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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
 

Τρία µεγάλα έργα ύδρευσης σε Σύρο, Μήλο και Άνδρο, 2,9 εκατ. 
ευρώ, εντάσσονται στο ΕΣΠΑ 2014-2020, µε απόφαση του 

Περιφερειάρχη 
 
 

Τρία ακόµη µεγάλα και σηµαντικά έργα ύδρευσης στα νησιά της Σύρου, της Μήλου 
και της Άνδρου, συνολικής δηµόσιας δαπάνης 2.889.482 ευρώ, µε απόφαση του 
Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργου Χατζηµάρκου, εντάσσονται στο 
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», µετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησής τους και θα εκτελεστούν µε 
χρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο 
του ΕΣΠΑ 2014-2020.  
 
Με την ένταξη των έργων αυτών στη χρηµατοδοτική γραµµή του Περιφερειακού 
Προγράµµατος του Νοτίου Αιγαίου, ενισχύονται οι υποδοµές των τριών νησιών, που 
παρουσιάζουν µεγάλη τουριστική ανάπτυξη και επιτυγχάνεται η οµαλή και επαρκής 
υδροδότησή τους, µέσα από τον σχεδιασµό για τη διαχείριση των υδατικών 
διαθέσιµων πόρων.  

 
Πρόκειται για τα έργα «Αντικατάσταση – Βελτίωση ∆ικτύου Ύδρευσης 
Οικισµών ∆.Ε. Ποσειδωνίας  ∆. Σύρου – Ερµούπολης», επιλέξιµης δηµόσιας 
δαπάνης 1.980.000 ευρώ, «Εξωτερικό ∆ίκτυο Ύδρευσης Πλάκα, Πλάκες, 
Τρυπητή, Τριοβάσαλος και Πέρα Τριοβάσαλος ∆. Μήλου» επιλέξιµης δηµόσιας 
δαπάνης 543.103,45 ευρώ και «∆ίκτυο Ύδρευσης Οικισµού Αγίου Πέτρου ∆Ε 
Υδρούσας ∆. Άνδρου» επιλέξιµης δηµόσιας δαπάνης 366.379,31 ευρώ. 
   
Ειδικότερα, το έργο «Αντικατάσταση – Βελτίωση ∆ικτύου Ύδρευσης Οικισµών 
∆.Ε. Ποσειδωνίας  ∆. Σύρου – Ερµούπολης» αφορά στην κατασκευή των έργων 
ύδρευσης (εξωτερικό και εσωτερικό υδραγωγείο) των οικισµών Φοίνικα, Βήσσα, 
Αδειάτων, Ποσειδωνίας και Μέγα Γιαλού Ποσειδωνίας. Τα έργα που πρόκειται να 
κατασκευαστούν περιλαµβάνουν την αντικατάσταση, αναβάθµιση και επέκταση του 
εξωτερικού δικτύου διανοµής νερού ολόκληρου του τέως ∆ήµου Ποσειδωνίας (νυν 
∆ήµος Σύρου-Ερµούπολης), που εκτείνεται στο νότιο τµήµα του νησιού, συνολικού 



µήκους 32.270µ., καθώς τα υφιστάµενα δίκτυα δεν επαρκούν για την πλήρη κάλυψη 
των αναγκών της περιοχής. Περιλαµβάνεται επίσης η αντικατάσταση των 
εσωτερικών δικτύων ύδρευσης των οικισµών του τέως ∆ήµου Ποσειδωνίας, 
συνολικού µήκους 5.100 µ., για τη µεταφορά του νερού των αφαλατώσεων στις 
δεξαµενές πόσιµου νερού. 
Ως ηµεροµηνία έναρξης του έργου ορίζεται η 31/03/2017. 
 
Το έργο  «Εξωτερικό ∆ίκτυο Ύδρευσης Πλάκα, Πλάκες, Τρυπητή, Τριοβάσαλος 
και Πέρα Τριοβάσαλος ∆. Μήλου» αφορά στη Β΄ Φάση του έργου και 
συγκεκριµένα στην κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης των παραπάνω 
οικισµών, από τις δεξαµενές στο ∆ηµοτικό Στάδιο έως και τις υφιστάµενες 
δεξαµενές στον Άγιο Ιωάννη, µήκους 1.385 µέτρων. Προβλέπεται επίσης η 
κατασκευή νέου αντλιοστασίου στις υφιστάµενες δεξαµενές του Αγίου Ιωάννη. 
 Ως ηµεροµηνία έναρξης του έργου ορίζεται η 31/03/2017. 
 
Το έργο «∆ίκτυο Ύδρευσης Οικισµού Αγίου Πέτρου ∆Ε Υδρούσας ∆. Άνδρου» 
περιλαµβάνει την κατασκευή υπόγειας δεξαµενής όγκου 177,5κ.µ. και  κυκλοφορικό 
δίκτυο συνολικού µήκους 1.243 µέτρων. 
Ως ηµεροµηνία έναρξης του έργου ορίζεται η 30/06/2017. 
 
 
Τα παραπάνω έργα εντάσσονται στον άξονα προτεραιότητας «Αειφορική ανάπτυξη 
και διαχείριση των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Νότιο Αιγαίο 2014 
– 2020» και συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης.  

 


