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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

∆ύο µεγάλα έργα ύδρευσης στο νησί της Πάρου, εντάσσονται στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» 

 
∆ύο νέα, εξαιρετικά σηµαντικά και απαραίτητα  έργα ύδρευσης στο νησί της Πάρου, 
συνολικής επιλέξιµης δηµόσιας δαπάνης 2.374.838 ευρώ, εντάχθηκαν στην 
χρηµατοδότηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος του Νοτίου  
Αιγαίου – ΕΣΠΑ 2014-2020, µε απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. 
Γιώργου Χατζηµάρκου,  µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των σχετικών 
προτάσεων. 
 
Πρόκειται για τα έργα «Αντικατάσταση Εξωτερικού ∆ικτύου Ύδρευσης Κώστος 
– Παροικιά ∆ήµου Πάρου», επιλέξιµης  δηµόσιας δαπάνης 1.669.193,55  ευρώ και 
«Κατασκευή Συνοδών Έργων Μονάδας Αφαλάτωσης Παροικιάς Πάρου»,  
επιλέξιµης δηµόσιας δαπάνης 705.645,17 ευρώ. 
 
Το έργο «Αντικατάσταση Εξωτερικού ∆ικτύου Ύδρευσης Κώστος – Παροικιά 
∆ήµου Πάρου» αφορά στην αντικατάσταση του υπάρχοντος κεντρικού δικτύου 
µεταφοράς νερού από τη δεξαµενή στη θέση Αγία Υπακοή, στον Κώστο, έως τη 
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 τη 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. 
Ως ηµεροµηνία έναρξης του έργου έχει οριστεί η 12/5/2017. 
 
Το έργο «Κατασκευή Συνοδών Έργων Μονάδας Αφαλάτωσης Παροικιάς 
Πάρου» αφορά στην κατασκευή συνοδών έργων, απαραίτητων για τη λειτουργία 
των δύο ήδη εγκατεστηµένων φορητών µονάδων αφαλάτωσης στη θέση «Πέπονας», 
στην Παροικιά της Πάρου. 
 
Τα συνοδά έργα που θα κατασκευαστούν είναι:  
 
-Αγωγός διάθεσης άλµης που θα µεταφέρει την παραγόµενη άλµη στη θάλασσα 
-Αγωγός µεταφοράς πόσιµου νερού, καταθλιπτικός, που θα µεταφέρει το 



παραγόµενο καθαρό νερό στο υφιστάµενο δίκτυο ύδρευσης  
-Αντλιοστάσια (καθαρού νερού, θαλασσινού νερού και άλµης), φρεάτια και όλες τις 
ηλεκτρολογικές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία των 
µονάδων αφαλάτωσης 
-Εγκατάσταση ηλεκτρικού σταθµού 
-Περιµετρική δενδροφύτευση – περίφραξη 
-Σύνδεση µε ∆Ε∆∆ΗΕ και δίκτυα ΟΚΩ για την ηλεκτροδότηση των µονάδων 
αφαλάτωσης 
 
Ως ηµεροµηνία έναρξης του έργου έχει οριστεί η 28/02/2017. 
 
Τα παραπάνω έργα εντάσσονται στον άξονα προτεραιότητας «Αειφορική ανάπτυξη 
και διαχείριση των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Νότιο Αιγαίο 
2014 – 2020» και συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης.  


