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Ένα σημαντικό έργο υποδομής που θα επιλύσει σοβαρά και χρονίζοντα προβλήματα στην
ύδρευση Τοπικών Κοινοτήτων της Δ.Ε. Μολοσσών του Δήμου Ζίτσας εντάχθηκε στο
πρόγραμμα «ΦιλόΔημος Ι» με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Παναγιώτη Σκουρλέτη.

Πρόκειται για το έργο «Ύδρευση Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Μολοσσών» που
χρηματοδοτείται, μέσω του «ΦιλόΔημος Ι», με το ποσό των 3.000.000ευρω και για το οποίο
ο Δήμος Ζίτσας είχε καταθέσει σχετικό φάκελο προς ένταξη στις 15 Ιουνίου, ημερομηνία
που άνοιξε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

«Αισθάνομαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος και ευχαριστώ τον Υπουργό Εσωτερικών που
αφουγκράστηκε τις ανάγκες μας και μας δίνει τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε προτάσεις
για έργα που θα επιλύσουν εκκρεμότητες και προβλήματα του παρελθόντος», αναφέρει ο
Δήμαρχος Ζίτσας Μιχάλης Πλιάκος με αφορμή την απόφαση ένταξης και προσθέτει: «Η
ανταπόκριση των Δήμων στις Προσκλήσεις του «ΦιλόΔημος» καταδεικνύουν την
αναγκαιότητα του προγράμματος, πράγμα που επεσήμανα στις κατ' ιδίαν συναντήσεις μου
με τον Υπουργό πριν από 1,5 χρόνο. Έρχεται δε, να καλύψει κενά σε βασικές υποδομές και
διαψεύδει όσους ισχυριζόταν πως δεν είναι απαραίτητα τα προγράμματα που θα
χρηματοδοτούν υποδομές καθώς αυτές υποτίθεται πως είχαν ολοκληρωθεί».

Ακολούθως ο κ. Πλιάκος συγχαίρει τόσο τις υπηρεσίες του Υπουργείου «γιατί προχωρούν
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με ταχύτατους ρυθμούς τις διαδικασίες ένταξης», όσο και τις υπηρεσίες του Δήμου Ζίτσας (
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος και Τμήμα Προγραμματισμού,
Ανάπτυξης & Οργάνωσης) «που με την έναρξη του προγράμματος «ΦιλόΔημος» με
συντονισμένες ενέργειες και εντατική εργασία καταθέτουν τεκμηριωμένες προτάσεις και
πλήρεις φακέλους σε όλες τις Προσκλήσεις καταφέρνοντας να καταστήσουν το Δήμο από
τους πρώτους πανελλαδικά στις εντάξεις έργων».

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο «Ύδρευση Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Μολοσσών» που εντάχθηκε στον Άξονα
Προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» του προγράμματος
«ΦιλόΔημος Ι» θα καλύψει την υδροδότηση με νέας τεχνολογίας δίκτυα, των κατοίκων της
Δημοτικής Ενότητας Μολοσσών και συγκεκριμένα των οικισμών Βουτσαρά, Χίνκας,
Γιουργάνιστας, Γκριμπόβου, Κουρέντων, Γρανίτσας, Ραδοβιζίου, Πολυδώρου, Άνω
Βερενίκης, Κάτω Βερενίκης, Παλαιοχώρας, Βεντερίκου, Φτέρης, Δοβλάς, Άνω Ζαλόγγου και
Κάτω Ζαλόγγου, που επί δεκαετίες ταλαιπωρούνται από έλλειψη υδροδότησης λόγω της
παλαιότητας του δικτύου το οποίο εξάλλου, παρουσιάζει συχνά βλάβες και διαρροές.
Ταυτόχρονα, θα βελτιώσει την ποιότητα του νερού που καταναλώνουν οι πολίτες.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου μεταξύ άλλων, αφορά στην αντικατάσταση εσωτερικών
δικτύων ύδρευσης στις παραπάνω κοινότητες και συγκεκριμένα: Δεξαμενή στην Τ.Κ.
Κουρέντων και εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης, ανλτιοστάσιο, εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης και
δεξαμενή στην Τ.Κ. Γρανίτσας, εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης και δεξαμενή στην Τ.Κ.
Πολυδώρου, εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης στις Τ.Κ. Βερενικής, Δοβλάς, Ζαλόγγου.
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