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Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ταμείο Συνοχής 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλων και Αειφόρος 

Ανάπτυξη» 2014-2020 
  

Ρόδος, 26 Αυγούστου 2020

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας 

λυμάτων Δήμου Σύμης 

 

Το συνολικό έργο, δικτύων αποχέτευσης και ΕΕΛ, προϋπολογισμού 3,9 εκατ. ευρώ έρχεται 

να δώσει  οριστική λύση στο χρονίζον πρόβλημα της διαχείρισης λυμάτων στο νησί 

Το “πράσινο φως” για τη δημοπράτηση ενός έργου εξαιρετικής σημασίας για το νησί της Σύμης, 

έδωσε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

Πρόκειται για το έργο “Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Σύμης”, του οποίου η 

ΕΥΔ ενέκρινε τα σχέδια των τευχών δημοπράτησης και τη διαδικασία με την οποία θα 

προκηρυχθεί. Αποτελεί υποέργο της Πράξης “Δίκτυα αποχέτευσης και ΕΕΛ Δήμου Σύμης”, 

συνολικού προϋπολογισμού 3.932.880 ευρώ, που με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου 

Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020.  

Το έργο που υλοποιείται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μετά την υπογραφή 

προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΥΑ Σύμης. έρχεται να δώσει οριστική λύση στο χρονίζον 

όσο και σοβαρό πρόβλημα της διαχείρισης των λυμάτων, που ταλανίζει για πολλά χρόνια τη 

Σύμη, να αναβαθμίσει το νησί περιβαλλοντικά, όσο και από απόψεως παρεχομένων υπηρεσιών 

στους κατοίκους του και στους εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες που δέχεται κάθε χρόνο. 

Με το συνολικό έργο «Δίκτυα αποχέτευσης και ΕΕΛ Δήμου Σύμης», το νησί αποκτά ένα πλήρες 

και λειτουργικό σύστημα αποχέτευσης αστικών αποβλήτων, με κατάλληλη επεξεργασία 

λυμάτων, το οποίο θα εξυπηρετεί όλους τους οικισμούς του βορείου τμήματος του νησιού.    

Αναλυτικότερα το έργο αφορά στην κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων λιμένα 

Αιγιαλού Σύμης και στην κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων και θα εξυπηρετεί 

πληθυσμό 4.500 κατοίκων. Η μελέτη περιλαμβάνει τον σχεδιασμό συστήματος αγωγών 

μεταφοράς αστικών λυμάτων από το λιμάνι Αιγιαλού στην ΕΕΛ. Στο σύστημα των αγωγών θα 

συνδεθεί μελλοντικά ο αγωγός που θα μεταφέρει τα λύματα του συνοικισμού Νημπορειό. Το εν 

λόγω σύστημα θα επεξεργάζεται τα αστικά λύματα της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Σύμης. 

Επειδή η κατασκευή των δικτύων σε άλλες περιοχές του οικισμού ή σε όμορους οικισμούς θα 
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γίνεται σταδιακά, προβλέπεται και η κατασκευή μονάδας προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων 

δυναμικότητας 100 τ.μ. ημερησίως. 

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για την κατασκευή του έργου ανέρχεται σε 3.932.880 ευρώ και θα 

καλυφθεί από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον 

και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», με συγχρηματοδότηση του Ταμείου Συνοχής. 


