
 

Το έργο «Aqua-lity» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους των κρατών που συμμετέχουν (Ελλάδα – Βουλγαρία) στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 2020»  

 

 

Πρόσκληση 

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου ως Επικεφαλής Εταίρος του έργου με τίτλο: «Application of innovative techniques for 

improving drinking water quality in urban areas» και με ακρωνύμιο «AQUA-LITY », 

με χαρά σας προσκαλεί στο Διεθνές Συνέδριο Κλεισίματος του Έργου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί 

 την Πέμπτη, 9 Δεκεμβρίου 2021, στις 11:00 π.μ. 

Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου Νεοχωρούδας.  

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη με τήρηση όσων μέτρων προβλέπονται για την προστασία από τον Covid-19. 



 

The Project «Aqua-lity» is co-funded by the European Regional Development Fund and national funds of Greece and Bulgaria within the framework of the Interreg V-A “Greece-
Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme 

 

 

Invitation 

Municipality of Oraiokastro, as Lead Partner of project with title: «Application of innovative techniques for 

improving drinking water quality in urban areas» and with acronym «AQUA-LITY », 

kindly invites you to participate in the International Closing Conference that will take place on  

Thursday, December 9 2021, at 11:00 a.m. 

at the premises of the Municipality of Oraiokastro (P.C. 57013) 

Free entrance. Health and hygiene measures will be taken to ensure your safety against Covid-19.  



 

Το έργο «Aqua-lity» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους των κρατών 

που συμμετέχουν (Ελλάδα – Βουλγαρία) στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A 

«Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 2020» 

AQUA-LITY: Application of innovative techniques for improving drinking water 

quality in urban areas 

Διεθνές Συνέδριο Κλεισίματος 

Ημερομηνία: Πέμπτη, 9/12/2021, 11:00 π.μ. 

Αίθουσα: Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημαρχείου Ωραιοκάστρου 

(Ωραιόκαστρο, Τ.Κ. 57013) 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

11:00 - 11:15 Προσέλευση και εγγραφή συμμετεχόντων   

11:15 - 11:30 

Έναρξη εκδήλωσης 

Αθανάσιος Χερχελετζής – Εκπρόσωπος του LB - Συντονιστής 

11:30 - 11:45 

Χαιρετισμός καλωσορίσματος 

Παντελεήμων Τσακίρης – Δήμαρχος Ωραιοκάστρου 

11:45 – 12:15 

Γενική παρουσίαση του «AQUA-LITY»  

Αναστάσιος Τσελίκογλου – Εκπρόσωπος του LB – Υπεύθυνος Έργου 

12:15 – 12:45 

Παρουσίαση του συστήματος αποσιδήρωσης – απομαγγανίωσης 

 Χαράλαμπος Καζαντζίδης – Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών 

12:45 – 13:15 

Ο ρόλος της Δ.Ε.Υ.Α.Ω. στην διαχείριση του έργου 

 Ευδοξία Κυριακίδου - Βέσκου – Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Ω. 

13:15 - 13:45 

Παρουσίαση ποιοτικού ελέγχου νερού κατά την είσοδο και έξοδο του 
συστήματος 

 Ιωάννα Αλίρη  – Χημικός Μηχανικός 

13:45 - 14:00 Κλείσιμο της εκδήλωσης 

14:00 – 15:30 Μεσημεριανό γεύμα 

 



  

 
The Project Aqua-lity is co-funded by the European Regional Development Fund and national funds of Greece and 

Bulgaria within the framework of the Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme 

    

AQUA-LITY: Application of innovative techniques for improving drinking water 

quality in urban areas 

International Closing Conference 

 

Date: Thursday, 9/12/2021, 11:00 a.m. 

Venue: Premises of the Municipality of Oraiokastro 

 (Oraiokastro, Thessaloniki, P.C. 57013) 

 

 

MEETING AGENDA 

11:00 - 11:15 Log in to the Platform   

11:15 - 11:30 
Opening speech 

Athanasios Chercheletzis – LB’s representative - Coordinator 

11:30 - 11:45 
Welcome speech 

Panteleimon Tsakiris – Mayor of the Municipality of Oraiokastro 

11:45 – 12:15 
General Overview of the project ‘AQUA-LITY’  

Anastasios Tselikoglou – LB’s representative - Project Manager  

12:15 – 12:45 
Presentation of  the water sanitation system 

Charalampos Kazantzidis – Vice Mayor of the Technical Services  

12:45 - 13:15 
The role of the Enterprise within the Project 

Evdoxia Kyriakidou – Veskou – Director of the Municipal Enterprise for Water Supply and Sewerage of 
Oraiokastro 

