«Έργα Συλλογής και Μεταφοράς Λυμάτων Κισσάμου, Β΄ Φάση»
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος
Ανάπτυξη 2014-2020
Φορέας υλοποίησης: Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ Α.Ε.)
Κύριος Έργου: Δήμος Κισσάμου
Προϋπολογισμός Β΄ Φάσης: Συνολική Δημόσια Δαπάνη 1.137.784,85 € χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2014-2020
Χρονική Διάρκεια Έργου Β ΄ Φάσης: από 01/01/2016 έως 31/10/2017
Σύντομο ιστορικό - περιγραφή του Έργου:
Για τη

συνέχιση τοποθέτησης των υπολειπομένων δικτύων και την ολοκλήρωση

της εγκατάστασης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στα κατασκευασμένα
αντλιοστάσια εγκρίθηκε το έτος 2016

η Πράξη στη Β΄ Φάση με χρηματοδότηση

από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2014-2020.
H Β΄ Φάση του ενιαίου Έργου Συλλογής, Μεταφοράς, Επεξεργασίας και Διάθεσης
Λυμάτων στη παραλιακή περιοχή του Κόλπου Κισσάμου αποτελεί τη

συνέχεια,

ολοκλήρωση και λειτουργικότητα του κατασκευασμένου έργου της Α’ Φάσης.
Η

Β΄ Φάση της Πράξη «Έργα Συλλογής και Μεταφοράς Λυμάτων Κισσάμου»

περιλαμβάνει τα υποέργα :
Υποέργο 1: Συλλογή και Μεταφορά Λυμάτων Κισσάμου:
Κατασκευή (πέραν των ήδη κατασκευασμένων έργων) των

υπολειπόμενων

μελετημένων έργων που είναι επιλέξιμα στο ΕΠΠΕΡΑΑ στη Β’ Φάση συνοπτικά, είναι
η κατασκευή αγωγών λυμάτων διαμέτρου DN 200 συνολικού μήκους 2.647,88μ και
λοιπών

σωληνώσεων

(συμπεριλαμβανομένων

των

αγωγών

πίεσης

σε

αποκατάσταση των αγωγών ύδρευσης μήκους 835,94μ καθώς και η ολοκλήρωση
του εξοπλισμού των Η/Μ εργασιών των αντλιοστασίων .
Υποέργο 2: Διερευνητικές Τομές – Ανασκαφές:
Ολοκλήρωση των αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών σε τοποθετημένους
αγωγούς αποχέτευσης στο υποέργο 1 - Β’ ΦΑΣΗ και ολοκλήρωση των εργασιών
ανάδειξης του ρωμαϊκού μνημείου που ανακαλύφθηκε μετά από τις εκσκαφές επί
της οδού Πολεμιστών 1941 (πλησίον Δημαρχείου Κισσάμου), βάσει της 7ης τροπ/σης
της διαδικασίας αυτεπιστασίας .
Στόχος - Αποτελέσματα:


Ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείμενο της Πράξης κατά 100% .



Το ποσοστό

ισοδυνάμου πληθυσμού που καλύπτεται

εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων οικισμών
91/271/

Α-Β-Γ

από δίκτυα και
κατά την Οδηγία

και ο πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη

επεξεργασία λυμάτων (ισοδύναμος πληθυσμός 1554 ) επετεύχθητε κατά
ποσοστό 99% .


Ο Δικαιούχος τήρησε τις υποχρεώσεις που ανέλαβε με την απόφαση ένταξης
της Πράξης που αφορούσαν την υπογραφή του Συμφώνου Αποδοχής των
όρων

της

σύμβασης

για

την

κατασκευή

των

προβλεπομένων

παροχετεύσεων - ιδιωτικών συνδέσεων κατά 100%, ώστε το έργο να είναι
λειτουργικό .


Επιτεύχθηκε η κάλυψη των Οικισμών Γ’ Προτεραιότητας που καλύπτουν τις
απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271 εξυπηρετούνται από κατασκευασμένα σε
προηγούμενη χρονική περίοδο Ε.Ε.Λ .

Οφέλη:


Ολοκλήρωση της Προστασία από τη μόλυνση και ρύπανση των αστικών
λυμάτων της αμμώδους παραλίας και του θαλάσσιου περιβάλλοντος του
κλειστού Κόλπου Κισσάμου , σύμφωνα με Οδηγία 91/271



Προστασία της υγείας των κατοίκων της περιοχής και των τουριστών που
επισκέπτονται και διαμένουν σε αυτήν,



Δυνατότητα μελλοντικής επαναχρησιμοποίησης

των επεξεργασμένων

λυμάτων για κάλυψη αρδευτικών αναγκών


Πρόληψη της ρύπανσης των υπογείων υδροφορέων



Εξυγίανση των ρεμάτων της περιοχής από τα ακατέργαστα λύματα που
καταλήγουν σε αυτά .

Σημείωση: Το έργο ολοκληρώθηκε

επιτυχώς

και είναι λειτουργικό

δαπανήθηκε το ποσόν 601.310,49€ , το οποίο υπολείπεται και
πρόγραμμα χρηματοδότησης

με κωδικό MIS

και

δεν

επιστρέφεται στο

5002566 και τελικώς αφαιρείται

από τη συνολική δαπάνη του έργου.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

