
Προγραμματισμένα έργα από το Σύνδεσμο αποχέτευσης 
«ΗΡΑΚΛΗΣ» 

Στόχος του Συνδέσμου «ΗΡΑΚΛΗΣ» είναι η παροχή βέλτιστων υπηρεσιών προς τους 
πολίτες με στόχο,κατά πρώτο  την εξυπηρέτηση και την άμεση αντιμετώπιση των 
προβλημάτων των δημοτών και κατά δεύτερο την προστασία του περιβάλλοντος σύμφωνα 
πάντα με την οικεία νομοθεσία. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο η υπηρεσία μας προχωρά 
στην υλοποίηση έργων υποδομής. 
Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και με διαρκείς παρεμβάσεις, καταφέραμε να 
αποκαταστήσουμε προβλήματα που διαιωνίζονταν στον χρόνο.  

Στο αμέσως προσεχές διάστημα ο Σύνδεσμος «ΗΡΑΚΛΗΣ» έχει προγραμματίσει και 
εκτελεί έργα με ίδιους πόρους για τη κάλυψη αμέσων αναγκών, οι οποίες απορρέουν από 
τη θέληση των δημοτών να συνδεθούν με το αποχετευτικό δίκτυο του Συνδέσμου. 
Τα έργα τα όποια δρομολογούνται είναι τα εξής: 
1.Επεκταση αποχετευτικού δικτύου στις Δ.Ε Λεχαινών, Ανδραβίδας, Μυρσίνης, Τραγανού 
άνω των 350 μέτρων 
2.Κατασκευή εξωτερικών συνδέσεων (μπαστούνια) στις παραπάνω περιοχές για την 
εξυπηρέτηση των  αναγκών  των δημοτών- άνω των 180 παροχών-οι όποιοι θέλουν να 
συνδεθούν με το αποχετευτικό σύστημα 
3.Παρακολούθηση και βιντεοσκόπηση του υφιστάμενου αποχετευτικού δικτύου για να 
διαπιστωθούν τυχόν βλάβες και άμεση αποκατάσταση αυτών. 
Ο προϋπολογισμός αυτών των έργων ξεπερνά τις 210.000 ΕΥΡΩ. 

Παράλληλα ο Σύνδεσμος βελτιώνει με νέα δεδομένα υπάρχουσες μελέτες που 
αφορούν την ένταξη στο υφιστάμενο δίκτυο περιοχών όπως Νεοχώρι , Μαρκόπουλο, Αγία 
Μαύρα και Σταφιδόκαρπο καθώς και με τη συγγραφή νέων  μελετών για  τη  δημιουργία  
εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου και compact βιολογικών  στις περιοχές Κάστρου, 
Κυλλήνης, Κάτω Παναγιάς, προκειμένου να υπάρχει ετοιμότητα υποβολής πρότασης σε νέο 
πρόγραμμα. 
Δοθείσης ευκαιρίας, θα θέλαμε να τονίσουμε ώστε να γνωρίζουν οι πολίτες, ότι το δίκτυο 
αποχέτευσης , καθώς και η Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων, έχουν εξαιρετικά υψηλό 
κόστος συντήρησης και λειτουργίας και ότι απαιτείται η εξασφάλιση σημαντικού 
κεφαλαίου για οποιαδήποτε ενέργεια παρέμβασης και βελτίωσης τους. Αυτή είναι και η 
δικαιολογητική βάση του ανταποδοτικού χαρακτήρα των χρεώσεων. 

 
 

Εκ του Δ.Σ του Συνδέσμου 
Διονύσιος Μάλιαρης 

 

 

 

 


