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ΣΔΦΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

 

Α. Η ΤΥΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ. 

Η μελέηη αθορά ηην καηαζκεσή νέων δικηύων ύδρεσζης ενηός οικιζμού ηης Κοινόηηηας  Καρλοβαζίων  (ζσνεκηικού 

ιζηού) ηοσ Γήμοσ Γσηικής άμοσ. Σα νέα δίκησα ύδρεσζης θα ανηικαηαζηήζοσν  σπάρτονηα, ηα οποία είναι 

καηαζκεσαζμένα κσρίως από αμιανηοζωλήνες και ζιδηροζωλήνες. Σα σπάρτονηα δίκησα διέρτονηαι κάηω από 

ιδιοκηηζίες και ζε πολλά ζημεία είναι δύζκολος ο ενηοπιζμός ηοσς. Σο νέο δίκησο ανηικαθιζηά πλήρως ηο παλαιωμένο 

και διέρτεηαι από δημόζιοσς δρόμοσς και κοινότρηζηοσς τώροσς.  Παράλληλα θα ανηικαηαζηαθούν μερικά δίκησα 

αποτέηεσζης ηα οποία πρόκειηαι να σποζηούν ζημιές καηά ηην καηαζκεσή ηων δικηύων ύδρεσζης..  

 

Β. ΑΝΑΓΚΔ, ΔΛΛΔΙΧΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ  ΠΟΤ ΘΑ ΔΠΙΛΤΘΟΤΝ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΔΡΓΟ. 

Ο εμππεξεηνύκελνο πιεζπζκόο ζύκθωλα κε ηελ απνγξαθή έηνπο 2011 (ΦΔΚ 698/20-03-
2014 είλαη 6.869 άηνκα θαη ε γεωγξαθηθή έθηαζε είλαη 21.328 ζηξέκκαηα.  
Η πδξνδόηεζε ηεο ο Κνηλόηεηαο Καξινβαζίωλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηηο εμήο γεωηξήζεηο - 
πεγέο :  
1. Γεώηξεζε Πνηάκη Καξινβαζίωλ x : 734716, y : 4185249, z: 41 κε παξνρή 5,0 θ.κ/ώξα 
2. Πεγάδη Πνηάκη , x : 734679, y : 4185261, z: 40 κε παξνρή 30,0 θ.κ/ώξα 
3. Πεγή Αγίνπ Παληειεήκνλα  x : 735976, y : 4182217, z: 271 κε παξνρή 80,0 θ.κ/ώξα 
4. Πεγάδη Φνπξληώηηθνπ Ρέκαηνο  x : 739172, y : 4186820, z: 15 κε παξνρή 25,0 θ.κ/ώξα 
5. Πεγάδη Καξαγηάλλε  x : 737710, y : 4185684, z: 23 κε παξνρή 10,0 θ.κ/ώξα 
6. Πεγάδη Καδάθνπ  x : 737585, y : 4186430, z: 12 κε παξνρή 10,0 θ.κ/ώξα  
 
ύκθωλα κε ηνλ βεβαηωηηθό θαηάινγν ηεο Τπεξεζίαο Ύδξεπζεο ηνπ 2016 θαη 
ζπγθεθξηκέλα ζηελ Κνηλόηεηα Καξινβαζίωλ, όπνπ βξίζθνληαη ηα  δίθηπα ηα νπνία ζα 
αληηθαηαζηαζνύλ είρακε ηηο εμήο θαηαλαιώζεηο :  
Α΄ Δμάκελν θαηαλάιωζε 210.584,00 θ.κ  
Β΄ Δμάκελν θαηαλάιωζε 207.407,00 θ.κ 
ύλνιν  γηα ην 2016: 417.991,00 θ.κ 
 
Οκνίωο ζύκθωλα κε ην βεβαηωηηθό θαηάινγν ηνπ έηνπο 2017, νη θαηαλαιώζεηο ήηαλ ωο 
εμήο :  
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Α΄ Δμάκελν θαηαλάιωζε 199.593,00 θ.κ  
Β΄ Δμάκελν θαηαλάιωζε 221.617,00 θ.κ 
ύλνιν : 421.210,00 θ.κ 
 
