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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Την υπογραφή σύµβασης µε τον ανάδοχο για την επέκταση των 

Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυµάτων στα Φηρά Θήρας,  ενέκρινε 

η ΕΥ∆ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

 

Έργο κρίσιµης σηµασίας για την βιώσιµη ανάπτυξη της Σαντορίνης,  που κατά 

τους καλοκαιρινούς µήνες καλείται να εξυπηρετήσει πάνω από 85.000 

επισκέπτες ηµερησίως 

 

Στην προέγκριση υπογραφής σύµβασης µε το ανάδοχο του έργου της   επέκτασης 

των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυµάτων στα Φηρά Θήρας,  προέβη η Ειδική 

Υπηρεσία ∆ιαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, δίνοντας έτσι το «πράσινο 

φως» για την έναρξη  των εργασιών.  

Πρόκειται για ένα µεγάλο περιβαλλοντικό έργο υποδοµής, κρίσιµης  σηµασίας για 

την βιώσιµη ανάπτυξη της Σαντορίνης, εκ των µεγαλύτερων τουριστικών 

προορισµών της χώρας,  που κατά τους καλοκαιρινούς µήνες καλείται να 

εξυπηρετήσει πάνω από 85.000 επισκέπτες ηµερησίως.  

Πιο συγκεκριµένα, η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 

ενέκρινε το σχέδιο σύµβασης και την διαδικασία ανάθεσης του Υποέργου 1  

«Επέκταση  Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυµάτων Φηρών ∆ήµου Θήρας» της 

οµότιτλης Πράξης , συνολικού προϋπολογισµού 3.540.496,00 ευρώ. 

Το έργο συµβάλλει στην αναβάθµιση του περιβάλλοντος, στην προστασία του 

οικοσυστήµατος και στη βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών για τους κατοίκους 

και τους επισκέπτες του νησιού.  Η  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εξασφάλισε  τη 

χρηµατοδότησή του µέσω ΕΣΠΑ, εντάσσοντάς το  στο  Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 (µε 
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συγχρηµατοδότηση από το Ταµείο Συνοχής), µε επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη ύψους  

3.540.496 ευρώ 

Το έργο “Επέκταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυµάτων Φηρών ∆ήµου 

Θήρας” αφορά στην επέκταση της υφιστάµενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας 

Λυµάτων, για την εξυπηρέτηση ισοδύναµου πληθυσµού 20.000 ι.κ. Η υφιστάµενη 

ΕΕΛ λειτουργεί πλέον της 20ετίας και έχει σήµερα δυναµικότητα 10.000 ι.κ., µε 

συνέπεια να παρουσιάζονται προβλήµατα σωστής λειτουργίας κυρίως κατά την 

θερινή περίοδο, λόγω της συνεχούς αύξησης των παροχών. Το έργο θα καλύψει τις 

ανάγκες των Φηρών (Φηρά, Ηµεροβίγλι και Βουρβούλο) και του Καρτεράδου, που 

προκύπτουν από την συνεχή τουριστική ανάπτυξη. Περιλαµβάνεται επίσης και η 

κατασκευή νέου αγωγού διάθεσης των επεξεργασµένων λυµάτων. 

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η ∆ΕΥΑ Θήρας. 

 

 

 