13:15 – 13:45 
Presentation of the water quality control at the entrance and exit of the system 

Ioanna Aliri – Chemical Engineer 

13:45 – 14:00 Event Closure 

14:00 – 15:30 Lunch 

 



 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Ωραιόκαστρο, 29.11.2021 

Δ. Ωραιοκάστρου: Διοργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου Ολοκλήρωσης του 

Έργου Aquality 

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου, Επικεφαλής Εταίρος του έργου Aquality 

διοργανώνει Διεθνές Συνέδριο για την Ολοκλήρωση του Έργου Aquality, 

που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 9 Δεκεμβρίου 2021, στις 11:00 π.μ. 

στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Ωραιοκάστρου. 

 

Το έργο 

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής 

Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Βουλγαρία 2014 – 2020 (INTERREG 

V-A), ανέλαβε ως Επικεφαλής Εταίρος την υλοποίηση του έργου 

«Application of innovative techniques for improving drinking water quality 

in urban areas» και με ακρωνύμιο «Aqua-lity», το οποίο 

συγχρηματοδοτείται κατά 85% από κοινοτικούς πόρους και κατά 15% από 

εθνικούς. 

Με την ένταξη του στο πρόγραμμα αυτό ο Δήμος Ωραιοκάστρου ανέλαβε 

την πρωτοβουλία να αξιοποιήσει ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, 

ώστε να επιλύσει το μείζον πρόβλημα της ποιότητας του νερού στηης 

γεώτρηση του οικισμού της Ανθούπολης της Κοινότητας Λητής του Δήμου 

Ωραιοκάστρου, η οποία ξεπερνάει τα επιτρεπτά όρια συγκέντρωσης 



 

 

υδροθείου, σιδήρου και μαγγανίου, σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική 

νομοθεσία και σύμφωνα με μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν. 

Στο πλαίσιο του έργου και συγκεκριμένα της Δράσης 3.1.1 – Drinking Water 

Improvement System (Σύστημα Βελτίωσης Πόσιμου Νερού), ο Δήμος 

Ωραιοκάστρου προέβη σε υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο που 

προέκυψε κατόπιν διενέργειας διαγωνισμού, με αντικείμενο την 

προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος 

αποσιδήρωσης – απομαγγανίωσης για την ύδρευση της Ανθούπολης.  

Η προμήθεια του συστήματος έγινε τον Φεβρουάριο του 2021 και το 

προηγούμενο διάστημα ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης, θέσης 

σε λειτουργία ενώ πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία και οι πρώτες 

μετρήσεις.  

Τα οφέλη του έργου 

Το έργο αναμένεται ότι θα βελτιώσει σημαντικά το επίπεδο της ποιότητας 

ζωής των κατοίκων της Ανθούπολης, καθώς πλέον το νερό θα είναι 

κατάλληλο για κατανάλωση.  

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου με την υλοποίηση του έργου αυτού δίνει λύση σε 

ένα χρόνιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Ανθούπολης και 

συμβάλλει στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.   

Το επόμενο διάστημα θα υλοποιηθούν δράσεις δημοσιότητας με στόχο την 

ενημέρωση των πολιτών, ιδιαίτερα όσων διαμένουν στον οικισμό της 

Ανθούπολης, σχετικά με την αλλαγή που θα επιφέρει το σύστημα αυτό στις 

ζωές τους, καθώς και πάνω σε θέματα διατήρησης των υδάτων, τη σημασία 



 

 

της υγιεινής των υδάτων και τη σημασία της αξιοποίησης των πόρων της 

Ε.Ε. στην περιφερειακή ανάπτυξη. 
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AQUA-LITY: Application of innovative techniques for improving drinking water quality in 

urban areas 

Δήμος Ωραιοκάστρου, 
 Ωραιόκαστρο, Θεσσαλονίκη 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

Πέμπτη, 9 Δεκεμβρίου 2021  
 

Την Πέμπτη 9/12/2021 στις 11:00, πραγματοποιήθηκε το Διεθνές Συνέδριο 

Κλεισίματος του έργου AQUA-LITY, στην αίθουσα συνεδριάσεων του 

Δημαρχείου Ωραιοκάστρου, ενώ προβλήθηκε και ζωντανά στο YouTube 

Channel του Δήμου Ωραιοκάστρου και κάποιοι από τους ομιλητές που δεν 

μπόρεσαν λόγω της πανδημίας του Covid-19 να παρευρεθούν με φυσική 

παρουσία, συμμετείχαν εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας Zoom. 