Σέινο ν ηειεπηαίνο βεβαηωηηθόο θαηάινγνο ηεο Τπεξεζίαο Ύδξεπζεο είλαη ηνπ 2018 κε ηηο 
εμήο κεηξήζεηο :  
Α΄ Δμάκελν θαηαλάιωζε 275.999,00 θ.κ  
Β΄ Δμάκελν θαηαλάιωζε 191.520,00 θ.κ 
ύλνιν : 467.519,00 θ.κ 
 
Βάζε ηωλ κεηξήζεωλ ηεο θαηαλάιωζεο ηζρύνο από ηε ΓΔΓΗΔΔ Α.Δ πξνθύπηεη ν 
ππνινγηζκόο εηζξνώλ ζε θ.κ αλά ζεκείν θαη αλά έηνο, όπωο θαίλεηαη παξαθάηω :   
Έτος : ΄2016  
1. Γεώηξεζε Πνηάκη Καξινβαζίωλ θαηαλάιωζε 49.536 kwh, θηλεηήξαο 2,52 kw 
49.536 / 2,52 = 19.657 h Υ 5 θ.κ = 98.285 θ.κ 
 
2. Πεγάδη Πνηάκη θαηαλάιωζε 55.334 kwh, θηλεηήξαο 5,00 kw 
55.334 / 5,00 = 11.066,80 h Υ 30 θ.κ =  332.004  θ.κ 
 
3. Πεγάδη Φνπξληώηηθνπ Ρέκαηνο  θαηαλάιωζε 69.002 kwh, θηλεηήξαο 10,5 kw 
69.002 / 10,5 = 6.571 h Υ 25 θ.κ =   164.275   θ.κ 
 
4. Πεγάδη Καξαγηάλλε   θαηαλάιωζε 55.267 kwh, θηλεηήξαο 10,3 kw  
  55.267 / 10,3 = 5.365 h Υ 10 θ.κ =  53.650   θ.κ 
 
5. Πεγάδη Καδάθνπ   θαηαλάιωζε 0 kwh, θηλεηήξαο 3 kw  
  0 / 3 = 0 h Υ 10 θ.κ =   0   θ.κ 
 
6. Πεγή Αγίνπ Παληειεήκνλα  80 θ.κ/h Υ 24 h Υ 365 εκέξεο = 700.800 θ.κ 
 
ύλνιν παξνρήο πδξνδόηεζεο  : 1.349.014 θ.κ .  
 
ύκθωλα κε παξαπάλω ε θαηαλάιωζε ηωλ πδξνκέηξωλ ηνπ έηνπο 2016 ήηαλ: 417.991 θ.κ 
 
Άρα προκύπτοσν οι απώλειες : 1.349.014 κ.μ - 417.991 κ.μ / 1.349.014 κ.μ Χ 100% = 
69,015 % 
 
Έτος : ΄2017  
1. Γεώηξεζε Πνηάκη Καξινβαζίωλ θαηαλάιωζε 38.312 kwh, θηλεηήξαο 2,52 kw 
38.312 / 2,52 = 15.203 h Υ 5 θ.κ = 76.015 θ.κ 
 
2. Πεγάδη Πνηάκη θαηαλάιωζε 47.239 kwh, θηλεηήξαο 5,00 kw 
47.239 / 5,00 = 9448 h Υ 30 θ.κ = 283.440 θ.κ 
 
3. Πεγάδη Φνπξληώηηθνπ Ρέκαηνο  θαηαλάιωζε 94.045 kwh, θηλεηήξαο 10,5 kw 
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94.945 / 10,5 = 9.042 h Υ 25 θ.κ =  226.050   θ.κ 
 
4. Πεγάδη Καξαγηάλλε   θαηαλάιωζε 100.001 kwh, θηλεηήξαο 10,3 kw  
  100.001 / 10,3 = 9.709 h Υ 10 θ.κ =  97.090       θ.κ 
 
5. 5. Πεγάδη Καδάθνπ   θαηαλάιωζε 0 kwh, θηλεηήξαο 3 kw  
  0 / 3 = 0 h Υ 10 θ.κ =   0   θ.κ 
 
6. Πεγή Αγίνπ Παληειεήκνλα  80 θ.κ/h Υ 24 h Υ 365 εκέξεο = 700.800 θ.κ 
 
ύλνιν παξνρήο πδξνδόηεζεο  : 1.383.395 θ.κ .  
 
