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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Πρόταση χρηματοδότησης για εκπόνηση μελετών ενός ακόμα σημαντικού έργου 

ύδρευσης από το Δήμο Δελφών 

Π. Ταγκαλής: «Καμία ευκαιρία χρηματοδότησης δεν πάει χαμένη» 

 

 

Στην υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την εκπόνηση μελετών κατασκευής ενός 

ακόμα πολύ σημαντικού έργου στον τομέα της ύδρευσης προχωρά η Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δελφών, 

η οποία ταυτόχρονα υπογράφει για την υλοποίησή τους προγραμματική σύμβαση με το 

Δήμο Δελφών.  

Πιο συγκεκριμένα, το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δελφών αποφάσισε την υποβολή πρότασης για 

το έργο με τίτλο «Μελέτες ωρίμανσης κατασκευής του έργου: «Αναβάθμιση – αντικατάσταση 

τμήματος υφιστάμενου εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από το Διυλιστήριο Άμφισσας – 

Αντλιοστασίο Αγ. Γεώργιου – Δεξαμενή Αγ. Ευθυμίας- Αντλιοστάσιο Καναπίτσας – Δεξαμενή 

Βουνιχώρας έως Δεξαμενή Πεντεορίων». Η πρόταση, συνολικού προϋπολογισμού 

242.844,93 ευρώ, υποβάλλεται σε συνέχεια της πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών, 

στον άξονα Προτεραιότητας: 2.6 «Παροχή πόσιμου νερού και διαχείριση υδάτων» με τίτλο 

«Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της 

λειψυδρίας».  

Η πραγματοποίηση του έργου θα συμβάλει στη βελτίωση της υδροδότησης των οικισμών 

Αγίας Ευθυμίας, Βουνιχώρας, Πεντεορίων και Αγίων Πάντων του Δήμου Δελφών. Με την 

εκπόνηση των μελετών επιδιώκεται ο εξορθολογισμός λειτουργίας του εξωτερικού δικτύου 

ύδρευσης, καθώς και της διαχείρισης των υδατικών πόρων του Δήμου. Στο πλαίσιο της 

μελέτης θα εξεταστούν εναλλακτικές λύσεις για την επίλυση του προβλήματος επάρκειας 

νερού των οικισμών και θα προταθούν τεχνικά έργα σε επίπεδο οριστικής μελέτης για την 

επιλεγείσα λύση. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις θα καταλήγουν στη σύνταξη τευχών 

δημοπράτησης, τα οποία στη συνέχεια θα προταθούν σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την 

κατασκευή ολοκληρωμένου τεχνικού έργου.  
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Ο Δήμαρχος Δελφών, κ. Παναγιώτης Ταγκαλής και ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. κ. Σωτήρης 

Σωτηρόπουλος, με αφορμή την απόφαση υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης τόνισαν 

τη σπουδαιότητα δρομολόγησης του εν λόγω έργου. «Ο Δήμος Δελφών, εκμεταλλευόμενος 

ένα ακόμα χρηματοδοτικό εργαλείο, προχωρά τη διαδικασία πραγματοποίησης ενός ακόμα 

σημαντικού έργου ύδρευσης, το οποίο θα δώσει λύσεις σε χρονίζοντα ζητήματα που 

υπάρχουν. Με σωστό προγραμματισμό  Δήμος και Δ.Ε.Υ.Α. εργάζονται καθημερινά για τη 

βελτίωση των υποδομών και την καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες», 

σημείωσε ο κ. Ταγκαλής.  

 

 


