Πατριωτική Ενωτική Κίνηση Αναγέννησης της Νισύρου

ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Όλα τα έργα που υπεβλήθησαν από τον Δήμο Νισύρου ύψους 8,265 εκατομμυρίων
ευρώ έχουν ενταχθεί στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και στο πρόγραμμα της
Περιφέρειας Ν. Αιγαίου. Συγκεκριμένα:
◼ Βελτίωση και επέκταση των λιμενικών εγκαταστάσεων του Μανδρακίου
Νισύρου, ποσού 2.000.000,0 ευρώ. Η μελέτη κόστους 200.000,00 ευρώ
χρηματοδοτείται από το Λιμενικό Ταμείο Κω-Νισύρου-Αστυπάλαιας.
◼ Νέες μονάδες αφαλάτωσης με χρήση ΑΠΕ, ποσού 1.000.000,00 ευρώ
◼ Ύδρευση των οικισμών Εμπορείου και Νικειών, ποσού 1.600.000,00 ευρώ.
Το έργο δημοπρατήθηκε και θα είναι έτοιμο σε ένα έτος
◼ Εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού στην περιοχή Λινούρα και σύνδεση του για
την μεταφορά λυμάτων από το Μανδράκι, ποσού 1.900.000,0 ευρώ. Το έργο είναι
στη φάση δημοπράτησης.
◼ Ύδρευση Αποχέτευση Πάλων και σύνδεση με τον βιολογικό καθαρισμό, ποσού
900.000,0 ευρώ που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου με το ποσό των
1.200.000,00 ευρώ. Η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης έχουν ολοκληρωθεί και
βρίσκεται στο στάδιο της δημοπράτησης.
◼ Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία τρίτης μονάδας αφαλάτωσης, ποσού
300.000. ευρώ χρηματοδοτούμενη από το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής. Εγκαταστάθηκε.

◼ Αλλαγή δικτύου ύδρευσης Μανδρακίου, ποσού 700.000,0 ευρώ. Η μελέτη
ολοκληρώθηκε και βρίσκεται στο δρόμο της ένταξης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ.
Με την αλλαγή του δικτύου θα υπάρχει συνεχής ροή νερού στο Μανδράκι.
◼ Τσιμεντόστρωση δρόμου από Παλιόκαστρο έως ηφαίστειο.
Το έργο υλοποιείται από την ΜΟΜΚΑ και βρισκόμαστε στο δεύτερο τμήμα
τσιμεντόστρωσης. Έχουν ήδη ολοκληρωθεί 2 χιλιόμετρα.
◼ Τσιμεντόστρωση του δρόμου από το λιμάνι στο Ηρώον. Έργο που άλλαξε την
εικόνα της εισόδου στο Μανδράκι
◼ Ασφαλτόστρωση δρόμου από Άγιο Νικήτα έως Παλιόκαστρο και τμήματος προς
σφαγεία
◼ Ασφαλτόστρωση δρόμου Κυράς. Η μελέτη έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται στο
στάδιο δημοπράτησης
◼ Πλακόστρωση δρόμου από σταθμό έως την πλατεία στα Νικειά. Η μελέτη και τα
τεύχη δημοπράτησης έχουν ολοκληρωθεί και θα δημοπρατηθεί έως το τέλος του
καλοκαιριού 2019.
◼ Πλακόστρωση δρόμου από σταθμό έως το νεκροταφείο στα Νικειά. Η μελέτη και
τα τεύχη δημοπράτησης έχουν ολοκληρωθεί και θα δημοπρατηθεί έως το τέλος του
καλοκαιριού 2019.
◼ Επισκευή και ανακαίνιση κοινοτικού κτιρίου Πάλων. Ολοκληρώθηκε η αλλαγή
οροφής και είμαστε στο στάδιο πλήρης ανακαίνισης του κτιρίου.
◼ Επισκευή και ανακαίνιση κοινοτικού κτιρίου Εμπορειού. Ολοκληρώθηκε η
μελέτη και είμαστε στο στάδιο κατασκευής.
◼ Επισκευή και ανακαίνιση κοινοτικού κτιρίου Νικειών. Ολοκληρώθηκε η μελέτη
και είμαστε στο στάδιο κατασκευής μετά τις παρεμβάσεις της εφορίας Νεότερων
Μνημείων.
◼ Εξορθολογισμός δικτύου ύδρευσης στο Μανδράκι. Το έργο δημοπρατήθηκε και
άρχισε η εφαρμογή της μελέτης.
◼ Περίφραξη των σφαγείων. Το έργο δημοπρατήθηκε και άρχισε η κατασκευή του.
◼ Τσιμεντόστρωση δρόμου προς ΧΥΤΑ. Το έργο δημοπρατήθηκε και βρίσκεται στο
στάδιο υλοποίησης του.
◼ Κατασκευή ελαιοτριβείου στα παλιά σφαγεία. Η μελέτη έχει ολοκληρωθεί για
80 κιλά ελιές την ώρα και θα υλοποιηθεί το 2019.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2018 ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Ο Δήμος Νισύρου ενισχύθηκε με το ποσό των 179.000,00 €.
◼ Από το Πρόγραμμα του υπουργείου Εσωτερικών ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ι: Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού, στον Δήμο
Νισύρου καταβάλλεται το ποσό των 105.000,00 €.
◼ Από το Πρόγραμμα του υπουργείου Εσωτερικών ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ /ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΙΙ: Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις,
καταβάλλεται στο Δήμο Νισύρου το ποσό των 5.200,00 €.
◼ Από το Πρόγραμμα του υπουργείου Εσωτερικών ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, 125.000,00
ευρώ για ένταξη έργου το 2019.
◼ Από το πρόγραμμα του υπουργείου Εσωτερικών ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ /ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΙΙΙ: Προμήθεια-Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των
Δήμων της χώρας, καταβάλλεται στο Δήμο Νισύρου το ποσό των 130.000,00 €
Το συνολικό ποσό που αναλογεί στο Δήμο από το Υπουργείο Εσωτερικών είναι
544.200,00 €
Ο Δήμος Νισύρου κατέθεσε μελέτες ανά περίπτωση για την απορρόφηση των
κονδυλίων.

