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ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΕΠΑ  ΣΑ ΣΕΤΧΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

ΓΙΑ 2 ΝΕΕ ΜΟΝΑΔΕ ΑΦΑΛΑΣΩΗ – ΑΜΕΑ Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

Με απόφαςη τησ Περιφζρειασ Νοτίου Αιγαίου εγκρίθηκαν ςήμερα 08.05.2020 τα τεφχη 

διακήρυξησ του ζργου «Προμήθεια δφο φορητϊν μονάδων αφαλάτωςησ τφπου 

αντίςτροφησ όςμωςησ ελάχιςτησ παραγωγήσ χιλίων κυβικϊν μζτρων τη μζρα εκάςτη» - 

όπωσ αυτά  ςυνετάχθηκαν και προτάθηκαν από τη Δ.Ε.Υ.Α.Μ. - ςτον Άξονα Προτεραιότητασ 

«Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριςη πόρων», με ςυνολική χρηματοδότηςη του ζργου 

φψουσ 1.612.000 ευρϊ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ). 

 

Μετά από ςυντονιςμζνεσ ενζργειεσ τθσ Δθμοτικισ Αρχισ , του Προζδρου τθσ ΔΕΥΑΜ 
κου Βιγλιάρθ και με τθν επιμζλεια και υποςτιριξθ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ τθσ 
επιχείρθςθσ και του Προϊςταμζνου τθσ κ. Κουνάνθ, μετά από ςχεδόν τζςςερα (4) 
χρόνια επίπονθσ προςπάκειασ και ςυνεχϊν γραφειοκρατικϊν αγκυλϊςεων και 
φςτερα από τθν ζνταξθ για χρθματοδότθςθ ςτο ΕΣΠΑ 2014-2020 του ζργου τθσ 
προμικειασ και εγκατάςταςθσ δφο (2) νζων Αφαλατϊςεων ςτο νθςί μασ, 
εγκρίκθκαν τα τεφχθ τθσ προκιρυξθσ και θ διαδικαςία και προχωροφμε άμεςα ςε 
δθμοπράτθςθ του ζργου, το οποίο εντάχκθκε ςε χρθματοδότθςθ ςτισ 28.08.2018. 
 
 
Το ζργο αφορά ςτθν προμικεια δυο φορθτϊν μονάδων αφαλάτωςθσ καλάςςιου 
φδατοσ, δυνατότθτασ ελάχιςτθσ παραγωγισ 1.000 κυβικϊν/θμζρα πόςιμου νεροφ θ 
κακεμιά, όπωσ επίςθσ και ςτουσ αντίςτοιχουσ αγωγοφσ υδρολθψίασ (29,30 μ. 
περίπου) και διάκεςθσ τθσ άλμθσ (343,50 μ. περίπου). Οι εν λόγω μονάδεσ 
αφαλάτωςθσ ςυνολικά κα παράγουν 730.000 κυβικά πόςιμου νεροφ ετθςίωσ και κα 
τοποκετθκοφν ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ ΔΕΥΑΜ ςτον παλαιό λιμζνα Μυκόνου. 
 
Η υλοποίθςθ του ςυγκεκριμζνου ζργου αναβακμίηει ςθμαντικά τθν υδροδότθςθ 
του νθςιοφ. 
 
Ο Δήμαρχος Μυκόνου κ. Κωνσταντίνος Κουκάς δήλωσε σχετικά: 
 
«Πρόκειται για ακόμα ζνα ςθμαντικό ζργο που είχε ανάγκθ το νθςί μασ. 

 

 

 

         

 

         



 
Ο Πρόεδροσ τθσ ΔΕΥΑΜ Φραντηζςκοσ Βιγλιάρθσ, τα μζλθ του ΔΣ και οι εργαηόμενοι 
τθσ επιχείρθςθσ, όπωσ επίςθσ και θ προθγοφμενθ διοίκθςθ τθσ ΔΕΥΑΜ (2014-2019), 
εργάςτθκαν μεκοδικά προκειμζνου να ζλκει το επικυμθτό αποτζλεςμα. 
 
Εντόσ των επόμενων εβδομάδων κα ξεκινιςουν όλεσ οι προβλεπόμενεσ 
διαγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ, προκειμζνου να προμθκευτοφμε τισ δυο νζεσ μονάδεσ 
αφαλάτωςθσ το ταχφτερο δυνατό. 
 
Η Δθμοτικι Αρχι εξακολουκεί να δουλεφει εντατικά και ςυςτθματικά με κφριο 
ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ κακθμερινότθτασ και τθν υλοποίθςθ του ςχεδιαςμοφ τθσ για 
τθν πραγματοποίθςθ ςθμαντικϊν ζργων υποδομϊν.. 
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