΚΑΙΟΤΧΟ: ΔΕΤΑ ΠΑΡΟΤ 

ΕΙΔΟ ΤΠΟΕΡΓΟΤ: Π.χ. Εκπόνθςθ μελζτθσ ΣΤΠΟ ΤΠΟΕΡΓΟΤ:  ΤΝΟΔΟ 

ΕΙΝΑΙ ι ΕΝΕΧΕΙ ΚΡΑΣΙΚΘ 

ΕΝΙΧΤΘ:   
ΟΧΙ 

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

ΤΛΟΠΟΙΘΘ: 
Ν. 4412/2016 

ΕΦΑΡΜΟΗΟΜΕΝΘ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ: Διαγωνιςμόσ άνω των ορίων (4412/2016) 

ΘMΕΡΟΜΘΝΙΑ 

ΔΘΜΟΙΕΤΘ  

ΘMΕΡΟΜΘΝΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΘMΕΡΟΜΘΝΙΑ 

ΝΟΜΙΚΘ ΔΕΜΕΤΘ 

ΧΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΤΠΟΕΡΓΟΤ 

(ΜΘΝΕ) 

Ιανουάριοσ 2018 Φεβρουάριοσ 2018 Μαρτιοσ 2018 6 
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α/α ΤΠΟΕΡΓΟΤ:  2 

ΣΙΣΛΟ ΤΠΟΕΡΓΟΤ: 
Καταςκευι ζργων εκςυγχρονιςμοφ και αναβάκμιςθσ του ΒΙΟ.ΚΑ. 

Παροικίασ Πάρου 

ΔΙΚΑΙΟΤΧΟ: ΔΕΤΑ ΠΑΡΟΤ 

ΕΙΔΟ ΤΠΟΕΡΓΟΤ: Εκτζλεςθ ζργου ΣΤΠΟ ΤΠΟΕΡΓΟΤ:  ΚΤΡΙΟ 

ΕΙΝΑΙ ι ΕΝΕΧΕΙ ΚΡΑΣΙΚΘ 

ΕΝΙΧΤΘ:   
ΟΧΙ 

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

ΤΛΟΠΟΙΘΘ: 
Ν. 4412/2016 

ΕΦΑΡΜΟΗΟΜΕΝΘ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ: Διαγωνιςμόσ Π/Τ άνω των ορίων (4412/2016) 

ΘMΕΡΟΜΘΝΙΑ 

ΔΘΜΟΙΕΤΘ  

ΘMΕΡΟΜΘΝΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΘMΕΡΟΜΘΝΙΑ 

ΝΟΜΙΚΘ ΔΕΜΕΤΘ 

ΧΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΤΠΟΕΡΓΟΤ 

(ΜΘΝΕ) 

Ιανουάριοσ 2018 Φεβρουάριοσ 2018 Μαρτιοσ 2018 18 

 

 

α/α ΤΠΟΕΡΓΟΤ:  3 

ΣΙΣΛΟ ΤΠΟΕΡΓΟΤ: 
Δράςεισ ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ των καλλιεργθτών ςχετικά με 

τθν επαναχρθςιμοποίθςθ των επεξεργαςμζνων λυμάτων 

ΔΙΚΑΙΟΤΧΟ: ΔΕΤΑ ΠΑΡΟΤ 

ΕΙΔΟ ΤΠΟΕΡΓΟΤ: Εκτζλεςθ ζργου ΣΤΠΟ ΤΠΟΕΡΓΟΤ:  ΤΝΟΔΟ 

ΕΙΝΑΙ ι ΕΝΕΧΕΙ ΚΡΑΣΙΚΘ 

ΕΝΙΧΤΘ:   
ΟΧΙ 

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

ΤΛΟΠΟΙΘΘ: 
Ν. 4412/2016 

ΕΦΑΡΜΟΗΟΜΕΝΘ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ: Απευκείασ ανάκεςθ ι Διαγωνιςμόσ Π/Τ κάτω των ορίων (4412/2016) 

