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Υπογραφή απόφασης του αναπληρωτή ΥπΥπ Σταύρου Καλογιάννη 

για ανάθεση εκπόνησης μελέτης στο Νομό Λέσβου 

 

Ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων Σταύρος Καλογιάννης υπέγραψε απόφαση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης 

«Κατασκευή έργων ύδρευσης νήσου Λέσβου (Φράγμα Τσικνιά) – Προμελέτες και οριστικές 

μελέτες υδραυλικών και λοιπών έργων, υποστηρικτικές μελέτες (περιβαλλοντική, τοπογραφική, 

γεωλογική, γεωτεχνικές έρευνες, κλπ) και τεύχη δημοπράτησης», προϋπολογισμού 3,3 

εκατομμυρίων ευρώ. 

Η απόφαση αφορά τη μελέτη του φράγματος Τσικνιά και των έργων επεξεργασίας και 

μεταφοράς νερού για την ύδρευση της πόλης της Μυτιλήνης και των περιοχών Καλλονής και 

Αγίας Παρασκευής Λέσβου. 

Στα έργα της μελέτης περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων: η κατασκευή φράγματος ύψους 38μ 

επί του χειμάρρου Τσικνιά για τη δημιουργία ταμιευτήρα 12,5 εκατ. μ3, εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας νερού (ΕΕΝ) μέσης ημερησίας παροχής αιχμής 40.000 μ3/ημ, αγωγοί μεταφοράς 

επεξεργασμένου νερού από τις ΕΕΝ προς την πόλη της Μυτιλήνης μήκους 42 χλμ, από τις ΕΕΝ 

προς την Καλλονή μήκους 3,7 χλμ και από τις ΕΕΝ προς την Αγ. Παρασκευή μήκους 8,5 χλμ. 

Ο διαγωνισμός διεξήχθη με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα 

οικονομική προσφορά. Ανατέθηκε στα συμπράττοντα γραφεία μελετών του παρακάτω πίνακα, 

που συγκέντρωσαν τη μέγιστη σταθμισμένη βαθμολογία (93,68). Επί προϋπολογισμού 

3.305.499,16 € η προσφορά ανήλθε σε 1.376.310,00 € που αντιστοιχεί σε έκπτωση 58,36%. 

 

ΑΝΑΔΟΧΟ  ΣΧΗΜΑ 

o ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ ΕΕ – Λ.Σ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 

o ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΕ, 

o ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ, 

o ΓΡ. & Μ. ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ – Δ. ΜΠΕΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ, 

o HPC PASECO – ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, 

o ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 

o ΠΕΡΛΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 

o ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΤΕΜ Γ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ – Π. ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, 

o ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ, 

o ΚΟΤΖΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ. 

Η μελέτη προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε 36 μήνες και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 

Ο αναπληρωτής υπουργός Σταύρος Καλογιάννης δήλωσε: «Η μελέτη κατασκευής των έργων 

ύδρευσης αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην αντιμετώπιση των οξυμένων υδατικών 

αναγκών ολόκληρου του νησιού της Λέσβου, σε βάθος χρόνου, δεδομένου ότι θα ληφθούν 



παράλληλα μέτρα εξοικονόμησης και περιορισμού των απωλειών νερού σε όλες τις χρήσεις. Ο 

στρατηγικός σχεδιασμός των έργων που προωθεί το υπουργείο μας, προτάσσεται στο 

Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου και 

είναι σύμφωνος με τα πορίσματα της Ειδικής Διαχειριστικής Μελέτης που εκπονήθηκε για τη 

Λέσβο. 

Μετά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του οδικού άξονα Καλλονής – Σιγρίου, 

προϋπολογισμού 38 εκ. ευρώ, τον περασμένο Οκτώβριο, το υπουργείο  προωθεί ένα άλλο 

σημαντικό έργο υποδομής, την ύδρευση της Μυτιλήνης και των περιοχών Καλλονής και Αγ. 

Παρασκευής». 


