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Θέμα: Έργο ύδρευσης νήσου Κέρκυρας

Η ύδρευση της Κέρκυρας αποτέλεσε πεδίο τεράστιου προβληματισμού από τη δημιουργία της τον
8ο  προ  Χριστού  αιώνα  μέχρι  σήμερα.  Ο  σημαντικότερος  παράγοντας  των  προβλημάτων  της
ύδρευσης  είναι  ο  γεωλογικός  παράγοντας  και  συγκεκριμένα  η  ποιοτική  επιβάρυνση  των
σημαντικότερων πηγών του νησιού με θειικά ιόντα λόγω της ύπαρξης μεγάλων ποσοτήτων γύψου
στο έδαφος του νησιού. 

Η  σύγχρονη  πόλη  της  Κέρκυρας  υδρεύτηκε  κατ’αρχήν  το  έτος  1832  από  τα  νερά  της  πηγής
Καρτερίου Μπενιτσών μετά από σχετική απόφαση της τότε Αγγλικής Αρμοστείας. Η πηγή Καρτέρι
αν και τροφοδοτείται από ασβεστόλιθους παρουσιάζει θειικά ιόντα στο επίπεδο των 440 mg/lt.
Το 1840 προστέθηκαν στα νερά της πηγής του Καρτερίου και νερά της πηγής του Αγίου Νικολάου
Μπενιτσών με περιεκτικότητα σε θειικά ιόντα 240 mg/lt.

Οι ποσότητες του νερού των πηγών Καρτερίου και Αγίου Νικολάου ήταν σχετικά πολύ μικρές και
με την πάροδο των ετών και την αύξηση της κατανάλωσης τα προβλήματα ύδρευσης της πόλης της
Κέρκυρας  έγιναν  ανυπέρβλητα.  Έτσι  το  1966  με  τη  σύμφωνη  γνώμη  του  Νομίατρου  κ.  Δ.
Αβραμίδη και μετά από ειδική σύσκεψη εκπροσώπων του ιατρικού κόσμου της Κέρκυρας εισήχθη
νερό από την πηγή της Χρυσίδας η οποία παρουσιάζει επίπεδο θειικών της τάξης των 1.200 mg/lt.

Έκτοτε η Κέρκυρα υδρεύεται με νερό αυξημένης σκληρότητας και επίπεδο θειικών 1.200 mg/lt
περίπου (80 γερμανικών βαθμών) νερό που σε άλλες περιοχές το θεωρούν ακατάλληλο ακόμα και
για άρδευση.

Αντίστοιχα με την Πόλη στην πλειοψηφία οι περιοχές του νησιού υδρεύονται με νερό πολύ σκληρό.

Η  Δ.Ε.Υ.Α.Κ.  το  1991  προχώρησε  σε  εκπόνηση  προκαταρκτικής  μελέτης  για  τη  λύση  του
προβλήματος. Η μελέτη εκείνη υπέδειξε την κατασκευή φράγματος στη θέση Ρεκίνι στη Βόρεια
Κέρκυρα.

Μη  έχοντας  τη  δυνατότητα  εκτέλεσης  τέτοιου  έργου  σε  χώρους  άλλων  Δήμων  η  Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
προχώρησε στην παραχώρηση της σχετικής μελέτης στο ΥΠΕΧΩΔΕ και συγκεκριμένα στη μονάδα
Δ6 για τη συνέχιση της μελέτης με σκοπό την αντιμετώπιση του προβλήματος των θειικών όλου
του νησιού.

Προέκυψε  έτσι  μια  πρόταση  η  οποία  προέβλεπε  την  κατασκευή  3  φραγμάτων,  2  μονάδων
αφαλάτωσης και ένα πλήθος αγωγών διασύνδεσης οικονομικού ύψους της τάξης των 250.000.000
ευρώ για τη λύση του υδρευτικού προβλήματος του νησιού. Η πρόταση αυτή έχει συζητηθεί επί
σειρά ετών τόσο στην Κέρκυρα όσο και στις Κεντρικές Υπηρεσίες της Αθήνας χωρίς όμως μέχρι
σήμερα απτά αποτελέσματα. Έτσι το πρόβλημα της υψηλής σκληρότητας του νερού δεν έχει τύχει
λύσης.



Επί 25 χρόνια το νησί  της Κέρκυρας είναι δέσμιο του σχεδιασμού αυτού,  που συνοδεύεται με
ευχολόγια  και  υποσχέσεις,  έχουν ξοδευτεί  σημαντικά ποσά σε μελέτες  και  απαλλοτριώσεις  και
πραγματικό αποτέλεσμα δεν υπάρχει.

Προ ενός έτους η Δ.Ε.Υ.Α.Κ ξεκίνησε μία συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ.
ΥΜΕΠΕΡΑΑ με σκοπό να καταστεί δυνατή η τμηματική εκτέλεση του έργου και μετά από σύνταξη
σχετικής μελέτης προτάθηκε η άμεση προώθηση τμήματος του έργου προϋπολογισμού 50.000.000
ευρώ που θα μπορούσε να εξασφαλίσει νερό καλής ποιότητας στην Πόλη και την περιοχή της
Λευκίμμης που αποτελούν τα πληθυσμιακά κέντρα του νησιού, στη λογική βεβαίως της συνέχισης
του υπολοίπου έργου σε επόμενες προγραμματικές περιόδους.

Για  την  προώθηση  του  ανωτέρου  πρώτου  τμήματος  του  έργου  μας  ειπώθηκε  ότι  μόνον  αν  η
Δ.Ε.Υ.Α.Κ. αιτηθεί την ένταξη του έργου αυτού ως δικαιούχος μπορεί να προχωρήσει και για το
λόγο αυτό, αναμένοντας την έκδοση σχετικής πρόσκλησης από την ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ήδη
συνάψαμε σύμβαση με μελετητική εταιρεία για την σύνταξη πρότασης χρηματοδότησης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύνταξη της πρότασης χρηματοδότης είναι η παράδοση σε εμάς
των μελετών εκείνων που αφορούν το τμήμα αυτού του έργου. Οι μελέτες αυτές είχαν συνταχθεί
για  λογαριασμό  της  Διεύθυνσης  Έργων  Ύδρευσης,  Αποχέτευσης  και  Επεξεργασίας  Λυμάτων
(Φαναριωτών 9, Τ.Κ. 11471, Αθήνα).

Με  το  υπ  αριθμ.  8281/1407-2017  έγγραφό  της  η  ΕΥΔ ΕΠ  ΥΜΕΠΕΡΑΑ πρότεινε  στο  γενικό
γραμματέα ΥΠΟΜΕΔΙ τη διάθεση στη Δ.Ε.Υ.Α.Κ των εν λόγω μελετών και εμείς προχωρήσαμε
στην αναζήτησή τους αλλά μέχρι σήμερα δεν μας έχουν δοθεί.

Επειδή τα χρονικά περιθώρια του Επιχειρησιακού προγράμματος στενεύουν παρακαλούμε για την
τακτοποίηση της εν λόγω υπόθεσης ώστε να καταστεί δυνατή η προώθηση έστω τμήματος του
έργου αυτού που επί τόσα χρόνια αναμένουμε στην Κέρκυρα.
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