ΘMΕΡΟΜΘΝΙΑ 

ΔΘΜΟΙΕΤΘ  

ΘMΕΡΟΜΘΝΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΘMΕΡΟΜΘΝΙΑ 

ΝΟΜΙΚΘ ΔΕΜΕΤΘ 

ΧΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΤΠΟΕΡΓΟΤ 

(ΜΘΝΕ) 

επτζμβριοσ 2018 επτζμβριοσ 2018 Οκτώβριοσ 2018 3 

 

 

 

 

ΤΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΜΔ  

ΑΛΛΑ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΤΦΗΣΑΝΣΑΗ Ή ΠΟΤ ΥΔΓΗΑΕΟΝΣΑΗ 
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16. ΤΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΤ ΤΦΙΣΑΝΣΑΙ 

(υμπλθρώνεται όταν το προτεινόμενο ζργο είναι ςε ςυνζργεια ι ςυμπλθρωματικότθτα με άλλο υφιςτάμενο 

ζργο -ςυνζργεια & ςυμπλθρωματικότθτα μεταξφ ζργων υπάρχει όταν θ λειτουργία ι τα αποτελζςματα του 

κακενόσ είτε βελτιώνουν τθ λειτουργία και  πολλαπλαςιάηουν τα αποτελζςματα του άλλου, είτε αποτελοφν 

αναγκαίεσ προχποκζςεισ τθσ λειτουργίασ του άλλου) 

 

Σίηλορ / Σίηλοι Δγκαηαζηάζειρ Δπεξεπγαζίαρ Λςμάηων Γήμος Πάπος 

Ππόγπαμμα / Ππογπάμμαηα Β’ Κοινοηικό Πλαίζιο ηήπιξηρ (Β’ Κ.Π..) 

ΚΧΓ. ςλλογικήρ Απόθαζηρ  ΚΩΔ. Ζργου 112.004.001.017 

Φοπέαρ Τλοποίηζηρ 
Γημοηική Δπισείπηζη Ύδπεςζηρ και Αποσέηεςζηρ Πάπος 

(Γ.Δ.Τ.Α. Πάπος) 

Σν πξνηεηλφκελν έξγν κε ηίηιν «Δθζπγρξνληζκφο θαη αλαβάζκηζε ηνπ ΒΗΟ.ΚΑ. Παξνηθίαο Πάξνπ κε 

ζθνπφ ηε ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία ιπκάησλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπο γηα άξδεπζε ρσξίο 

πεξηνξηζκνχο» βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπλέξγεηα θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ην πθηζηάκελν έξγν πνπ 

είλαη νπζηαζηηθά ε Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ Παξνηθίαο Πάξνπ. Μέζσ ησλ πξνηεηλφκελσλ 

παξεκβάζεσλ ηνπ έξγνπ, ζα βειηησζεί ζε αθφκα κεγαιχηεξν βαζκφ ε ππάξρνπζα θαιή ιεηηνπξγία ηεο 

Δγθαηάζηαζεο αθνχ πξνβιέπεηαη ε αληηθαηάζηαζε πεπαιαησκέλνπ εμνπιηζκνχ ζπγθεθξηκέλσλ 

επηκέξνπο κνλάδσλ (πξνεπεμεξγαζία, ππνδνρή βνζξνιπκάησλ, επεμεξγαζία ηιχνο). Eπίζεο, κέζσ 

ησλ πξνηεηλφκελσλ παξεκβάζεσλ, πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ ηελ εγθαηάζηαζε κνλάδαο ππεξδηήζεζεο 

(UF) γηα ηελ ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία ησλ ιπκάησλ, ζα επηηεπρζεί ε παξαγσγή εθξνήο χδαηνο κε 

πνηνηηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ζε ζρέζε κε ηελ πθηζηάκελε εθξνή ζπκβάιινληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

ζηε δηαρείξηζε ησλ ιπκάησλ κε ηνλ νξζφηεξν πεξηβαιινληηθά ηξφπν. 