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι των δύο (2) Εταίρων του Έργου, 

δηλαδή του Δήμου Ωραιοκάστρου (LB) και του Δήμου Dimitrovgrad (PB2), 

καθώς και οι αξιότιμοι ομιλητές που αναφέρονται στην ατζέντα που 

ακολουθεί.  Πιο συγκεκριμένα, εκ μέρους του Δήμου Ωραιοκάστρου 

συμμετείχαν ο κ. Δημήτριος Καρασαββίδης – Αντιδήμαρχος Οικονομικών, η 

κα Λία Δρόσσου – Πρόεδρος του Δ.Σ., η κα Αναστασία Σισμανίδου – Γενική 

Γραμματέας του Δήμου Ωραιοκάστρου, καθώς και υπάλληλοι του Δήμου από 

διάφορα τμήματα. Επίσης, εκ μέρους της Διαχειριστικής Αρχής συμμετείχε η 

Υπεύθυνη Έργου κα Ζωή Τσέλια.  

Ακολουθώντας το Πρόγραμμα, όλοι οι συμμετέχοντες συνδέθηκαν μέχρι τις 

11:15, όταν ο δημοσιογράφος και συντονιστής της εκδήλωσης εκ μέρους του 

Δήμου Ωραιοκάστρου πήρε τον λόγο και αφού καλωσόρισε και ευχαρίστησε 

όλους για την συμμετοχή τους, διάβασε την ατζέντα της εκδήλωσης. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

11:00 - 11:15 Προσέλευση και εγγραφή συμμετεχόντων   

11:15 - 11:30 

Έναρξη εκδήλωσης 

Αθανάσιος Χερχελετζής – Εκπρόσωπος του LB - Συντονιστής 

11:30 - 11:45 

Χαιρετισμός καλωσορίσματος 

Παντελεήμων Τσακίρης – Δήμαρχος Ωραιοκάστρου 

11:45 – 12:15 

Γενική παρουσίαση του «AQUA-LITY»  

Αναστάσιος Τσελίκογλου – Εκπρόσωπος του LB – Υπεύθυνος Έργου 

12:15 – 12:45 

Παρουσίαση του συστήματος αποσιδήρωσης – απομαγγανίωσης 

 Χαράλαμπος Καζαντζίδης – Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών 

12:45 – 13:15 

Ο ρόλος της Δ.Ε.Υ.Α.Ω. στην διαχείριση του έργου 

 Ευδοξία Κυριακίδου - Βέσκου – Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Ω. 

13:15 - 13:45 

Παρουσίαση ποιοτικού ελέγχου νερού κατά την είσοδο και έξοδο του 
συστήματος 

 Ιωάννα Αλίρη  – Χημικός Μηχανικός 

13:45 - 14:00 Κλείσιμο της εκδήλωσης 

14:00 – 15:30 Μεσημεριανό γεύμα 

  

 

Πιο αναλυτικά, εξαιτίας ενός έκτακτου περιστατικού ο Δήμαρχος 

Ωραιοκάστρου δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στην εκδήλωση, ενώ τους 

θερμούς χαιρετισμούς και το καλωσόρισμα εκ μέρους του, εκφράστηκε από 

τον συντονιστή της εκδήλωσης.  
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Ο κ. Χερχελετζής, λοιπόν, αφού τους καλωσόρισε όλους, εξέφρασε τις 

ευχαριστίες του Δημάρχου και στη συνέχεια ανέφερε κάποια γενικά στοιχεία 

του έργου.  

Έπειτα, έδωσε τον λόγο στον κ. Κωνσταντίνο Γιουτίκα - Αντιπεριφερειάρχη 

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ο οποίος από την μεριά της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας συνεχάρη τον Δήμο Ωραιοκάστρου για το σπουδαίο 

αυτό έργο που υλοποίησε και υπογράμμισε την δεδομένη συνεργασία και 

αρωγή που θα προσφέρει η Περιφέρεια στην διαχείριση του έργου αυτού που 

μένει ως παρακαταθήκη στον Δήμο, αλλά και σε κάθε άλλη πρωτοβουλία που 

θα αναλάβει από εδώ και πέρα με στόχο περιβαλλοντικές λύσεις για την 

βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.  

 

Έπειτα, τον λόγο πήρε ο κ. Ιωάννης Λιούμπας, στέλεχος του Τμήματος 

Έρευνας και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Έργων της ΕΥΑΘ, ο οποίος με την 

σειρά του συνεχάρη το Δήμο Ωραιοκάστρου και τόνισε την σημαντικότητα 

της υλοποίησης τέτοιου είδους εγχειρημάτων για την άνοδο του βιοτικού 

επιπέδου στον Δήμο Ωραιοκάστρου. 

