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Ξεκινάει το έργο της Αποχέτευσης των Γλυκών Νερών 
 
 

Με πρωτοφανείς για τα ελληνικά δεδομένα ταχείες 
διαδικασίες, ξεκίνησαν οι εργασίες για την κατασκευή 
της αποχέτευσης σε Γλυκά Νερά και Φούρεσι. Στις 8 
Οκτωβρίου 2018 ξεκίνησε ο διαγωνισμός για την εύρεση 
αναδόχου, ο οποίος έληξε στις 12 Νοεμβρίου 2018, η 
αποσφράγιση των προσφορών έγινε στις 16 
Νοεμβρίου 2018 και με τον ορισμό του αναδόχου 
σήμανε και η έναρξη των εργασιών. Ανάδοχος του 
έργου η Ερτέκα Α.Ε. ενεργό μέλος του κατασκευαστικού 
τομέα τα τελευταία 40 χρόνια. 
Πρόκειται για ένα τεράστιο έργο κόστους 22 
εκατομμυρίων Ευρώ (συν ΦΠΑ) το οποίο θ’ αλλάξει 
βελτιωτικά την ποιότητα ζωής των δημοτών μας. Από την 
υπογραφή της σύμβασης και μετά, ο ανάδοχος είχε 24 
μήνες και γι’ αυτόν το λόγο τα έργα άρχισαν άμεσα και σε 
πολλά μέτωπα. Εγγυητής της εύρυθμης υλοποίησης του 
έργου είναι μία από τις καλύτερες μελετητικές εταιρίες 
της Ευρώπης, η ΕΥΔΑΠ, στην οποία ο Δήμος Παιανίας 
- Γλυκών Νερών εμπιστεύθηκε και τη μελέτη. 
Συνολικά προβλέπεται η κατασκευή περίπου 59 
χιλιομέτρων αγωγών (38 στα Γλυκά Νερά και 21 στο 
Φούρεσι). Επίσης προβλέπεται η κατασκευή 2 
αντλιοστασίων, ένα στα Γλυκά Νερά, στην οδό 
Παπαδιαμάντη πριν τη συμβολή της με τη Λεωφόρο 
Λαυρίου κι ένα στο Φούρεσι, στην οδό Ολυμπιονικών, σε 
δημοτικό ελεύθερο χώρο που έχει παραχωρηθεί για τον 
σκοπό αυτό από τον Δήμο Παιανίας. 
Ένα ακόμη θετικό στοιχείο που πρέπει να σημειωθεί είναι 
ότι το μεγαλύτερο μέρος του κόστους της σύνδεσης για 
κάθε σπίτι των Γλυκών Νερών και του Φούρεσι με την 
αποχέτευση, μετά από συντονισμένες ενέργειες και 
προσπάθειες του Δήμου, θα είναι πολύ χαμηλό -περίπου 

στα 350€- ενώ στους όμορους Δήμους κυμαίνεται από τα 1700€ μέχρι και τα 2000€. 
Έχει επίσης, τη σημασία του ν’ αναφερθεί ότι είναι το πρώτο έργο αποχέτευσης που 
εγκρίθηκε στην Ανατολική Αττική, καθώς και το πρώτο που θα υλοποιηθεί, κάτι που 
σαφέστατα και αποδεδειγμένα οφείλεται στις ταχύτατες ενέργειες της Διοίκησης του 
Δήμου και προσωπικά του δημάρχου κ. Σπύρου Στάμου, καθώς και του πρώην 
αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Δημήτρη Αλεξίου. 

 

 



 

