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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 

Ο σπάνιος βιότοπος της  Κοιλάδας των Πεταλούδων, αναμορφώνεται 

με ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

 

Η  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας ενέκρινε την  υπογραφή 

σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου 

 

Στη φάση της υλοποίησης περνά το πολυαναμενόμενο έργο που θα αναμορφώσει και 

θα αναβαθμίσει την Κοιλάδα των Πεταλούδων, ενός σπάνιου βιότοπου, από τα πλέον 

φημισμένα αξιοθέατα της Ρόδου, μετά την προέγκριση υπογραφής σύμβασης με τον 

ανάδοχο, στην οποία προέβη η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) της Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου. 

 

Ειδικότερα, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοπράτησης,  η ΕΥΔ ενέκρινε 

το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του έργου «Επεμβάσεις για την 

προστασία και αναβάθμιση της Κοιλάδας Πεταλούδων Δήμου Ρόδου», το οποίο 

αποτελεί υποέργο της Πράξης «Δράσεις για την προστασία και διατήρηση του 

οικοσυστήματος Κοιλάδας Πεταλούδων Δήμου Ρόδου», συνολικού προϋπολο-

γισμού 605.906 €. 

 

Το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020», 

με απόφαση του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου και συγχρηματοδοτείται 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-

2020.  

 

Σύμφωνα με την μελέτη αποκατάστασης της κοιλάδας,  προβλέπονται εργασίες 

αναβάθμισής της, καθώς και δράσεις διατήρησης του οικοσυστήματος των 

πεταλούδων. 

 

Συγκεκριμένα, προβλέπονται: 

 Συντήρηση υφιστάμενων ξύλινων περιφράξεων και κατασκευή νέων 

 Καθαρισμός του ρέματος που διέρχεται την Κοιλάδα 

 Κοπή και απομάκρυνση ξεραμένων και προσβεβλημένων από αρρώστιες δένδρων 

 Καθαρισμός και στεγανοποίηση δύο υφιστάμενων κλειστών δεξαμενών 

πυρασφαλείας 

 Καθαρισμός και στεγανοποίηση υφιστάμενης δεξαμενής ανακύκλωσης νερού 

 Νέος ξύλινος οικίσκος αντλιοστασίου 

 Τρεις νέοι ξύλινοι οικίσκοι – παρατηρητήρια 



 Νέες πληροφοριακές πινακίδες ,ξύλινα παγκάκια και κάδοι απορριμμάτων 

 Διάνοιξη, καθαρισμός, στερέωση και περίφραξη ανενεργών μονοπατιών 

 Σταθεροποίηση πρανών εντός της Κοιλάδας με ξυλοφράγματα 

 Νέα μεταλλική περίφραξη περιμετρικά της Κοιλάδας για την αντικατάσταση της 

υφισταμένης 

 Ολοκληρωμένα συστήματα πυρανίχνευσης, πυρασφάλειας και άρδευσης. 

 

Όσον αφορά την διατήρηση του οικοσυστήματος προβλέπονται: 

 Η αναδασωμένη εικόνα της Κοιλάδας των Πεταλούδων και νέοι φυτωριακοί χώροι 

 Διαμόρφωση του χώρου εκτροφής των βοηθητικών χώρων παταμονής και των 

πεδίων ελλιμενισμού της πεταλούδας 

 Πλήρης σημειοχημική διερεύνηση των πτητικών τόσο των κυρίαρχων ειδών όσο 

και των σημειοχημικών της πεταλούδας 

 Ειδικός ιστότοπος στο Διαδίκτυο, στο οποίο θα αναρτηθούν η αναδασωμένη 

εικόνα της κοιλάδας και εκπαιδευτικό υλικό από τις δράσεις που θα γίνουν στο 

πλαίσιο του έργου. 

 

 