 

Επόμενος ομιλητής ήταν ο κ. Αναστάσιος Τσελίκογλου – Υπεύθυνος του 

έργου από την μεριά του Επικεφαλής Εταίρου – Δήμου Ωραιοκάστρου, ο 

οποίος έκανε μία αναλυτική παρουσίαση του έργου από την αρχή του μέχρι 

την ολοκλήρωση του, τις δράσεις του κάθε Εταίρου καθώς και την εξέλιξη 

της προόδου του καθενός.  

  

Η επόμενη παρουσίαση έγινε από τον κ. Χαράλαμπο Καζαντζίδη – 

Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, ο οποίος μας παρουσίασε το σύστημα 

αποσιδήρωσης – απομαγγανίωσης που εγκαταστάθηκε για τις ανάγκες του 

οικισμού της Ανθούπολης και μας ανέλυσε τα αποτελέσματα των μετρήσεων 

που έλαβαν χώρα κατά την δίμηνη πιλοτική του λειτουργία.  
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Τέλος, ο λόγος δόθηκε στην κα Ευδοξία Κυριακίδου - Βέσκου – Πρόεδρο 

Δ.Ε.Υ.Α.Ω. η οποία εξέφρασε την χαρά της για την υλοποίηση του εν λόγω 

έργου, τόνισε τα αποτελέσματα που θα έχει σε βάθος χρόνου στην βελτίωσης 

της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου Ωραιοκάστρου και υπογράμμισε 

τον ενεργό ρόλο της Δ.Ε.Υ.Α.Ω. στην διαχείριση του εγκατεστημένου 

συστήματος.  

 

Αυτή ήταν και η τελευταία ομιλία της εκδήλωσης, η οποία ολοκληρώθηκε με 

επιτυχία, ενώ ακολούθησε μεσημεριανό γεύμα σε ένα εστιατόριο στο 

Ωραιόκαστρο.  

 

 

Abstract 

The International Closing Conference was successfully implemented on 

Thursday, December 9, 2021, at the premises of the Municipality of 

Oraiokastro. Due to Covid-19 the participants that could not be in the venue 

with their physical presence, participated remotely through ZOOM. The 

whole event was transmitted live on the YouTube Channel of the 

Municipality of Oraiokastro.  

Representatives of the LB as well as representatives of PB2 participated in 

the event that started at around 11:00. Mr. Athanasios Chercheletzis, 

reporter and coordinator of the event, opened the event and welcomed 

everyone.  

The rest of the speeches followed the agenda: 

 

MEETING AGENDA 
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11:00 - 11:15 Log in to the Platform   

11:15 - 11:30 
Opening speech 

Athanasios Chercheletzis – LB’s representative - Coordinator 

11:30 - 11:45 
Welcome speech 

Panteleimon Tsakiris – Mayor of the Municipality of Oraiokastro 

11:45 – 12:15 
General Overview of the project ‘AQUA-LITY’  

Anastasios Tselikoglou – LB’s representative - Project Manager  

12:15 – 12:45 
Presentation of  the water sanitation system 

Charalampos Kazantzidis – Vice Mayor of the Technical Services  

12:45 - 13:15 
The role of the Enterprise within the Project 

Evdoxia Kyriakidou – Veskou – Director of the Municipal Enterprise for Water Supply and Sewerage of 
Oraiokastro 

13:15 – 13:45 
Presentation of the water quality control at the entrance and exit of the system 

Ioanna Aliri – Chemical Engineer 

13:45 – 14:00 Event Closure 

14:00 – 15:30 Lunch 

 

The event was successfully completed and lunch was offered at a restaurant in Oraiokastro.  



 

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Ωραιόκαστρο, 10.12.2021 

Δ. Ωραιοκάστρου: Ολοκλήρωση του Διεθνούς Συνεδρίου Κλεισίματος 

του Έργου Aquality 

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου, Επικεφαλής Εταίρος του έργου Aquality 

διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία το Διεθνές Συνέδριο Κλεισίματος για την 

ολοκλήρωση του Έργου Aquality, την Πέμπτη, 9 Δεκεμβρίου 2021, στις 

11:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Ωραιοκάστρου. 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με πολύ συγκεκριμένο αριθμό ατόμων 

στην αίθουσα, ενώ λόγω των περιορισμών για την προστασία απέναντι 

στον Covid-19 κάποιοι από τους ομιλητές συμμετείχαν εξ αποστάσεως 

μέσω της πλατφόρμας ZOOM. Επιπλέον, το συνέδριο μεταδόθηκε ζωντανά 

από το κανάλι YouTube του Δήμου Ωραιοκάστρου.  

