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ΘΕΜΑ : Ενηµερωτικό σηµείωµα για την εξέλιξη των υποέργων της πράξης 

µε τίτλο Μελέτες για το έργο «Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Υδατικών 
Συστηµάτων της Περιοχής Ασωπού» (MIS 5001203) 

 
O ∆ήµος Τανάγρας εκτελεί χρηµατοδοτούµενη πράξη µε τίτλο 

Μελέτες για το έργο «Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Υδατικών Συστηµάτων της 
Περιοχής Ασωπού» (MIS 5001203), συνολικού προϋπολογισµού 
2.424.987,89 ευρώ (συµπ. 24% Φ.Π.Α). Η πράξη είναι ενταγµένη στον Άξονα 
Προτεραιότητας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Ε.Π. 
«Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». βάση της 
15148/9.12.2016 (Α∆Α : 689Β4653Ο7-ΙΗΛ) απόφασης της Ειδικής 
Γραµµατέως ∆ιαχείρισης Τοµεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΑ. 

Η πράξη αφορά στην ωρίµανση και αποτελεσµατική υλοποίηση 
προβλεπόµενων δράσεων του έργου «Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Υδατικών 
Συστηµάτων Περιοχής Ασωπού». Η επιβαρυµένη περιβαλλοντική κατάσταση 
της περιοχής των έργων είναι ευρέως γνωστή σε όλους. Για την αντιµετώπιση 
του σοβαρού περιβαλλοντικού προβλήµατος στην περιοχή του Ασωπού, έχει 
συσταθεί Επιτροπή Παρακολούθησης και Συντονισµού της Υλοποίησης των 
Μέτρων για τον Ασωπό που συγκροτήθηκε µε την υπ' αρ. πρωτ. οικ. 
270/15.2.2012 Απόφαση ΥΠΕΚΑ. Ανάµεσα στις δράσεις που προτείνονται 
είναι η διερεύνηση εναλλακτικών πηγών υδροδότησης των βιοµηχανιών και 
των αστικών περιοχών, η περιβαλλοντική ανάκτηση του υπόγειου υδροφορέα 
και η διαχείριση υδάτων για την περιβαλλοντική εξισορρόπηση του Ασωπού 
Ποταµού, οι οποίες υλοποιούνται µέσω των υποέργων της πράξης. Η εξέλιξη 
αυτών αναφέρεται στη συνέχεια : 

 
Υποέργο 1. Μελέτες για το έργο «Οµαλή υδροδότηση αστικών και 

βιοµηχανικών περιοχών του ∆ήµου Τανάγρας» 

Με την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας υπεγράφη η υπ. 
αριθµ. 15321/25.9.2017 (Α∆ΑΜ : 17SYMV001990095 2017-09-25) σύµβαση 
για την εκπόνηση της Προµελέτης και Οριστικής Μελέτης του Υποέργου, µε 
προθεσµία περαίωσης του αντικειµένου τους 18 µήνες. 

Στην παρούσα φάση, έχει παραδοθεί το µεγαλύτερο τµήµα της µελέτης, 
σύµφωνα µε το συµβατικό αντικείµενο και αναµένεται η συγγραφή της 
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απόφασης έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων του έργου από τον αρµόδιο 
φορέα για την ολοκλήρωση του συµβατικού αντικειµένου. 

 
Υποέργο 2. Μελέτες για το έργο «Περιβαλλοντική ανάκτηση του 

υπόγειου υδροφορέα» 

Με την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας υπεγράφη η υπ. 
αριθµ. 14042/10.10.2018 (Α∆ΑΜ : 18SYMV003817758 2018-10-10) σύµβαση 
για την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης του Υποέργου, µε προθεσµία 
περαίωσης του αντικειµένου τους 14 µήνες. 

Η εκτέλεση της σύµβασης δεν έχει ξεκινήσει ακόµα, αφού πρώτο βήµα 
για την υλοποίηση της, είναι η υπογραφή σύµβασης του υποέργου 3. Η 
ανάδοχη Σ/Ξ γραφείων αναµένει γραπτή εντολή της ∆ιευθύνουσας για την 
έναρξη των εργασιών, η οποία αναµένεται περί το τέλος Φεβρουαρίου 2019. 

 
Υποέργο 3. Συµφωνία πλαίσιο για την εκπόνηση υποστηρικτικών 

µελετών για το έργο «Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Υδατικών Συστηµάτων 

Περιοχής Ασωπού» 

Το παρόν υποέργο δηµοπρατήθηκε την Πέµπτη 10/8/2017, όπου και 
έγινε η παραλαβή των φακέλων των διαγωνιζοµένων (5). Στην παρούσα 
φάση έχει συνταχθεί από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµούι το Πρακτικό Ελέγχου 
των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης του Προσωρινού Μειοδότη και αναµένεται 
η έγκρισή του από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Τανάγρας. 

Η προβλεπόµενη ηµεροµηνία υπογραφής σύµβασης και έναρξης 
εργασιών υπολογίζεται στο τέλος Φεβρουαρίου 2019. 
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