
 

1 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ                                         Μύθνλνο, 15-04-2020 
                                                                                                                                                                                                                             

               
  ΔΗΜΟΣ   ΜΥΚΟΝΟΥ                                             
                                   
    
 
 
                     

ΘΕΜΑ: «Σηην ηελική εσθεία η σπογραθή ηης ζύμβαζης από ηη ΔΕΥΑΜ 

για ηην προμήθεια και εγκαηάζηαζη ολοκληρωμένοσ ζσζηήμαηος 

ορθολογικής και αποδοηικής διατείριζης πόζιμοσ ύδαηος ύδρεσζης ζηην 

Άνω Μερά, μεηά ηην έγκριζη ηοσ Ελεγκηικού Σσνεδρίοσ»  

 

ηελ ηειηθή επζεία βξίζθεηαη ην ζεκαληηθό έξγν ηεο ΔΕΤΑΜ πνπ αθνξά 

ζηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ελόο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο νξζνινγηθήο 

θαη απνδνηηθήο δηαρείξηζεο πόζηκνπ ύδαηνο ύδξεπζεο ζηελ Άλσ Μεξά, ύςνπο 

999.068,00 επξώ, έπεηηα από ηελ έγθξηζε ηνπ Ειεγθηηθνύ πλεδξίνπ. 

 

 Τπελζπκίδεηαη, όηη, ην γηα ελ ιόγσ έξγν ππεβιήζε ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2018 

πξόηαζε ηεο Δ.Ε.Τ.Α.Μ. θαη εληάρζεθε κε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Εζσηεξηθώλ ην 

Μάην ηνπ 2019 ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ελίζρπζεο ησλ ΟΣΑ 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟ», θαη πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε έμη (6) Σνπηθώλ 

ηαζκώλ Ειέγρνπ (Σ..Ε.) ζε πθηζηάκελεο ππνδνκέο ύδξεπζεο (δεμακελέο, 

αθαιαηώζεηο θαη αληιηνζηάζηα), ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε Σνπηθώλ 

ηαζκώλ Δηαρείξηζεο Πίεζεο (Σ..Δ.Π.) ζε επηιεγκέλα ζεκεία ηνπ πθηζηάκελνπ 

δηθηύνπ κε ρξήζε ηειεκεηξηθώλ θαηαγξαθηθώλ (Data Loggers), ηελ πξνκήζεηα θαη 
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εγθαηάζηαζε Σνπηθώλ ηαζκώλ Ειέγρνπ Καηαλάισζεο (Σ..Ε.Κ.) ζε επηιεγκέλεο 

ζέζεηο ησλ απνιήμεσλ ηνπ δηθηύνπ ύδξεπζεο κε ρξήζε κεηξεηώλ θαηαλάισζεο 

θαη ηελ πξνκήζεηα Φνξεηνύ Εμνπιηζκνύ Ειέγρνπ (Φ..Ε.) πνπ πεξηιακβάλεη 

θνξεηέο δηαηάμεηο ιήςεο ελδείμεσλ θαηαλάισζεο, αθνπζηηθό γαηόθσλν, ςεθηαθό 

ζπζρεηηζηή, ηειεκεηξηθέο δηαηάμεηο αλίρλεπζεο δηαξξνώλ θαη εθπνκπήο 

ζπλαγεξκώλ θαη δηάηαμε επηζθόπεζεο αγσγώλ θαη εληνπηζκνύ δηαξξνώλ. 

 

 Μέζα ζηηο επόκελεο εκέξεο πξόθεηηαη λα ππνγξαθεί ε ζρεηηθή ζύκβαζε 

ώζηε λα μεθηλήζεη άκεζα ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 

 

 ε ζρεηηθή ηνπ δήισζε ν Δήκαξρνο θ. Κ. Κνπθάο, επραξηζηώληαο ηε λπλ 

θαη πξνεγνύκελε Δηνίθεζε θαη ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηεο Δ.Ε.Τ.Α.Μ. είπε: «ε κηα 

ηδηαίηεξε ζπγθπξία ν Δήκνο Μπθόλνπ κε ζπλέπεηα θαη ζπζηεκαηηθόηεηα πινπνηεί 

έλα ζηνρεπκέλν πξόγξακκα αλαβάζκηζεο ησλ βαζηθώλ ππνδνκώλ ηεο Άλσ 

Μεξάο. Μεηά ηελ έγθξηζε ηνπ Ειεγθηηθνύ πλεδξίνπ πξνρσξνύκε άκεζα ζηελ 

ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο θαη ζηελ εθθίλεζε ηνπ έξγνπ. Είλαη έλα έξγν 

εμαηξεηηθά ζεκαληηθό γηα ην δίθηπν ύδξεπζεο ηεο Άλσ Μεξάο, κε ζηόρν ηελ 

θαιύηεξε δηαρείξηζε ηνπ λεξνύ, ηνλ άκεζν εληνπηζκό ησλ δηαξξνώλ θαη απσιεηώλ 

από άιιεο αηηίεο, κε απνηέιεζκα ηελ εμνηθνλόκεζε πδάηηλσλ πόξσλ. Με ζρέδην 

θαη απνθαζηζηηθόηεηα εξγαδόκαζηε γηα κηα θαιύηεξε θαζεκεξηλόηεηα  γηα όινπο 

ηνπο ζπκπνιίηεο καο». 
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