Εκτός από τους ομιλητές και τους εκπροσώπους του Επικεφαλής Εταίρου – 

Δήμου Ωραιοκάστρου και του Εταίρου 2 – Δήμου Dimitrovgrad που 

ενεπλάκησαν στην υλοποίηση του έργου, στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο 

κ. Κωνσταντίνος Γιουτίκας – Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος, ο κ. Ιωάννης Λιούμπας, στέλεχος του Τμήματος Έρευνας 

και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Έργων της ΕΥΑΘ, ο κ. Δημήτριος 

Καρασαββίδης – Αντιδήμαρχος Οικονομικών, η κα Λία Δρόσσου Πρόεδρος 

Δ.Σ. και η κα Αναστασία Σισμανίδου Γενική Γραμματέας του Δήμου 

Ωραιοκάστρου. Επιπλέον, εκ μέρους της Διαχειριστικής Αρχής συμμετείχε 

η Υπεύθυνη του έργου κα Ζωή Τσέλια.  



 

 

Το έργο 

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής 

Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Βουλγαρία 2014 – 2020 (INTERREG 

V-A), ανέλαβε ως Επικεφαλής Εταίρος την υλοποίηση του έργου 

«Application of innovative techniques for improving drinking water quality 

in urban areas» και με ακρωνύμιο «Aqua-lity», το οποίο 

συγχρηματοδοτείται κατά 85% από κοινοτικούς πόρους και κατά 15% από 

εθνικούς. 

Με την ένταξη του στο πρόγραμμα αυτό ο Δήμος Ωραιοκάστρου ανέλαβε 

την πρωτοβουλία να αξιοποιήσει ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, 

ώστε να επιλύσει το μείζον πρόβλημα της ποιότητας του νερού στηης 

γεώτρηση του οικισμού της Ανθούπολης της Κοινότητας Λητής του Δήμου 

Ωραιοκάστρου, η οποία ξεπερνάει τα επιτρεπτά όρια συγκέντρωσης 

υδροθείου, σιδήρου και μαγγανίου, σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική 

νομοθεσία και σύμφωνα με μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν. 

Στο πλαίσιο του έργου και συγκεκριμένα της Δράσης 3.1.1 – Drinking Water 

Improvement System (Σύστημα Βελτίωσης Πόσιμου Νερού), ο Δήμος 

Ωραιοκάστρου προέβη σε υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο που 

προέκυψε κατόπιν διενέργειας διαγωνισμού, με αντικείμενο την 

προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος 

αποσιδήρωσης – απομαγγανίωσης για την ύδρευση της Ανθούπολης.  

 

Τα οφέλη του έργου 



 

 

Το έργο βελτιώνει σημαντικά το επίπεδο της ποιότητας ζωής των κατοίκων 

της Ανθούπολης, καθώς πλέον το νερό είναι κατάλληλο για κατανάλωση.  

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου με την υλοποίηση του έργου αυτού δίνει λύση σε 

ένα χρόνιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Ανθούπολης και 

συμβάλλει στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.   
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AQUA-LITY
Application of innovative techniques for improving 

drinking water quality in urban areas

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

Διεθνές Συνέδριο 
Κλεισίματος Έργου

9/12/2021

Δήμος Ωραιοκάστρου
Επικεφαλής Εταίρος
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΡΓΟΥ

2nd Call for Proposals

Άξονας Προτεραιότητας 2: Βιώσιμη και Κλιματικά Προσαρμόσιμη
Διασυνοριακή Περιοχή

Θεματικός Στόχος: 06 – Περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων

Επενδυτική Προτεραιότητα: 6f - Προώθηση καινοτόμων
τεχνολογιών για τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος
και της αποδοτικότητας των πόρων στον τομέα των αποβλήτων,
των υδάτων, της προστασίας του εδάφους ή για τη μείωση της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Ειδικός Στόχος: 6 - Ενίσχυση της διαχείρισης των υδάτων

Διάρκεια Έργου: 10/11/2017 – 31/12/2021 (50 μήνες)
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ΕΤΑΙΡΙΚΟ 
ΣΧΗΜΑ

o

PARTNERSHIP
Επικεφαλής Εταίρος: Δήμος Ωραιοκάστρου

Εταίρος 2: Δήμος Dimitrovgrad

Λόγοι επιλογής εταιρικού σχήματος:

