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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

ΘΔΜΑ: «Ένηαξη ηος έπγος με ηίηλο «Αναβάθμιζη ςποδομών ύδπεςζηρ ζε ημήμαηα 
ηων Γ.Δ. σημαηαπίος και Οινοθύηων» ζηο Ππόγπαμμα «ΦΙΛΟΓΗΜΟ Ι»» 
 

Έλα ζεκαληηθόηαην έξγν γηα ηνλ ηόπν καο αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη ζύληνκα. Με κεζνδηθή 

δνπιεηά πεηύρακε λα εληαρζεί ην έξγν κε ηίηιν «Αλαβάζκηζε ππνδνκώλ ύδξεπζεο ζε ηκήκαηα 

ησλ Γ.Δ. Σρεκαηαξίνπ θαη Οηλνθύησλ» ζην Πξόγξακκα «ΦΙΛΟΓΗΜΟΣ Ι». 

Τν πξόγξακκα ΦΙΛΟΓΗΜΟΣ απνηειεί έλα Δηδηθό Πξόγξακκα Φνξήγεζεο Δπελδπηηθώλ 

Γαλείσλ Οξγαληζκώλ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (OTA) Α΄ θαη Β΄ βαζκνύ, ΓΔΥΑ θαη Σπλδέζκσλ 

OTA. Με ηελ ππ’ αξηζκ. 39121 / 27.7.2018 (ΑΓΑ : 6ΥΓΟ465ΦΘ7-ΙΜΥ) απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ 

Δζσηεξηθώλ, εληάρζεθε ε πξνηεηλόκελε πξάμε ηνπ Γήκνπ Ταλάγξαο ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο 

«Βειηίσζε ησλ ππνδνκώλ ησλ δηθηύσλ ύδξεπζεο» ηνπ Πξνγξάκκαηνο «ΦΙΛΟΓΗΜΟΣ Ι».  

Ο ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 3.343.424,00 επξώ θαη 

ρξεκαηνδνηείηαη ζε πνζνζηό 100 % από ην Πξόγξακκα «ΦΙΛΟΓΗΜΟΣ Ι». 

Τν έξγν πεξηιακβάλεη ηα αθόινπζα ππνέξγα :  

1. Νένο αγσγόο ύδξεπζεο Σρεκαηαξίνπ / Γειεζίνπ, πξνϋπνινγηζκνύ 1.350.000,00 

επξώ. Τν ππνέξγν αθνξά ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ αγσγνύ ύδξεπζεο επί ηεο νδνύ 

Αγίνπ Γεσξγίνπ, ν νπνίνο ζηελ παξνύζα θάζε είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από 

ακίαλην, κε λέν από HDPE, κήθνπο πεξίπνπ 9.000 m. 

2. Αξραηνινγηθέο εξγαζίεο γηα ην έξγν «Νένο αγσγόο ύδξεπζεο Σρεκαηαξίνπ / 

Γειεζίνπ», πξνϋπνινγηζκνύ 74.400,00 επξώ ζπκπ. Φ.Π.Α.. Αθνξά ην έξγν 

απηεπηζηαζίαο ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Βνησηίαο γηα ηελ πξνζηαζία / αλάδεημε 

ηπρόλ αξραηνινγηθώλ επξεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εθζθαθώλ ηνπ έξγνπ. 

3. Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο εληνπηζκνύ δηαξξνώλ, ειέγρνπ 

πνηόηεηαο θαη κείσζεο ηνπ κε ηηκνινγνύκελνπ λεξνύ ζε ηκήκα ηνπ δηθηύνπ 

ύδξεπζεο Γειεζίνπ θαη ζηνπο νηθηζκνύο Αγ. Θσκά θαη Κιεηδηνύ, πξνϋπνινγηζκνύ 



1.919.024,00 επξώ ζπκπ. Φ.Π.Α. Η πξνκήζεηα αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε ζηαζκώλ 

ηειεκεηξίαο θαη ειέγρνπ πίεζεο, παξνρήο θαη πνηόηεηαο λεξνύ ζε ηκήκα ηνπ 

Γειεζίνπ (Οηλνθύησλ) θαη ζηνπο νηθηζκνύο Αγίνπ Θσκά θαη Κιεηδηνύ.  

 

Πξόθεηηαη γηα έλα ηεξάζηην έξγν πνπ ζα εθζπγρξνλίζεη ην πθηζηάκελν δίθηπν ύδξεπζεο, 

ζα αλαβαζκίζεη ξηδηθά ηελ πνηόηεηα ηνπ πόζηκνπ λεξνύ αληηθαζηζηώληαο ην παιαηό δίθηπν κε 

θαηλνύξγην θαη ηέινο ζα πξνζηαηέςεη θαη έλα ζεκαληηθό θνκκάηη ηνπ δηθηύνπ απν δηαξξνέο, 

ρξεζηκνπνηώληαο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηειεκεηξία. 

Πηζηή ζηηο ππνζρέζεηο ηεο, ε δεκνηηθή αξρή ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Τερληθή ππεξεζία ηνπ 

Γήκνπ θαη όινπο ηνπο αξκόδηνπο θνξείο, εξγάδεηαη γηα λα παξέρεη έξγα θαη ππεξεζίεο πνπ ζα 

αλαβαζκίζνπλ ηελ πνηόηεηα δσήο ησλ δεκνηώλ καο. 
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