ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020
ΕΡΓΟ: «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΠΑΙΑΝΙΑΣ»
Επιλέξιμος Προϋπολογισμός ένταξης με Κωδικό ΟΠΣ 5003920: 56.101.867,48€ (Απόφαση Ένταξης ΑΔΑ:6ΗΜΝ7Λ7-9ΡΡ,
τροποποίηση ΑΔΑ:ΩΥΤΨ7Λ7-ΜΥΩ) (πρόσθετες ήδη απορροφημένες πιστώσεις στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική
2007-2013, 50.735.069,96€)
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ε.Ε.
1. ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Συλλογή, Μεταφορά, Επεξεργασία και Διάθεση Ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου – Παιανίας (Φάση
Β) - Εργολαβία
Συνοπτική Περιγραφή του έργου:
Α) η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή του Κορωπίου συνολικού μήκους 78 χλμ,
Β) η κατασκευή των βασικών συλλεκτήριων αγωγών που εξυπηρετούν τους οικισμούς του Δήμου Παιανίας και του
κοινού συλλεκτήρα στον οποίο θα συγκεντρώνονται τα λύματα από την πόλη της Παιανίας, την πόλη του Κορωπίου,
τον οικισμό Καρελλά του Δήμου Κρωπίας και τις βιομηχανικές περιοχές-πάρκα στην περιοχή Κορωπίου-Παιανίας και
θα οδηγούνται στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Κορωπίου-Παιανίας, συνολικού μήκους 16,63 χλμ.,
Γ) η μελέτη και κατασκευή του ΚΕΛ Κορωπίου-Παιανίας,
Δ) η κατασκευή του αγωγού διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων του ΚΕΛ Κορωπίου-Παιανίας 6.123,00μ.,
Ε) η μελέτη και κατασκευή του αγωγού διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων του υφιστάμενου ΚΕΛ Μαρκόπουλου
συνολικού μήκους 9.249,00 μ.,
ΣΤ) η μελέτη και κατασκευή του κοινού αγωγού διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων των ΚΕΛ Κορωπίου-Παιανίας
και ΚΕΛ Μαρκόπουλου, συνολικού μήκους 5.040,00 μ.,
Z) η μελέτη και κατασκευή σήραγγας πεταλοειδούς διατομής, εσωτερικής διαμέτρου D=4,00 μ., μήκους 1.285 μ.
H) η μελέτη και κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης του συνόλου των επεξεργασμένων λυμάτων της
περιοχής μελέτης, συνολικού μήκους L=1.000 μ..
Επιλέξιμος Προϋπολογισμός ένταξης: 47.510.235,42€
2. ΥΠΟΕΡΓΟ 2: απαλλοτριώσεις για την κατασκευή του ΚΕΛ (δικαιούχος Δήμος Κρωπίας)
Συνοπτική Περιγραφή του υποέργου 2:
Αγορά γης για τα τμήματα από τα οποία διέρχονται οι αγωγοί μεταφοράς των επεξεργασμένων λυμάτων του ΚΕΛ
Μαρκόπουλου καθώς και την έξοδο της σήραγγας.
Επιλέξιμος Προϋπολογισμός ένταξης: 2.081.867€
3. ΥΠΟΕΡΓΟ 3: υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου (δικαιούχος Περιφέρεια Αττικής)
Συνοπτική Περιγραφή του υποέργου 3:
Δαπάνες για τεχνικό σύμβουλο κατά τη φάση κατασκευής και έναρξης της δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου.
Επιλέξιμος Προϋπολογισμός ένταξης: 354.573,67€
4. ΥΠΟΕΡΓΟ 4: απόδοση των περιοχών στα οποία εντοπίζονται και ανασκάπτονται αρχαιότητες για την κατασκευή
του έργου (δικαιούχος Υπουργείο Πολιτισμού-Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής)
Συνοπτική Περιγραφή του υποέργου 4:
Αρχαιολογικές εργασίες στο υπόλοιπο τμήμα του οικοπέδου του ΚΕΛ, στη περιοχή μεταξύ ΚΕΛ και σήραγγας, και
πιθανόν στο υποθαλάσσιο τμήμα.
Επιλέξιμος Προϋπολογισμός ένταξης: 3.450.000€
5. ΥΠΟΕΡΓΟ 5: μετατοπίσεις δικτύων ΟΚΩ (δικαιούχος Περιφέρεια Αττικής)
Συνοπτική Περιγραφή του υποέργου 5:
Εργασίες για τη σύνδεση με τα Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ) για το ΚΕΛ και τη σήραγγα, και μετατόπισης των ΟΚΩ
στις συμβολές τους με τους αγωγούς μεταφοράς λυμάτων.
Επιλέξιμος Προϋπολογισμός ένταξης: 2.705.190,91€

