
             

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Πάρος : 14-08-2020 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥ 

 Αριθ. Πρωτ. : 2512 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 

ΠΡΟΣ:   

Δήμος Πάρου - Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

ΚΟΙΝ: 

1. Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου  

2. Π.Ν.Α. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Κυκλάδων   

3. Γραφείο Επάρχου 

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

Ταχ. Δ/νση : Παροικιά - Πάρος 

Ταχ. Κώδικας  : 844 00  

Πληροφορίες : Θεοχάρης Σιδηρόπουλος 

Τηλέφωνα  : (22843) 61226 

FAX  : (22840) 24751                              

E-mail : tsidirop@2879.syzefxis.gov.gr 

 

ΘΕΜΑ: Αποκαταστάσεις του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Κώστος - 

Παροικιάς Δ. Πάρου»     

 

Σχετ. :  α. το με αρ. πρωτ. 135679/3279/2-11-18 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Π.Ν.Α. 

 β. το με αρ. πρωτ. 4466/16-10-19 έγγραφό μας 

   

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, και μετά από αυτοψία της Υπηρεσίας μας, διαπιστώθηκε 

ότι έγινε μερική αποκατάσταση της τομής, αλλά σε πολλά σημεία της επαρχιακής οδού Παροικιάς -

Λευκών, κυρίως περιοχή Μαραθίου, η αποκατάσταση αυτή έχει καθιζάνει εκ νέου, και δημιουργεί 

κίνδυνο για τα διερχόμενα οχήματα. Παρακαλούμε να προβείτε το γρηγορότερο δυνατό στην ορθή 

αποκατάσταση του οδοστρώματος σε όλο το μήκος του εκτελεσθέντος έργου, σύμφωνα με το (α) 

σχετικό, την ΤΠ 1501-08-01-03-02 και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης του εν θέματι έργου. Η 

αποκατάσταση πρέπει να περιλαμβάνει την απομάκρυνση των χωμάτων της εκσκαφής από τα 

ερείσματα, και την αντικατάσταση των κατεστραμμένων στηθαίων ασφαλείας και πινακίδων 

κυκλοφορίας. 

Επιπλέον, λόγω επικείμενης εργολαβίας μερικής ασφαλτόστρωσης της οδού από τη 

διασταύρωση Παροικιάς - Λευκών, από την Υπηρεσία μας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα 

για το χρονοδιάγραμμα συνέχισης του έργου, και την όδευση του αγωγού.  

Η Υπηρεσία μας θα προβεί στην ασφαλτόστρωση της μίας λωρίδας κυκλοφορίας στην οποία δε 

θα οδεύσει ο αγωγός. Για να αποφευχθούν παρόμοια προβλήματα, η Υπηρεσία σας θα πρέπει να 

προβεί στην ασφαλτόστρωση ολόκληρης της λωρίδας κυκλοφορίας που θα οδεύσει ο αγωγός, 

τουλάχιστον για το μήκος της νέας δικής μας ασφαλτόστρωσης.  

 

 



Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση. 

 

 

 

  Ο Προϊστάμενος  

του Τμήματος Τεχνικών Έργων 

   

  Θεοχάρης Σιδηρόπουλος 

  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός MSc 

με Α' βαθ. 

 

Συνημμένα:  

 

Εσωτερική Διανομή 

Χ.Α. 