 

17. ΤΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΤ ΧΕΔΙΑΗΟΝΣΑΙ  ΑΠΟ ΣΟΝ ΦΟΡΕΑ ΣΘ 

ΠΡΟΣΑΘ 

(υμπλθρώνεται όταν το προτεινόμενο ζργο είναι ςε ςυνζργεια ι ςυμπλθρωματικότθτα με άλλο ζργο που 

προτείνεται  ςε άλλο πρόγραμμα) 
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ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ & ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΥΡΟΝΗΚΖ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ/ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
 

  Προεκτιμώμενο κόςτοσ ζργου κατά ομοειδείσ ομάδεσ δαπανών (υποζργο) 

  Χρονοδιάγραμμα υλοποίηςησ  

 

ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ Δ ΔΣΖ 

ΚΟΣΟ & 

ΚΟΣΟ/ΤΠΟΔΡΓΟ 2018 2019 2020 2021 

  

ΤΠΟΔΡΓΟ 1/ Δθπφλεζε 

νξηζηηθψλ κειεηψλ ηνπ 

έξγνπ 

     

Δθπφλεζε ησλ απαηηνχκελσλ 

νξηζηηθψλ κειεηψλ ηνπ έξγνπ.  

Οη κειέηεο ζα είλαη: Οξηζηηθή 

Τδξαπιηθή Μειέηε, Οξηζηηθή 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθή Μειέηε, 

Υεκηθνηερληθή Μειέηε, ηαηηθή 

Μειέηε 

 171.068,31 €   171.068,31 € 

ΤΠΟΔΡΓΟ 2 / Καηαζθεπή 

έξγσλ εθζπγρξνληζκνχ θαη 

αλαβάζκηζεο ηνπ ΒΗΟ.ΚΑ. 

Παξνηθίαο Πάξνπ 
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Δλφηεηα Δξγαζηψλ 1: 

Καηαζθεπή ησλ έξγσλ 

βειηίσζεο ησλ πθηζηάκελσλ 

ππνδνκψλ ηεο ΔΔΛ Παξνηθίαο 

θαη ησλ έξγσλ γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε κνλάδαο 

ππεξδηήζεζεο γηα ηελ 

ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία ησλ 

ιπκάησλ ζχκθσλα κε ηηο 

νξηδφκελεο παξεκβάζεηο ζηηο 

κειέηεο πνπ ζα εθπνλεζνχλ 

ζην πιαίζην ηνπ Τπνέξγνπ 1 

Δλφηεηα Δξγαζηψλ 2: 

Πξνκήζεηα εξγαζηεξηαθνχ 

εμνπιηζκνχ κέηξεζεο 

θνινβαθηεξηδίσλ (E. Coli ) θαη 

πδξνθφξνπ νρήκαηνο 10 m3 

γηα ηελ δηαλνκή ηνπ λεξνχ 

άξδεπζεο 

 316.200,00 € 820.260,00 €  1.136.460,00€ 

ΤΠΟΔΡΓΟ 3/ Γξάζεηο 

ελεκέξσζεο θαη 

επαηζζεηνπνίεζεο ησλ 

θαιιηεξγεηψλ ζρεηηθά κε ηελ 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ 

επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ 
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Τινπνίεζε δξάζεσλ 

ελεκέξσζεο θαη 

επαηζζεηνπνίεζεο ησλ 

θαιιηεξγεηψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην λεζί 

ηεο Πάξνπ ζρεηηθά κε ηελ 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ 

επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ. Οη 

δξάζεηο απηέο πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ ζα 

ζηνρεχνπλ ζηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ζρεηηθά κε 

ελ νξζή πεξηβαιινληηθά 

ρξήζε ησλ πδάησλ κέζσ 

έληππνπ θαη ςεθηαθνχ πιηθνχ 

θαη δηηνξγάλσζεο εκεξίδσλ 

ελεκέξσζεο 

  24.800,00€  24.800,00€ 

ΔΣΖΗΟ 

ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΟ 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΟ 

ΥΖΜΑ 

 487.268,31 € 845.060,00 €  1.332.328,31 € 
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ΤΝΔΡΓΑΗΔ – ΥΧΡΟΘΔΣΖΖ 
 

 

ε πεπίπηωζη πος ππόκειηαι για έπγο ζςνεπγαζίαρ μεηαξύ ηων Φοπέων (Γήμων / 
ΓΔΤΑ / ςνδέζμων Ύδπεςζηρ) να αναθέπεηε: 

Οη θνξείο πνπ πξφθεηηαη λα ζπλεξγαζηνχλ είλαη ε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο 
Απνρέηεπζεο Πάξνπ (ΓΔΤΑ Πάξνπ) σο θνξέαο αξκφδηνο γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ 
έξγνπ θαη ν Γήκνο Πάξνπ σο θνξέαο αξκφδηνο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαζψο ε ΓΔΤΑ 
Πάξνπ δελ δηαζέηεη ηελ απαξαίηεηε δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα. 

