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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Υπογράφεται η σύμβαση με τους αναδόχους των έργων  

ύδρευσης Έξω Γωνιάς και Εμπορείου Θήρας 
 

Με ταχείς ρυθμούς συνεχίζεται η υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 και η αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ 

 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 

2014-2020, και της αξιοποίησης των πόρων του ΕΣΠΑ 2014-2020, όπου η 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου καταγράφει μια από τις καλύτερες επιδόσεις μεταξύ των 

Περιφερειών της χώρας, δύο σημαντικά έργα ύδρευσης για τη Σαντορίνη μπαίνουν σε 

τροχιά υλοποίησης.   
 

Πρόκειται για τα έργα «Ύδρευση Έξω Γωνιάς Θήρας» και «Δίκτυα Ύδρευσης 

Εμπορείου Θήρας», για τα οποία η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου προέβη στην προέγκριση υπογραφής σύμβασης με τους ανάδοχους, 

(έγκριση σχεδίων σύμβασης και διαδικασίας ανάθεσης) προκειμένου να ξεκινήσει 

άμεσα η κατασκευή τους.  
 

Το έργο «Ύδρευση Έξω Γωνιάς Θήρας», συνολικού προϋπολογισμού  927.000 €,  

αφορά στην κατασκευή δικτύων ύδρευσης συνολικού μήκους περίπου 8.400 μέτρων, 

μιας νέας δεξαμενής και τριών νέων αντλιοστασίων, με στόχο την υδροδότηση και 

των οικισμών Πύργου Καλλίστης και Μεγαλοχωρίου. Επίσης προβλέπεται και 

επέκταση του υφιστάμενου συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού της ΔΕΥΑΘ 

για τον έλεγχο των νέων εγκαταστάσεων.   
 

Το έργο «Δίκτυα Ύδρευσης Εμπορείου Θήρας», στο πλαίσιο της Πράξης 

«‘Ύδρευση Εμπορείου Θήρας»,   συνολικού προϋπολογισμού 4.274.000 €,  αφορά 

στην προμήθεια και εγκατάσταση Μονάδας Αφαλάτωσης  στη Δημοτική Κοινότητα 

Εμπορείου, με ελάχιστη δυναμικότητα παραγωγής πόσιμου νερού 2.000 κ.μ. 

ημερησίως, που θα λειτουργεί με δύο ανεξάρτητες γραμμές, δυναμικότητας 1.000 

κ.μ. ημερησίως, η κάθε μία. Προβλέπονται επίσης τρία αντλιοστάσια, 2.650 μ. 

δίδυμων καταθλιπτικών αγωγών και 30.000 μ. νέων αγωγών ύδρευσης.  
 

Τα δύο έργα, με αποφάσεις του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου, είναι  

ενταγμένα στον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των 

πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 και 

συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. 