ύκθωλα κε παξαπάλω ε θαηαλάιωζε ηωλ πδξνκέηξωλ ηνπ έηνπο 2017 ήηαλ: 421.210 θ.κ 
 
Άρα προκύπτοσν οι απώλειες : 1.383.395 κ.μ - 421.210 κ.μ / 1.383.395 κ.μ Χ 100% 
=69,55 % 
 
Έτος : ΄2018  
1. Γεώηξεζε Πνηάκη Καξινβαζίωλ θαηαλάιωζε 52.536 kwh, θηλεηήξαο 2,52 kw 
52.536 / 2,52 = 20.848 h Υ 5 θ.κ = 104.240 θ.κ 
 
 
2. Πεγάδη Πνηάκη θαηαλάιωζε 58.221 kwh, θηλεηήξαο 5,00 kw 
58.221 / 5,00 = 11.644,20 h Υ 30 θ.κ =  349.326  θ.κ 
 
3. Πεγάδη Φνπξληώηηθνπ Ρέκαηνο  θαηαλάιωζε 80.148 kwh, θηλεηήξαο 10,5 kw 
80.148 / 10,5 = 7.633 h Υ 25 θ.κ =   190.825   θ.κ 
 
4. Πεγάδη Καξαγηάλλε   θαηαλάιωζε 25.004 kwh, θηλεηήξαο 10,3 kw  
  25.004 / 10,3 = 2.428 h Υ 10 θ.κ =  24.280   θ.κ 
 
5. Πεγάδη Καδάθνπ   θαηαλάιωζε 83349 kwh, θηλεηήξαο 3 kw  
  83.349 / 3 = 27.783 h Υ 10 θ.κ = 277.830   θ.κ 
 
6. Πεγή Αγίνπ Παληειεήκνλα  80 θ.κ/h Υ 24 h Υ 365 εκέξεο = 700.800 θ.κ 
 
ύλνιν παξνρήο πδξνδόηεζεο  : 1.647.301 θ.κ .  
 
ύκθωλα κε παξαπάλω ε θαηαλάιωζε ηωλ πδξνκέηξωλ ηνπ έηνπο 2018 ήηαλ: 467.519 θ.κ 
 
Άρα προκύπτοσν οι απώλειες : 1.647.301 κ.μ - 467.519 κ.μ / 1.647.301 κ.μ Χ 100% = 
71,61 % 
 
Από ηα παξαπάλω πξνθύπηνπλ απώιεηεο θαηά ηα έηε 2016, 2017,  2018 κεγαιύηεξεο από 
50%.  
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Με ην πξνηεηλόκελν έξγν ζα κεηωζνύλ ζην ειάρηζην νη παξαπάλω απώιεηεο. 
 
 

2. ύκθωλα κε ηα ζηνηρεία όπωο απηά απνηππώλνληαη ζηε ζπλεκκέλε Σ.Δ. Όπωο 
ππνινγίζηεθε παξαπάλω νη απώιεηεο ύδαηνο γηα ηα έηε: 

2016 είλαη 69,015% 

2017 είλαη 69,55 % 

2018 είλαη 71,61 % 

πλεπώο, ν κέζνο όξνο δηαξξνώλ γηα ηελ ηειεπηαία ηξηεηία είλαη 70,06 %. 

Ο εμππεξεηνύκελνο κόληκνο πιεζπζκόο (ζηνηρεία ΔΛΣΑΣ 2011) όπωο έρνπκε 
πξναλαθέξεη είλαη 6.869 άηνκα . Γελ ζπλππνινγίζηεθαλ  επηπιένλ 500 άηνκα θαηά 
κέζν όξν, θαηά ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο θαη πεξίπνπ 2.000 άηνκα θαηά ηνπο 
ρεηκεξηλνύο κήλεο, πνπ απνηεινύλ ηελ παλεπηζηεκηαθή θνηλόηεηα, δεδνκέλνπ όηη ε κειέηε 
απηή ζηεξίρηεθε  ζηνπο κόληκνπο θαηαγεγξακκέλνπο πνιίηεο. 