Κοινά χαρακτηριστικά ποιότητας πόσιμου νερού

Κοινά προβλήματα προς αντιμετώπιση

Παρόμοιο θεσμικό προφίλ και διοικητική ικανότητα

Πρότερη εμπειρία στην υλοποίηση έργων

Δυνατότητα ανταλλαγής εμπειριών και τεχνογνωσίας
στην αξιοποίηση της βελτίωσης του πόσιμου νερού

Το έργο Aqua-lity συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των κρατών που συμμετέχουν στα πλαίσια του 
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Το πρόβλημα 
στην 
διασυνοριακή 
περιοχή

Παρόλο που η διασυνοριακή περιοχή είναι πλούσια σε υδάτινους
πόρους, η παρακολούθηση και η διαχείριση της ποιότητας του
πόσιμου νερού εφαρμόζεται σε τοπικό επίπεδο, με αναχρονιστικό
και αναποτελεσματικό τρόπο.

Η ποιότητα του πόσιμου νερού σε ορισμένες περιοχές είναι χαμηλή
ή ακόμη και ακατάλληλη για ανθρώπινη κατανάλωση, ενώ τα
περιστατικά ρύπανσης αντιμετωπίζονται με καθυστέρηση,
οδηγώντας σε πιθανούς κινδύνους για την υγεία και αυξημένο
κόστος.

Το έργο επικεντρώνεται σε δύο τμήματα της επιλέξιμης περιοχής,
το Ωραιόκαστρο όπου η συγκέντρωση υδρόθειου, σιδήρου (Fe) και
μαγγανίου (Mn) στο δίκτυο ύδρευσης της Ανθούπολης υπερβαίνει
τα όρια που θέτει η ΕΕ και η ελληνική νομοθεσία,

Dimitrovgrad όπου παρατηρούνται ασυνήθιστα επίπεδα μαγγανίου
(Mn) και των οξειδίων του σε αρκετούς οικισμούς της περιοχής.

Η χρήση νέων τεχνολογιών στις διαδικασίες διαχείρισης των
υδάτων είναι περιορισμένη στη Βουλγαρία και έτσι οι βουλγαρικοί
φορείς μπορούν να επωφεληθούν από τη συνεργασία με ελληνικές
αρχές που έχουν προηγούμενη εμπειρία στον τομέα, όπως στην
περίπτωση του Δήμου Ωραιοκάστρου.
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ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ

Οι κύριοι στόχοι του έργου:

Βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου νερού και αποφυγή
κινδύνων για την υγεία.

βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου νερού και των διαδικασιών
παρακολούθησης με την προσαρμογή καινοτόμων μεθόδων και
τεχνικών, δημιουργώντας παράλληλα τις απαραίτητες
προϋποθέσεις για την ανάπτυξη διαπεριφερειακών πολιτικών επί
του θέματος.

Να συμβάλει σημαντικά στις προτεραιότητες που θέτει το
Πρόγραμμα, καθώς θα «προωθήσει καινοτόμες τεχνολογίες για τη
βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και της
αποδοτικότητας των πόρων στον τομέα των αποβλήτων, στον
τομέα των υδάτων, στην προστασία του εδάφους κ.λπ.».
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΕΡΓΟΥ

 Τα κύρια αποτελέσματα του έργου χωρίζονται σε 4 θεματικές
κατηγορίες (ΠΕ), καθεμία από τις οποίες έχει έναν ξεχωριστό
στόχο.

 Στο ΠΕ1, οι Εταίροι θα παράγουν τακτικές εκθέσεις προόδου (σε
εξαμηνιαία βάση) σύμφωνα με τον Οδηγό υλοποίησης του
έργου, καθώς και τρεις συναντήσεις έργου. Αυτά τα
αποτελέσματα θα εξασφαλίσουν την αποτελεσματική διαχείριση
του έργου και την υλοποίησή του σύμφωνα με το
χρονοδιάγραμμα των δραστηριοτήτων.

 Στο ΠΕ2, τα αποτελέσματα στοχεύουν στη διάδοση των
αποτελεσμάτων του έργου και στην ευαισθητοποίηση στις
τοπικές κοινωνίες και περιλαμβάνουν: ένα στρατηγικό σχέδιο
επικοινωνίας, έναν ιστότοπο (που αναπτύχθηκε σύμφωνα με το
WCAG 2.0 για άτομα με αναπηρίες), διαφημιστικό υλικό (4000
φυλλάδια, 3000 μπροσούρες, 8 πανό, 150 αφίσες και 500
φάκελοι), 10 δελτία τύπου σε τοπικά ΜΜΕ και ένα διεθνές
καταληκτικό συνέδριο στη Θεσσαλονίκη.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΕΡΓΟΥ

 Το ΠΕ3 επικεντρώνεται στην ανάπτυξη συστημάτων
παρακολούθησης και βελτίωσης του πόσιμου νερού και
περιλαμβάνει την προμήθεια συστήματος επεξεργασίας και
εξυγίανσης νερού (με όλες τις σχετικές εργασίες που πρέπει να
εκτελεστούν για να είναι πλήρως λειτουργικό), την εκπόνηση
δύο μελετών σχετικών με την περιβαλλοντική πίεση, την
προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την πιλοτική δράση
και τις πιλοτικές δράσεις για τους δύο δικαιούχους.

