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EUROPEAN TERRITOREAL COOPERATION PROGRAMME
«GREECE-BULGARIA 2007-2013»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
«ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013»

PROJECT: WATER MANAGEMENT INTERVENTIONS
(WAMI)

ΕΡΓΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ (WAMI)

Brief Description of the Project:

The Project refers to management interventions in
the areas of interventions.
The main intervention in Municipality of Paggaio
is the construction of a new pipelines network in
the settlement of Avli.
In Borino the main intervention is the Construction
of Drinking water treatment plant and reservoir.
In Madzharovo the main intervention is the
Construction of Waste Water Treatment Plant
(WWTP)
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Σύντομη Περιγραφή του Έργου:
Project Leaflet
Subsidy Contract:
Β2.11.03/19.3.2012
Total Budget:
1.881.058,08 €
Budget for Municipality
of Paggaio:
673.688,00€
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The Programme is co-funded by
the European Union (ERDF) and
National Funds of Greece and
Bulgaria
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The project is implemented in
the Municipality of Paggaio
(Lead Partner), with 2nd
Partner the Municipality of
Borino in Smolyan-Bulgaria
& 3rd partner Municipality of
Madzharovo in Haskovo-Bulgaria

Ενημερωτικό Φυλλάδιο
Σύμβαση Επιχορήγησης:
Β2.11.03/19.3.2012
Συνολικός Προϋπολογισμός:
1.881.058,08 €
Προϋπολογισμός
Δήμου Παγγαίου:
673.688,00€
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Το έργο αφορά σε παρεμβάσεις διαχείρισης
υδάτων στις περιοχές παρέμβασης.
H βασική παρέμβαση στο Δήμο Παγγαίου αφορά
στην αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου δικτύου
ύδρευσης της τοπικής κοινότητας Αυλής.
Στους Δήμους Borino και Madzharovo οι βασικές
παρεμβάσεις αφορούν σε έργα ύδρευσης και
διαχείρισης ακάθαρτων υδάτων αντίστοιχα.

Το Έργο υλοποιείται στο Δήμο
Παγγαίου (επικεφαλής εταίρο),
με 2ο εταίρο το Δήμο Μπόρινο
στο Σμόλιαν της Βουλγαρίας &
3ο εταίρο το Δήμο Μαντζάροβο
στο Χάσκοβο της Βουλγαρίας

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από
Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της
Βουλγαρίας
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
«ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013»
ΕΡΓΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ (WAMI)
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΥΛΗΣ:
Το Τεχνικό Αντικείμενο του Έργου WAMI αφορά στη βελτίωση
και αναβάθμιση του εσωτερικού δικτύου του οικισμού της Αυλής
του Δήμου Παγγαίου.
Το προηγούμενο δίκτυο ύδρευσης στην Αυλή παρουσίαζε πολλά προβλήματα λειτουργίας λόγω της παλαιότητας και της κακής
ποιότητας των αγωγών, αλλά και της έλλειψης επαρκών σημείων
ελέγχου και εκκένωσης του δικτύου. Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις το δίκτυο διερχόταν μέσα από ιδιοκτησίες και σε θέσεις
που δεν ήταν προσπελάσιμες για την επισκευή του.
Τα ανωτέρω δημιουργούσαν μία σειρά από προβλήματα για την
υδροδότηση του χωριού, όπως συχνές βλάβες και διακοπές υδροδότησης με συνακόλουθα προβλήματα ποιότητας.

WAMI PROJECT Actions’ Presentation
1. Municipality of Paggaio (Greece) - PP1 (LP)
In the Municipality of Paggaio the following activities are envisaged:
• Rehabilitation and reconstruction of the old pipelines network of
Avli Settlement;
• Organization of a Joint conference
“Innovation in cross-border water management;
• Promotional and popularization activities;
(dissemination of brochures, posters, publications in media, etc);
• Information campaign.
2. Municipality of Borino (Bulgaria) - PP2
In the Municipality of Borino the following activities are envisaged:
• Construction of Drinking water treatment plant and reservoir;
• Hosting the seminar “Save the water- save the nature;
• Promotional and popularization activities
(dissemination of brochures, posters, publications in media, etc);
• Information campaign.
3. Municipality of Madzharovo (Bulgaria) - PP3

Με το έργο WAMI υλοποιείται η
κατασκευή δικτύου μήκους 9.700m
καθώς και 50 φρεατίων ελέγχου,
2 φρεατίων αεραεξαγωγών,
5 φρεατίων εκκένωσης,
2 Πυροσβεστικών κρουνών και
300 φρεατίων μετρητών παροχής.
Οι αγωγοί που προβλέπονται στη
σχετική μελέτη είναι πλαστικοί
σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDΡΕ)
3ης γενιάς.
Ιστοσελίδα έργου: http://www.dimospaggaiou.gr/WAMI
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In the Municipality of Madzharovo the following activities are envisaged:
• Construction of Waste water treatment Plant in village Borislavtzi;
• Hosting the seminar “Drinking and waste water treatment
innovative technologies”;
• Promotional and popularization activities
(dissemination of brochures, posters, publications in media, etc);
• Information campaign.
Main Objectives:
• Strengthening of the attractiveness of the common cross-border region
and its potential for cohesive development
• Enhancement of the welfare of its residents;
• Enhanced partnership between Paggaio, Borino and Madzharovo
in the field of water management and improved quality of life
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