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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Εντάχτηκαν για χρηματοδότηση οι μελέτες υδροδότησης των οικισμών Μοναστηρίου και 

Προσηλίου 

Π. Ταγκαλής: «Τα έργα ύδρευσης είναι έργα προτεραιότητας για το Δήμο Δελφών» 

 

 

Υπεγράφη η ένταξη προς χρηματοδότηση των μελετών για την κατασκευή του δικτύου 

ύδρευσης των οικισμών Μοναστηρίου και Προσηλίου, της Κοινότητας Προσηλίου του Δήμου 

Δελφών, ανοίγοντας το δρόμο για την πραγματοποίηση ενός πολύ σημαντικού έργου το 

οποίο αποτελεί χρόνιο αίτημα της περιοχής.  

Πιο συγκεκριμένα, μετά από συντονισμένες ενέργειες των Υπηρεσιών της Δημοτικής 

Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) του Δήμου Δελφών και της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-

2020», η Πράξη με τίτλο: «Μελέτες ωρίμανσης κατασκευής του εξωτερικού δικτύου 

ύδρευσης των οικισμών Μοναστηρίου και Προσηλίου της Κοινότητας Προσηλίου του Δήμου 

Δελφών», συνολικού προϋπολογισμού 106.399,39 ευρώ.  

Η σχετική απόφαση υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνη Σπανό, τον 

οποίο ευχαριστούμε και αποτελεί την αφετηρία για την οριστική λύση του προβλήματος 

υδροδότησης του οικισμού, καθώς μετά την ολοκλήρωσή της θα ακολουθήσει και η ένταξη 

προς χρηματοδότηση του έργου, για το οποίο υπάρχουν πιστώσεις στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ της 

περιόδου 2021-27.  

Ως προς το φυσικό αντικείμενο της μελέτης, αφορά στην υδροδότηση των οικισμών 

Προσηλίου και Μοναστηρίου της Τ.Κ. Προσηλίου, από τις πηγές της «Κρύας» στην περιοχή 

του Αγ. Νικολάου και στην διαδρομή από Άμφισσα προς τον Οικισμό του Προσηλίου. Για την 

υδροδότηση των οικισμών θα απαιτηθεί η συγκέντρωση του νερού σε πηγή και η άντληση 

του μέσω καταθλιπτικών αγωγών προς τους οικισμούς με τις απαραίτητες υποδομές-

αντλιοστάσια.  
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Ο Δήμαρχος Δελφών, κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, με δήλωσή του ευχαριστεί τον Πρόεδρο της 

ΔΕΥΑ κ. Σωτ. Σωτηρόπουλο και τους υπηρεσιακούς παράγοντες οι οποίοι κατάφεραν μέσα 

σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα και εργαζόμενοι εκτός ωραρίου, να ετοιμάσουν την 

πρόταση και να την υποβάλλουμε πρώτοι στην Διαχειριστική Αρχή, με συνέπεια την ένταξή 

της προς χρηματοδότηση. «Τα έργα ύδρευσης είναι έργα προτεραιότητας για το Δήμο 

Δελφών και με την εν λόγω χρηματοδότηση της μελέτης το πλέον σημαντικό ζήτημα που 

αφορά τους δύο οικισμούς δρομολογείται προς επίλυση», σημείωσε ο κ. Ταγκαλής, 

καταλήγοντας: «Η πολιτική ηγεσία του Δήμου, σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες, έχει 

στοχεύσει σε σειρά παρεμβάσεων οι οποίες σταδιακά και με εμφανή προς όλους τρόπο 

προωθούνται αλλάζοντας την εικόνα του τόπου μας». 

 

Από το Γραφείο Δημάρχου 