ύκθωλα κε ηα παξαπάλω δεδνκέλα, πξνθύπηεη όηη πδξνδνηείηαη επαξθώο ην 29,94% ηωλ 
6.869 πνιηηώλ, κε ηελ νινθιήξωζε ηνπ έξγνπ ζα πδξνδνηείηαη κε απόιπηε επάξθεηα ην 
ζύλνιν ηνπ πιεζπζκνύ  ηνπ Καξινβάζνπ, κε εμνηθνλόκεζε ζε πδαηηθνύο 
πόξνπο, ηνπιάρηζην ζε πνζνζηό 70%. 

Από ηα παξαπάλω πξνθύπηεη, όηη ν πξόζζεηνο πιεζπζκόο πνπ ζα εμππεξεηείηαη από 
βειηηωκέλεο ππεξεζίεο ύδξεπζεο ζα είλαη: 

0,7006Υ6.869=4.812,42 = 4.820 άηνκα 

πλεπώο, CO18= 4820 

 

 

Γ. ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ - ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Με ςημ ξλξκλήοωρη ςηπ ποάνηπ ασςήπ θα ελαχιρςξπξιηθξύμ ξι απώλειεπ και θα βελςιωθεί η παοξχή αλλα 
και η πξιόςηςα ύδαςξπ ρςξσπ πξλίςεπ.  

  



ΠΔΡΙΥΔΡΔΙΑΚΟ ΔΠΙΦΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 2014-2020 
 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 3 : Ποξρςαρία ςξσ πεοιβάλλξμςξπ και ςωμ πόοωμ και μεςάβαρη ρε μια 

ξικξμξμία τιλική ρςξ πεοιβάλλξμ, με επάοκεια πόοωμ για αμάπςσνη, απαρυόληρη και αμςιμεςώπιρη ςηπ 

κλιμαςικήπ αλλαγήπ 

ΚΩΔΙΚΟ ΔΠΔΝΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ : 6β – Δπεμδύσεις στομ τομέα τωμ υδάτωμ, ώστε μα ικαμοποιηθούμ οι 

απαιτήσεις του περιβαλλομτικού κεκτημέμου της Έμωσης και μα αμτιμετωπιστούμ οι αμάγκες που έχουμ 

προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επεμδύσεις που υπερβαίμουμ τις εμ λόγω απαιτήσεις 

Κσδηθόο Πξόζθιεζεο: 
ΒΑ_ΔΣΠΑ_6β_106 

ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 

1Ο τλμ Μσηιλήνης – Λοσηρών, 81100 Μσηιλήνη 

 

 

Δ. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΥΗ ΤΝΑΥΩΝ ΔΡΓΩΝ  

 
 

ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΔΤΗ ΠΟΛΔΟ ΑΜΟΤ (6Ο κήλεο, 3.559.500 €, Δ.Π   ¨ΚΡΗΣΗ  & 

ΝΗΟΙ  ΑΙΓΑΙΟΤ) 

Αληηθαηάζηαζε ηνπ εζσηεξηθνύ δηθηύνπ ύδξεπζεο ηεο πόιεο ηεο Σάκνπ κε αγσγνύο ζπλνιηθνύ κήθνπο 24.639 κ. θαζώο 
θαη θαηαζθεπή θεληξηθήο δεμακελήο ρσξεηηθόηεηαο 1.080 κ3. Έρεη νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή ηνπ 
 

ΔΔΤΣΔΡΔΤΟΝΣΑ ΑΠΟΦΔΣΔΤΣΙΚΑ ΔΙΚΣΤΑ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΔΑΣΩΝ ΠΟΛΔΩ ΑΜΟΤ (34 κήλεο, 

8.491.200,02 €, Δ.Π   ¨ΚΡΗΣΗ  & ΝΗΟΙ  ΑΙΓΑΙΟΤ, ’ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ) 

