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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ,  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ  

 
 

Χαριλάου Τρικούπη 182                  Αθήνα  13/3/2012 
101 78 Αθήνα , τηλ. 64 67 912                                                                                         Αρ. Πρωτ  3480 
 
                                                                                                                                                                                                    

Προς  τη 
Βουλή  των  Ελλήνων 
Δ/νση  Κοινοβουλευτικού  Ελέγχου 

  
Τμήμα  Ερωτήσεων 
 

 
 
 

ΘΕΜΑ: Έργα ύδρευσης νήσων Κέρκυρας και Παξών 
  
ΣΧΕΤ.: Η Ερώτηση 5903/21.02.2012 που κατέθεσε στη Βουλή,  

ο Βουλευτής κ. Νίκος Δένδιας   
   
ΚΟΙΝ.: 1. Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας – Γρ. Υπουργού                        
 2. Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής – Γρ. Υπουργού 
 3. Βουλευτή κ. Νίκο Δένδια 
                         
 
Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, και σύμφωνα με τα στοιχεία της αρμόδιας 
Υπηρεσίας, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κ. Βουλευτή τα εξής: 

Η Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Υ.ΜΕ.ΔΙ. πρότεινε την ένταξη κατασκευής των έργων ύδρευσης 
νήσων Κέρκυρας και Παξών στο ΕΣΠΑ 2007-2013 με αίτηση χρηματοδότησης μεγάλου 
έργου, η οποία υποβλήθηκε αρχικά το Μάιο του 2009 και επανυποβλήθηκε αναμορφωμένη 
το Νοέμβριο του 2010 και τον Μάιο του 2011.  

Ωστόσο, με το από 13.9.2011 σχετικό έγγραφό της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε μεταξύ 
άλλων, και θέμα σχετικά με τον ενιαίο χαρακτήρα του έργου, δηλώνοντας ότι η υποβληθείσα 
πρόταση εμπεριέχει τουλάχιστον τρία διαφορετικά και ανεξάρτητα έργα. Σε συνέχεια των 
υποδείξεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αποφάσεων συσκέψεων μεταξύ των 
εκπροσώπων των Υπουργείων ΥΠ.Α.Α.Ν., ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. και Υ.Π.Ε.Κ.Α. αποφασίστηκε η 
επανυποβολή αίτησης χρηματοδότησης με διαχωρισμό του ενιαίου μεγάλου έργου, σε δύο 
(2) αιτήσεις μικρών έργων και μία (1) αίτηση μεγάλου έργου. 

Πιο συγκεκριμένα, για το έργο ύδρευσης Παξών, προϋπολογισμού 15,55 εκατ. ευρώ, έχει 
ήδη υποβληθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών (Δ6), η από             
30-12-2011 αίτηση ένταξης προς την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του ΥΠΕΚΑ (ΕΥΔ  
ΕΠΠΕΡΑΑ) και αναμένεται η έγκρισή της προκειμένου να προχωρήσει στη δημοπράτηση του 
έργου.  

Όσον αφορά τα έργα ύδρευσης Νότιας Κέρκυρας - Πόλης Κέρκυρας με τίτλο «Ύδρευση 
Νήσου Κέρκυρας. Εγκαταστάσεις αποσκλήρυνσης νερού και συναφή έργα ταμίευσης, 
άντλησης και μεταφοράς», προϋπολογισμού 49 εκατ. ευρώ περίπου, η αρμόδια Υπηρεσία 
του Υπουργείου, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις της ΔΕΥΑ Κέρκυρας, ζήτησε τη 
σύμφωνη γνώμη των συναρμόδιων φορέων (ΥΠΕΚΑ, ΥΠΑΝ) προκειμένου να προχωρήσει  
στις τελικές τροποποιήσεις. Ήδη, έχουν ολοκληρωθεί οι τροποποιήσεις της μελέτης και εντός 
των επόμενων ημερών υποβάλλεται η πρόταση για ένταξη. 
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Τέλος, για τα υπόλοιπα έργα ύδρευσης της νήσου Κέρκυρας (τρεις εργολαβίες με αντικείμενο 
την κατασκευή των φραγμάτων και των συναφών έργων), εκτιμώμενου προϋπολογισμού 225 
εκατ. ευρώ περίπου, ολοκληρώνεται η επεξεργασία της σχετικής πρότασης και θα υποβληθεί 
από την αρμόδια Υπηρεσία (Δ6) στη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΠΕΡΑΑ μέχρι τέλος Μαρτίου.   

 
                            
 
                      
Εσωτ. Διανομή                                                                          
Γρ. Κοιν. Ελέγχου 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ 
Ακριβές αντίγραφο 

 

Ε. Σταμοπούλου 

 
 
 
 
 
 


