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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο για την τριετή αντιπλημμυρική προστασία
Νάξου & Μικρών Κυκλάδων
Στο πλαίσιο της νέας αντίληψης που επιβάλλει η κλιματική αλλαγή, στην διαχείριση των
περιβαλλοντικών θεμάτων

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συνεχίζει να θωρακίζει τα νησιά Κυκλάδων και Δωδεκανήσου με έργα
αντιπλημμυρικής προστασίας, στο πλαίσιο της νέας αντίληψης με την οποία αντιμετωπίζει αυτό το
κρίσιμης σημασίας ζήτημα, μέσω της σύναψης συμβάσεων τριετούς διάρκειας για τους καθαρισμούς
των ρεμάτων. Σκοπός είναι να υπάρχουν συνεχώς ενεργές συβάσεις που θα επιτρέπουν την έγκαιρη και
αποτελεσματική προληπτική δράση απέναντι στα έντονα καιρικά φαινόμενα και όχι μόνο κατά την
λεγόμενη «αντιπλημμυρική περίοδο»
Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, μετά την ολοκλήρωση του σχετικού διαγωνισμού,
υπέγραψε σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τον ανάδοχο, ύψους 683.112,73 ευρώ, για την υλοποίηση
του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία ν. Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2021 – 2023»
Το έργο αφορά στον καθαρισμό των ρεμάτων των νησιών (αρμοδιότητα η οποία περιήλθε στην
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου), καθώς και στον καθαρισμό των υφιστάμενων τεχνικών έργων απορροής
από καταπτώσεις, φερτά υλικά, απορρίμματα, αυτοφυή βλάστηση, καλάμια κλπ, ώστε αυτά να
λειτουργήσουν ανεμπόδιστα για την απορροή των ομβρίων υδάτων και να μειωθούν οι κίνδυνοι από
ενδεχόμενη εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων. Επιπλέον, για την προστασία του οδικού δικτύου και
την διασφάλιση της απρόσκοπτης παροχέτευσης των ομβρίων,, προβλέπονται εργασίες καθαρισμών των
τεχνικών του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου καλύπτεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, από τον κωδικό «Αντιπλημμυρική προστασία νησιών Π.Ε. Κυκλάδων».

Το Γραφείο Τύπου

Πλατεία Τσιροπινά, Ερμούπολη, Σύρος 84100 - τηλ. 22813.61500, φαξ: 22810.82376
Πλατεία Ελευθερίας, Ρόδος 85100 – τηλ. 22413.60502-3, φαξ: 22413-60531
email: g.hatzimarkos@pnai.gov.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Γραφείο Περιφερειάρχη

Πλατεία Τσιροπινά, Ερμούπολη, Σύρος 84100 - τηλ. 22813.61500, φαξ: 22810.82376
Πλατεία Ελευθερίας, Ρόδος 85100 – τηλ. 22413.60502-3, φαξ: 22413-60531
email: g.hatzimarkos@pnai.gov.gr