Καηαζθεπή ρσξηζηηθνύ δηθηύνπ ζηελ πόιε ηεο Σάκνπ απνηεινύκελν από 12.925,50 κ. αγσγώλ απνρέηεπζεο DN 200-400 
θαη δηθηύνπ ζπιινγήο νκβξίσλ ζπλνιηθνύ κήθνπο 6.191 κ. αγσγώλ PVC Σ41 Φ355-630 θαη ηζηκεληνζσιήλεο Φ400-Φ800, 
θαζώο θαη θηβσηνεηδώλ νρεηώλ ζπλνιηθνύ κήθνπο 681 κ. Έρεη νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή ηνπ 
 

 

ΔΙΚΣΤΟ ΑΠΟΦΔΣΔΤΗ ΟΙΚΙΜΟΤ ΚΑΜΠΟΤ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΤ (41 κήλεο, 2.000.000,00 €, Δ.Π   ¨ΚΡΗΣΗ  & ΝΗΟΙ  

ΑΙΓΑΙΟΤ) 

Καηαζθεπή θεληξηθνύ ζπιιεθηήξηνπ αγσγνύ αθαζάξησλ Φ200 Φ250 ζην δπηηθό ηκήκα κήθνπο 1.383 κ., ζην αλαηνιηθό 
ηκήκα Φ200, Φ250 θαη Φ315 κήθνπο 1.732,27 κ., θεληξηθνύ θαηαζιηπηηθνύ αγσγνύ κεηαθνξάο ιπκάησλ ζηελ Ε.Ε.Λ. 
Φ225 κήθνπο 1.624,12 κ., δεπηεξεύνλ απνρεηεπηηθό δίθηπν ηνπ νηθηζκνύ Φ200 & Φ250 ζπλνιηθνύ κήθνπο 4.536,13 κ. 
Επίζεο ε θαηαζθεπή ηειηθνύ αληιηνζηαζίνπ, θξεαηίσλ εθθέλσζεο θαη αεξεμαγσγώλ, αληιεηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ 
αληιηνζηαζίνπ θιπ. Έρεη νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή ηνπ    
 

ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΔΤΗ ΚΑΡΛΟΒΑΟΤ (24 κήλεο, 1.547.568,92 €, Δ.Π   ¨ΚΡΗΣΗ  & 

ΝΗΟΙ  ΑΙΓΑΙΟΤ) 

 Αληηθαηάζηαζε ησλ δηθηύσλ ύδξεπζεο ζηηο θεληξηθέο νδνύο ηνπ Καξόβάζνπ, ηελ θαηαζθεπή ηξηώλ δεμακελώλ θαη ηελ 

αλαβάζκηζε κίαο αθόκα. δηαρσξηζκόο ησλ δσλώλ παξνρήο ζε πςειή, κεζαία θαη ρακειή. Έρεη νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή 

ηνπ    
 

ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΔΤΗ ΚΑΡΛΟΒΑΟΤ (12 κήλεο, 607.220,00 €, Δ.Π ¨ΚΡΗΣΗ  & ΝΗΟΙ  

ΑΙΓΑΙΟΤ) 

Καηαζθεπή ηνπ εμσηεξηθνύ δηθηύνπ ύδξεπζεο ηνπ Καξινβάζνπ γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ από ηηο πεγέο ηνπ Αγίνπ 
Παληειεήκνλα. Έρεη νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή ηνπ    
 

 

ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΔΤΗ ΚΟΝΣΑΙΚΩΝ (18 κήλεο, 527.240,00 €, Δ.Π   ¨ΚΡΗΣΗ  & ΝΗΟΙ  

ΑΙΓΑΙΟΤ) 

Καηαζθεπή ηνπ αγσγνύ ύδξεπζεο κήθνπο 4.009,0 κέηξα ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ πεπαιαησκέλνπ αγσγνύ  
κεηαθνξάο ύδαηνο ζηα Κνληαίηθα από ηελ πεγή Επηά Φιέβεο. Έρεη νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή ηνπ    
 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΙ ΔΠΔΚΣΑΗ ΤΥΙΣΑΜΔΝΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΔΗ ΛΤΜΑΣΩΝ 
ΔΔ ΚΑΡΛΟΒΑΙΩΝ (18 κήλεο, 1.505.216,36 €, ΔΠΔΡΑ) 