Σν πιαίζην ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δχν θνξέςλ ζα δηέπεηαη απφ ηε ζχλαςε πξνγξακκαηηθήο 
ζχκβαζεο γηα ηελ νπνία έρεη δνζεί έγθξηζε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΓΔΤΑ Πάξνπ. 

 

 

 Ση σωποηαξική καηανομή ηος  έπγος1: 

Α/

Α 

ΠΔΡΗΦΔΡΔ

ΗΑ  

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ 

ΔΝΟΣΖΣΑ 

ΓΖΜΟ ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΟΗ 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Νοηίος 

Αιγαίος 

Πάπος Γήμορ 

Πάπος 

Υ 

2   ΓΔΤΑ 

Πάπος 

Υ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 ηε δεχηεξε ζηήιε ζα αλαγξαθνχλ νη Πεξηθέξεηεο, Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο θαη νη Γήκνη, ΓΔΤΑ, 

χλδεζκνη Ύδξεπζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην έξγν/πξνκήζεηα. ηελ ηξίηε ζηήιε ζα ζεκεησζνχλ κε Υ 
απηνί ζηνπο νπνίνπο βξίζθεηαη ην έξγν, θαη ζηελ ηέηαξηε, απηνί ησλ νπνίσλ νη θάηνηθνη ζα σθειεζνχλ 
απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 
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ΤΠΟΓΡΑΦΔ ΦΟΡΔΑ ΠΡΟΣΑΖ 

ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΥΔΓΗΑΜΟΤ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ – ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 

 

ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΦΟΡΔΑ 
ΠΡΟΣΑΖ 

(ΝΟΜΗΜΟ 
ΔΚΠΡΟΧΠΟ) 

ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΦΟΡΔΑ 
ΤΛΟΠΟΗΖΖ 

(ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ) 

 

ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΦΟΡΔΑ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ 

ΦΟΡΔΑ / ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

ΤΓΡΔΤΖ 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΠΑΡΟΤ 

(Γ.Δ.Τ.Α. ΠΑΡΟΤ) 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

ΤΓΡΔΤΖ 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΠΑΡΟΤ 

(Γ.Δ.Τ.Α. ΠΑΡΟΤ) 

 ΓΖΜΟΣΗΚΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

ΤΓΡΔΤΖ 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 

ΠΑΡΟΤ (Γ.Δ.Τ.Α. 

ΠΑΡΟΤ) 

ΟΝΟΜΑ / ΔΠΧΝΤΜΟ   ΠΟΤΛΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΤΡΖ ΜΑΡΗΑ-

ΜΑΡΟΤΧ 

 ΚΑΡΑΜΑΝΔ 

ΝΗΚΟΛΑΟ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΟΤΝΑΓΟ, ΠΑΡΟΗΚΗΑ 

ΠΑΡΟΤ 

ΚΟΤΝΑΓΟ, ΠΑΡΟΗΚΗΑ 

ΠΑΡΟΤ 

 ΚΟΤΝΑΓΟ, ΠΑΡΟΗΚΗΑ 

ΠΑΡΟΤ 

ΣΖΛΔΦΧΝΟ 2284025300 2284025300  2284025300 

Δ-mail mkpapada@deya-

parou.gr 

mimavri@deya-parou.gr  nkaramanes@deya-

parou.gr 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 14-6-2018 14-6-2018  14-6-2018 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ 

ΤΠΔΤΘΤΝΟΤ 

    

ΦΡΑΓΗΓΑ 

ΤΠΖΡΔΗΑ 

    

   

                                 

 

 

 

 

 


