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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Ξεκινά η αντικατάσταση του κεντρικού δικτύου ύδρευσης Παροικιάς 

Πάρου 

Εγκρίθηκε από την ΕΥ∆ η υπογραφή σύµβασης µε τον ανάδοχο το έργου 

 

Ένα πολύ σηµαντικό έργο για την Πάρο, µε σκοπό την οµαλή υδροδότηση του 

νησιού, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς µήνες, περνά στο στάδιο της υλοποίησής του, 

µετά την έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης (ΕΥ∆) της Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου της υπογραφής σύµβασης µε τον ανάδοχο.  

 

Ειδικότερα, µετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου, η ΕΥ∆ 

προέβη στην έγκριση  του σχεδίου σύµβασης και της διαδικασίας ανάθεσης του 

έργου  «Αντικατάσταση κεντρικού δικτύου ύδρευσης Παροικιάς από δεξαµενή 

Αγίας Υπακοής έως δεξαµενή Αγίων Αναργύρων». Το έργο αποτελεί υποέργο της 

Πράξης «Αντικατάσταση Εξωτερικού ∆ικτύου Ύδρευσης Κώστος – Παροικιά 

∆ήµου Πάρου», επιλέξιµης  δηµόσιας δαπάνης 1.669.193,55  ευρώ, το οποίο, µε 

απόφαση του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζηµάρκου, έχει ενταχθεί και 

χρηµατοδοτείται  από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020».  

 

Το έργο, που θα εξασφαλίσει την οµαλή υδροδότηση του νησιού, ιδιαίτερα κατά 

τους θερινούς µήνες που η ζήτηση αυξάνεται κατακόρυφα λόγω της υψηλής 

τουριστικής κίνησης, αφορά στην αντικατάσταση του υπάρχοντος κεντρικού δικτύου 

µεταφοράς νερού από την δεξαµενή στη θέση Αγία Υπακοή, στον Κώστο, έως την 

δεξαµενή στη θέση Άγιοι Ανάργυροι, στην Παροικιά της Πάρου, µε αγωγούς 

συνολικού µήκους 7.500 µέτρων. 

Περιλαµβάνει, επίσης, εργασίες αρχαιολογικής παρακολούθησης των εκσκαφικών 

εργασιών για την διέλευση του αγωγού, πλησίον της αρχαίας πόλης της Παροικιάς. 

Με την αντικατάσταση του δικτύου, θα βελτιωθεί σε πολύ µεγάλο βαθµό η 

εξυπηρέτηση των κατοίκων των παραπάνω περιοχών της Πάρου και θα 

εξοικονοµηθεί µεγάλη ποσότητα ύδατος, καθώς ο υφιστάµενος  αγωγός έχει µεγάλες 



απώλειες λόγω παλαιότητας και συχνών βλαβών. 

Το έργο είναι ενταγµένο στον άξονα προτεραιότητας «Αειφορική ανάπτυξη και 

διαχείριση των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 

2020» και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης.  

 

 

 


