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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Ξεκινά η κατασκευή των εξωτερικών δικτύων ύδρευσης 
Φολεγάνδρου, προϋπολογισµού 537.000 ευρώ 

 

Εγκρίθηκε από την ΕΥ∆ η υπογραφή σύµβασης µε τον ανάδοχο το έργου 
 

Ένα πολύ σηµαντικό έργο για το νησί της Φολεγάνδρου, µε σκοπό την κάλυψη των 
αναγκών ύδρευσης των οικισµών Αγκάλης και Άνω Μεριάς. περνά στο στάδιο της 
υλοποίησής του, µετά την έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης (ΕΥ∆) της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της υπογραφής σύµβασης µε τον ανάδοχο.  

Ειδικότερα, µετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου, η ΕΥ∆ 
προέβη στην προέγκριση  του σχεδίου σύµβασης και της διαδικασίας ανάθεσης του 
έργου “Εξωτερικά ∆ίκτυα Ύδρευσης Χώρας - Αγκάλη - Άνω Μεριάς”, συνολικού 
προϋπολογισµού 537.000 ευρώ.  

Το έργο έχει ενταχθεί µε απόφαση του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζηµάρκου, στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 και συγχρηµατοδοτείται από 
το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
ανέλαβε και την ωρίµανση και κατασκευή του, ως φορέας υλοποίησης, µετά από 
Προγραµµατική Σύµβαση που συνήφθη µεταξύ Περιφέρειας και ∆ήµου 
Φολεγάνδρου.  

Το έργο “Εξωτερικά ∆ίκτυα Ύδρευσης Χώρας - Αγκάλη - Άνω Μεριάς 
Φολεγάνδρου”, αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών ύδρευσης των οικισµών 
Αγκάλης και Άνω Μεριάς. Η ενοποίηση του δικτύου ύδρευσης των δύο οικισµών µε 
τους οικισµούς της Χώρας και κατ’ επέκταση και του Καραβοστάση, µε κλειστούς 
αγωγούς συνολικού µήκους 5.317 µέτρων, θα τους δώσει τη δυνατότητα να 
υδροδοτηθούν από τις δύο υφιστάµενες µονάδες αφαλάτωσης, οι οποίες βρίσκονται 
στον Καραβοστάση, αποκτώντας έτσι σταθερή ποσότητα και ποιότητα παρεχόµενου 
νερού, ενώ παράλληλα θα οδηγήσει στην ορθολογική διαχείριση και στη µείωση των 
απωλειών του δικτύου. Το υπόγειο δίκτυο κλειστών αγωγών ύδρευσης, ξεκινά από 
την υφιστάµενη δεξαµενή της Χώρας (θέση ελικοδροµίου) και ακολουθώντας τη 
διαδροµή του οδικού δικτύου προς τον οικισµό της Αγκάλης, τροφοδοτεί την 
υφιστάµενη δεξαµενή του οικισµού και καταλήγει στην υφιστάµενη δεξαµενή 
ύδρευσης του οικισµού της Άνω Μεριάς.  

Προβλέπεται επίσης η ηλεκτροδότηση του αντλιοστασίου ύδρευσης. Ο 
εξυπηρετούµενος πληθυσµός από τις βελτιωµένες υπηρεσίες ύδρευσης είναι 765 
άτοµα.  