 Τα αποτελέσματα του ΠΕ4 έχουν τριπλό στόχο: i) την αξιολόγηση
των πιλοτικών δράσεων μέσω δειγματοληπτικών δοκιμών που
θα καταλήξουν σε 2 εκθέσεις αξιολόγησης, ii) τη διάδοση της
τεχνογνωσίας μέσω της εκπόνησης ενός περιβαλλοντικού
οδηγού με παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών και σεμιναρίων
για τους τελικούς χρήστες του συστήματος έγκαιρης
προειδοποίησης (40 συμμετέχοντες) και iii) η ανάπτυξη ενός
ολοκληρωμένου εργαλείου παρακολούθησης του νερού στην
διασυνοριακή περιοχή, το οποίο θα λειτουργεί ως σύστημα
υποστήριξης αποφάσεων.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΕΡΓΟΥ

 Η ποιότητα του πόσιμου νερού στο Ωραιόκαστρο θα βελτιωθεί
δραματικά και θα είναι πλέον κατάλληλο για ανθρώπινη
κατανάλωση.

 θα συμβάλει στη βελτίωση της κατάστασης της υγείας και του
βιοτικού επιπέδου στην περιοχή (Επιστημονικές μελέτες έχουν
αποδείξει ότι υπάρχει θετική αλληλεπίδραση μεταξύ της
κατάστασης υγείας και της οικονομικής ανάπτυξης).

 το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης θα βοηθήσει τον PB2 να
συμμορφωθεί με την Οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα 2000/60
(σχετικά με την αντιμετώπιση της ρύπανσης από τα αστικά
λύματα και τη γεωργία) και θα προστατεύσει τους πολίτες από
την έκθεση σε κινδύνους για την υγεία που σχετίζονται με την
κατανάλωση μολυσμένου νερού.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΕΡΓΟΥ

 Ο PB2 θα επιτύχει μείωση του λειτουργικού και διαχειριστικού
κόστους διαχείρισης του πόσιμου νερού λόγω έγκαιρου εντοπισμού
ή/και πρόληψης πιθανών ατυχημάτων. Επιπρόσθετα, η μείωση των
προβλημάτων υγιεινής που σχετίζονται με το νερό θα οδηγήσει σε
περαιτέρω οικονομικά οφέλη λόγω βελτιωμένων συνθηκών υγείας
και συνεπώς μείωση των δημόσιων δαπανών για παροχές
υγειονομικής περίθαλψης.

 Όσον αφορά τους δικαιούχους και τους φορείς διαχείρισης νερού,
το έργο τους παρέχει τη δυνατότητα να αποκτήσουν σημαντική
τεχνογνωσία στην εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών για την
παρακολούθηση και τη βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου νερού.

 Η ανάπτυξη εργαλείων για την υποστήριξη και τη διευκόλυνση της
παρακολούθησης των υδάτων θα μπορούσε να είναι το πρώτο βήμα
προς μια κοινή πολιτική για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων.

 Οι δράσεις δημοσιότητας θα ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση του
κοινού σε θέματα εξοικονόμησης νερού, τη σημασία της εξυγίανσης
του νερού και τη συμβολή των κονδυλίων της ΕΕ στην
περιφερειακή ανάπτυξη.
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Παραδοτέα 
Έργου

 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

 Del. 1.1.2 – Διαχείριση & Συντονισμός Έργου & Επαληθεύσεις

 Del 1.1.3 – Συναντήσεις Έργου (2 Συναντήσεις στο 
Ωραιόκαστρο)

 Del 2.1.1 – Σχέδιο Επικοινωνίας

 Del 2.1.2 – Ιστοσελίδα έργου

 Del 2.1.3 – Διεθνές Συνέδριο Κλεισίματος

 Del 2.1.4 – Υλικό Δημοσιότητας (4 banners, 1.000 μπροσούρες, 
2.000 φυλλάδια, 50 αφίσες)

 Del 2.1.5 – Δελτία Τύπου (5 Δ.Τ.)