Αληηθείκελν ηεο πξάμεο πνπ νινθιεξώζεθε ήηαλ ε αλαβάζκηζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο ιπκάησλ 

ηεο Δ.Ε. Καξινβαζίσλ, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζύγρξνλεο απμεκέλεο αλάγθεο παξνρώλ εηζόδνπ.  Οη 

επεκβάζεηο πνπ εθηειέζηεθαλ ζρεδηάζηεθαλ γηα 15.500 απνρεηεπόκελνπο θαηνίθνπο θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν θαη 10.500 

θαηά ηε ρεηκεξηλή. Οη θπξηόηεξεο επεκβάζεηο πνπ πινπνηήζεθαλ είλαη, ζπλνπηηθά, νη εμήο:  - Πξνζζήθε ειεγρόκελεο 

απνληηξνπνίεζεο ζηε δεμακελή αεξηζκνύ θαη ζπλερνύο αλαθπθινθνξίαο ιάζπεο - Πξνζζήθε κνλάδαο κεραληθήο 

αθπδάησζεο (ηαηληνθηιηξόπξεζεο) ηεο πεξίζζεηαο βηνινγηθήο ηιύνο πνπ πξηλ αθπδαηώλνληαλ ζε θιίλεο μήξαλζεο - 

Σηέγαζε θαη απόζκεζε έξγσλ πξνεπεμεξγαζίαο πνπ απνηεινύζαλ θύξηα πεγή έθιπζεο νζκώλ - Αλαθαηαζθεπή ηνπ 

ππνζαιάζζηνπ αγσγνύ δηάζεζεο ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ, Φ315, 10 atm, κήθνπο 350,0 m, ν νπνίνο είρε ππνζηεί 

ζνβαξόηαηεο δεκηέο θαηά ηε δηάξθεηα ζενκελίαο ην 2005. 

 

ΔΙΚΣΤΟ ΑΠΟΦΔΣΔΤΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΔΡΙΟΦΗ ΣΑΜΠΑΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΔΟΤ ΚΑΡΛΟΒΑΟΤ (24 κήλεο, 903.057,07 €, 



ΠΔΡΙΥΔΡΔΙΑΚΟ ΔΠΙΦΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 2014-2020 
 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 3 : Ποξρςαρία ςξσ πεοιβάλλξμςξπ και ςωμ πόοωμ και μεςάβαρη ρε μια 

ξικξμξμία τιλική ρςξ πεοιβάλλξμ, με επάοκεια πόοωμ για αμάπςσνη, απαρυόληρη και αμςιμεςώπιρη ςηπ 

κλιμαςικήπ αλλαγήπ 

ΚΩΔΙΚΟ ΔΠΔΝΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ : 6β – Δπεμδύσεις στομ τομέα τωμ υδάτωμ, ώστε μα ικαμοποιηθούμ οι 

απαιτήσεις του περιβαλλομτικού κεκτημέμου της Έμωσης και μα αμτιμετωπιστούμ οι αμάγκες που έχουμ 

προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επεμδύσεις που υπερβαίμουμ τις εμ λόγω απαιτήσεις 

Κσδηθόο Πξόζθιεζεο: 
ΒΑ_ΔΣΠΑ_6β_106 

ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 

1Ο τλμ Μσηιλήνης – Λοσηρών, 81100 Μσηιλήνη 

 

 

Δ.Π ¨ΚΡΗΣΗ  & ΝΗΟΙ  ΑΙΓΑΙΟΤ) 

Δηαρσξηζκόο ηνπ παληνξξνηθνύ δηθηύνπ ζε δίθηπν απνρέηεπζεο θαη νκβξίσλ. Έρεη νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή ηνπ 
 

 

 

 

 

 

 

Καρλόβασι 28/7/2020 
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