Μήνυμα του δήμαρχου Παιανίας - Γλυκών Νερών Σπύρου Στάμου 
 
«Αγαπητοί Συνδημότες, 
Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω, πως 
μετά από ένα πολύ μεγάλο αγώνα της Δημοτικής Αρχής, 
η αποχέτευση Γλυκών Νερών ξεκινά. 
Το μεγάλο αυτό έργο υποδομής και πολιτισμού βρίσκεται 
σήμερα στο σημείο εκκίνησης, χάρις στον άψογο 
συντονισμό και στη σύμπραξη των συνεργατών μου, με 
την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου -την οποία και 
ευχαριστώ- με πρωτεργάτη τον εντεταλμένο στα μεγάλα 
έργα του Δήμου κ. Δημήτρη Αλεξίου, πρώην 
Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών. 
Για τη χρηματοδότηση του έργου, η Δημοτική Αρχή 
εξασφάλισε 22 εκ. ευρώ, μέσω της Περιφέρειας, από 
Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Μετά την προγραμματική 
σύμβαση, ο Δήμος ανέθεσε τη διαδικασία του 
διαγωνισμού και της κατασκευής του έργου της 
αποχέτευσης, στην Ε.ΥΔ.Α.Π. η οποία πλέον είναι και 
η διευθύνουσα Αρχή του έργου. 
Πρόσφατα, ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία και ο ανάδοχος του έργου, που 
προέκυψε είναι η εταιρία ΕΡΤΕΚΑ Α.Ε. Η έναρξη των εργασιών προσδιορίζεται άμεσα, σε 30 
περίπου ημέρες από σήμερα.  
Το έργο δημοπρατήθηκε για 22.200.000,00 ευρώ, ενώ από τη διαδικασία δημοπράτησης 
προέκυψεη ανάδοχος εταιρία, η οποία μειοδότησε με μέση έκπτωση 56,79%. 
Δηλαδή, το συνολικό κόστος κατασκευής του έργου μαζί με έξτρα προβλεπόμενα κόστη, συν 
το Φ.Π.Α., ανέρχεται στα 11.86.054,18 ευρώ. 
Από την υπογραφή της σύμβασης και μετά, ο ανάδοχος έχει 24 μήνες για την κατασκευή και 
για αυτό το λόγο, τα έργα θα αρχίσουν άμεσα και σε πολλά μέτωπα. 
Το συνολικό μήκος των αγωγών που θα κατασκευαστούν αγγίζει τα 60 χλμ. και αφορά τις 
περιοχές ολόκληρου του παλαιού σχεδίου των Γλυκών Νερών και το Φούρεζι. 
Επίσης, προβλέπεται η κατασκευή δύο (2) αντλιοστασίων, ένα στα Γλυκά Νερά, στην οδό 
Παπαδιαμάντη πριν τη συμβολή της με τη Λεωφόρο Λαυρίου και ένα στο Φούρεζι, στην οδό 
Ολυμπιονικών. 
Ο κύριος αγωγός θα οδεύει κατά μήκος της Λεωφόρου Λαυρίου και θα συνδεθεί με τον ήδη 
κατασκευασμένο αγωγό που βρίσκεται στη θέση «Λαγός» στη Δημοτική Ενότητα Παιανίας. 
Κλείνοντας, πρέπει να τονίσω ότι η Αποχέτευση Γλυκών Νερών είναι η το πρώτο έργο 
αποχέτευσης που εγκρίθηκε στην Ανατολική Αττική, καθώς και το πρώτο που θα 
υλοποιηθεί και αυτό οφείλεται στις συντονισμένες ενέργειες της Δημοτικής Αρχής. 
Οφείλεται στους εκλεκτούς συνεργάτες, με τους οποίους έχω την τιμή να 
συμπορεύομαι, στον κοινό μας αγώνα για τον τόπο μας. 
Σας ευχαριστώ!» 
 
 
 
 
 



 

Επανεκκίνηση των έργων και στην Παιανία 
 

Η 19η Ιανουαρίου 2016 
ήταν μία ιστορική ημέρα 
για τον Δήμο Παιανίας, 
αφού υπεγράφη η  
σύμβαση και κατόπιν 
ξεκίνησαν οι εργασίες 
για την κατασκευή 
αποχέτευσης 
ακαθάρτων, ένα από τα 
μεγαλύτερα έργα της 
Ανατολικής Αττικής, 
μέσα στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού 
Προγράμματος 
«Περιβάλλον Αειφόρος 
Ανάπτυξη 2007-2013» 
χρηματοδοτούμενο από 
τo πρόγραμμα ΕΣΠΑ, 

ΕΠΠΕΡΑΑ, συνολικού κόστους 21.000.000 ευρώ. 
Η Δημοτική Αρχή, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από την ανάληψη των καθηκόντων της 
(μόλις 4 μήνες) κλήθηκε να υπερασπιστεί το πολύ σημαντικό αυτό έργο, καθότι ο κίνδυνος της 
απένταξης από το τρέχον πρόγραμμα, ελλόχευε και ήταν μεγάλος. Ο εφησυχασμός και η 
ολιγωρία στην προκείμενη περίπτωση θα στοίχιζαν πολύ ακριβά, (όπως στοίχισαν σε άλλους 
Δήμους) αφού σε ενδεχόμενη απένταξη, θα υπήρχε καθυστέρηση αρκετών ακόμα ετών για 
την έναρξη των εργασιών. Η απόφαση υπεγράφη στις 24 Δεκεμβρίου 2014, από τον τότε 
Υφυπουργό Ανάπτυξης Νίκο Ταγαρά, δηλαδή μια μόλις εβδομάδα προτού κλείσει η Βουλή των 
Ελλήνων για τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015. Οι συντονισμένες ενέργειες της Δημοτικής 
Αρχής, οι οποίες μεταφράζονται σε 21(!) συναντήσεις με τους ιθύνοντες του προγράμματος 
ΕΠΠΕΡΑΑ και της ΕΥΔΑΠ, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην αίσια έκβαση της υπόθεσης. Τα 
εύσημα για την ευτυχή κατάληξη, θα πρέπει ν’ αποδοθούν πρωτίστως στον δήμαρχο 
Παιανίας κ. Σπύρο Στάμου για την πολιτική του βούληση να ξεκινήσει πάση θυσία, άμεσα το 
έργο της αποχετεύσεως των ακαθάρτων, αλλά και στον πρώην αντιδήμαρχο Τεχνικών 
Υπηρεσιών κ. Δημήτρη Αλεξίου για την υπομονή, επιμονή και προσήλωση στον στόχο, 
αλλά και την εργατικότητα του, σε συνεργασία πάντοτε με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του 
Δήμου.  
Το συνολικό μήκος του δικτύου ακαθάρτων της Δημοτικής Ενότητας Παιανίας, ανέρχεται στα 
59,6km, ενώ η αποχετευόμενη περιοχή είναι περίπου 290 εκτάρια. Φορέας υλοποίησης του 
έργου, είναι ο Δήμος Παιανίας. 
Το έργο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 30% της υλοποίησής του, μετά την αδυναμία του 
πρώτου αναδόχου για την ολοκλήρωσή του. Πολύ σύντομα οι εργασίες θα συνεχιστούν από 
τον δεύτερο ανάδοχο. 
 
 

Γραφείο Τύπου Δήμου Παιανίας 