 Del 3.1.1 – Προμήθεια συστήματος βελτίωσης πόσιμου νερού

Το έργο Aqua-lity συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των κρατών που συμμετέχουν στα πλαίσια του 
Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A “Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020” 



PROJECT 
ACTIONS

 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

 Del. 4.1.1 – Μελέτη σχετικά με την περιβαλλοντική πίεση

 Del. 4.1.2 - Πιλοτική λειτουργία του συστήματος (Πιλοτική
λειτουργία του συστήματος επεξεργασίας και εξυγίανσης
νερού για περίοδο δύο μηνών. Η πιλοτική λειτουργία
περιλαμβάνει λήψη δειγμάτων, εργαστηριακή ανάλυση και
έκθεση ευρημάτων)

 Del 4.1.3 – Αξιολόγηση έργου

 Del 4.1.4 - Διασυνοριακό σύστημα παρακολούθησης της
ποιότητας των υδάτων (Ανάπτυξη μιας διασυνοριακής
πλατφόρμας για φορείς διαχείρισης υδάτων στην
διασυνοριακή περιοχή για να τους βοηθήσει στη λήψη
αποφάσεων σχετικά με πολιτικές και μεθόδους ποιότητας του
νερού)
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ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
ΕΡΓΟΥ

 ΔΗΜΟΣ DIMITROVGRAD

 Del. 1.2.2 – Διαχείριση & Συντονισμός Έργου

 Del 2.1.3 –Συναντήσεις Έργου (1 συνάντηση στο Dimitrovgrad)

 Del 2.2.1 – Σχέδιο Επικοινωνίας (Συνεισφορά προς τον LB)

 Del 2.2.2 – Συμμετοχή στο συνέδριο στην Ελλάδα

 Del 2.2.3 – Υλικό Δημοσιότητας (4 banners, 100 αφίσες, 500 
φάκελοι, 2.000 μπροσούρες, 2000 φυλλάδια)

 Del 2.2.4 – Δελτία Τύπου (5 Δ.Τ.)

 Del 2.2.5 – Πληροφορίες για την Ιστοσελίδα και μετάφραση 
στα Βουλγάρικα
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ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
ΕΡΓΟΥ

 ΔΗΜΟΣ DIMITROVGRAD

 Del. 3.2.1 - Προπαρασκευαστική μελέτη για τα σημεία περιβαλλοντικής
πίεσης (Εξωτερική τεχνική εμπειρογνωμοσύνη για την εκπόνηση μελέτης για
τον εντοπισμό σημείων περιβαλλοντικής πίεσης στο Dimitrovgrad,
συμμόρφωση των πηγών νερού με τον κανονισμό της ΕΕ και γεωαναφορά
των σημείων)

 Del 3.2.2 - Μελέτη ανάλυσης εξοπλισμού και διεργασιών (Μελέτη για την
ανάπτυξη συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης με χρήση τηλεμετρικών
σταθμών για παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο)

 Del 3.2.3 - Προμήθεια εξοπλισμού (Προμήθεια και εγκατάσταση πέντε
τηλεμετρικών σταθμών παρακολούθησης ποιότητας και ποσότητας νερού)

 Del 3.2.4 – Πιλοτική Λειτουργία

 Del 4.2.1 - Μελέτη αξιολόγησης (Εξωτερική τεχνική πραγματογνωμοσύνη για
την εκπόνηση μελέτης αξιολόγησης για την οικοτοξικολογική και οικονομική
αξιολόγηση της πιλοτικής δράσης)

 Del 4.2.2 - Οδηγός καλής πρακτικής για τη βέλτιστη διαχείριση της ποιότητας
του νερού (Εξωτερική τεχνική εμπειρογνωμοσύνη για την εκπόνηση
περιβαλλοντικού οδηγού ποιότητας νερού που θα χρησιμοποιηθεί ως
εκπαιδευτικό υλικό για τα σεμινάρια)

 Del 4.2.3 - Εκπαιδευτικό σεμινάριο (Οργάνωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου για
προσωπικό και συμβούλους τοπικών αρχών στο Ντιμιτρόβγκραντ (40
συμμετέχοντες: 20 από την Ελλάδα και 20 από τη Βουλγαρία)

Το έργο Aqua-lity συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των κρατών που συμμετέχουν στα πλαίσια του 
Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A “Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020” 



Σας ευχαριστώ πολύ για την 
προσοχή σας!!!

Το έργο Aqua-lity συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των κρατών που συμμετέχουν στα πλαίσια του 
Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A “Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020” 
















































































