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ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας (ΔΕΥΑΗ) ανακοίνωσε
χθες την ένταξη στα διασυνοριακά προγράμματα συνεργασίας ΙNTERREG, Ελλάδας
Αλβανίας και Ελλάδας Ιταλίας, δύο πολύ σημαντικών περιβαλοντικών έργων για την
περιοχή.

Πιο συγκεκριμένα την χρηματοδότηση της πράξης «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε
λειτουργία εξοπλισμού απομακρυσμένης ανάγνωσης μετρήσεων για τη βελτιστοποίηση της
διαχειριστικής λειτουργίας των μεγάλων καταναλώσεων και μείωση του μη ανταποδοτικού
νερού, σε επιλεγμένες θέσεις του δικτύου ύδρευσης αρμοδιότητας της ΔΕΥΑ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» ως εταίρος/δικαιούχος στο έργο «Networking for Reciprocal Safe Cross
Border Water Supply towards a Worth Living Environment – SaveSafeWater»
(Χρηματοδότηση: Διασυνοριακό Πρόγραμμα Συνεργασίας ΙNTERREG IPA II Cross-border
Cooperation Programme Greece-Albania 2014-2020, Π/Υ 930.000€).

Συγκεκριμένα, κατόπιν αξιολόγησης 200 αιτήσεων (2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων)
από την Επιτροπή Αξιολόγησης του Προγράμματος η πρόταση έλαβε την υψηλότερη
βαθμολογία στο σύνολο των 18 προτάσεων από τις δύο χώρες που εγκρίθηκαν στον Άξονα
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Προτεραιότητας 1 – Προώθηση περιβάλλοντος, βιώσιμων μεταφορών και δημόσιων
υποδομών.

Απώτερος σκοπός του έργου είναι η προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας για την
αύξηση της αποδοτικότητας των υδατικών πόρων και η προσαρμογή των δύο χωρών στις
συνθήκες κλιματικής αλλαγής, καθώς επίσης και η ένταξη των στόχων της κλιματικής
αλλαγής στον προγραμματισμό των εθνικών και τοπικών πολιτικών στις περιοχές μελέτης.

Το δεύτερο έργο αφορά την χρηματοδότηση της πράξης «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση
σε λειτουργία εξοπλισμού απομακρυσμένης ανάγνωσης μετρήσεων για την βελτιστοποίηση
της διαχειριστικής λειτουργίας και αξιοποίησης των υδατικών πόρων σε επιλεγμένες θέσεις
του δικτύου ύδρευσης αρμοδιότητας ΔΕΥΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» επικεφαλής εταίρος/
δικαιούχος στο έργο «Βιώσιμα Συστήματα Παροχής Πόσιμου Νερού σε τουριστικές
περιοχές της Μεσογείου» (Χρηματοδότηση: Διασυνοριακό Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg
V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020, Π/Υ 983.000€).

Συγκεκριμένα, κατόπιν αξιολόγησης 349 αιτήσεων (1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων)
από την Επιτροπή Αξιολόγησης του Προγράμματος η πρόταση λαμβάνοντας στην κατάταξη
αξιολόγησης από τις υψηλότερες βαθμολογίες στο σύνολο των 192 προτάσεων από τις δύο
χώρες που πέρασαν την πρώτη φάση αξιολόγησης και στο σύνολο των 19 οι οποίες τελικά
εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση στον Άξονα Προτεραιότητας 2- Ολοκληρωμένη
περιβαλλοντική διαχείριση

Το έργο αποσκοπεί στην αξιοποίηση των υδατικών πόρων ως εδαφικό πλεονέκτημα της
περιοχής του προγράμματος. Η ανάπτυξη βιώσιμων στρατηγικών και εργαλείων για τη
διαχείριση των υδατικών πόρων, καθώς επίσης και η ανάπτυξη ενός κοινού πλαισίου όσον
αφορά την αξιολόγηση των ειδικότερων χαρακτηριστικών και την αύξηση της ικανότητας
διαχείρισης τους αποτελεί πρώτη προτεραιότητα των δύο χωρών Ελλάδα-Ιταλία. Επιπλέον,
η υιοθέτηση κοινής πολιτικής διασυνοριακής διαχείρισης και η προώθηση τεχνολογιών
εξοικονόμησης νερού-βιώσιμη χρήση υδατικών πόρων αποτελεί προϋπόθεση για την
μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη της διασυνοριακής περιοχής.
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