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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Δ.Ε.Τ.Α. ΜΤΚΟΝΟΤ 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ: «ΣΡΕΙ ΝΕΕ ΜΕΛΕΣΕ ΚΑΙ ΑΜΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΕΡΓΑ-

ΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΤΔΡΕΤΗ» 
 
την ϋγκριςη για την εκπόνηςη τριών νϋων μελετών  για την αναβϊθμιςη των 
υφιςτϊμενων υποδομών προχώρηςε το διοικητικό ςυμβούλιο τησ ΔΕΤΑΜ. 
 
υγκεκριμϋνα ψηφύςθηκαν ομόφωνα: 
 

 1. Η εκπόνηςη για οριςτικό υδραυλικό μελϋτη με τύτλο “ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΚΣΤΟΤ 
ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΠΕΡΙΟΦΨΝ ΠΑΡΑΓΚΑ-ΠΑΡΑΝΣΑΙ-ΛΗΝΨ-ΓΛΑΣΡΟ- 
ΒΡΤΗ” από την ΔΕΤΑ Μυκόνου. 

 
 2. Η εκπόνηςη οριςτικόσ μελϋτησ του ϋργου με τύτλο “ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΚΣΤΨΝ 
ΤΔΡΕΤΗ ΠΕΡΙΟΦΗ ΦΨΡΑ -ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ-ΒΟΘΨΝΑ” από την ΔΕΤΑ 
Μυκόνου. 

 
 3. Η ϋγκριςη τησ μελϋτησ των τευχών δημοπρϊτηςησ για την διενϋργεια 
ηλεκτρονικού διαγωνιςμού “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΧΗΥΙΑΚΨΝ 
ΤΔΡΟΜΕΣΡΗΣΨΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΨΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ 
ΕΛΕΓΦΟΤ ΣΨΝ ΔΙΚΣΤΨΝ ΤΔΡΟΔΟΣΗΗ ΔΕΤΑ” (ϋξυπνα ρολόγια) 

 
Επιπρόςθετα πϋραν των μελετών και ϋχοντασ ωσ αποκλειςτικό ςτόχο μασ ϋργα 
πνοόσ για το μϋλλον, ενημερώνουμε τουσ δημότεσ μασ ότι από αύριο 5 Οκτώβρη 
ξεκινούν οι εργασίες εγκατάστασης δύο αφαλατώσεων 1000 m3 η κάθε μία, 
ςτο παλιό λιμϊνι δύπλα ςτην όδη υπϊρχουςα αφαλϊτωςη. Ϊνα πολύ ςημαντικό 
ϋργο που θα ςυμβϊλλει ςτη βελτύωςη των υποδομών ύδρευςησ του νηςιού μασ. 
 
υγχρόνωσ θα ξεκινόςουν οι εργαςύεσ (εςκαφϋσ), τοποθϋτηςησ νϋων ςωληνώςεων 
για την μεταφορϊ του παραγόμενου νερού από τισ νϋεσ αφαλατώςεισ προσ τισ 
δεξαμενϋσ και προσ το δύκτυο ύδρευςησ τησ πόλησ, που αναμϋνεται να 
ολοκληρωθούν μϋχρι τα τϋλη του 2021. 
 
Σε σχετική του δήλωση ο Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜ, Φραντζέσκος 
Βιγλιάρης, τόνισε: 
 
«Με μοναδικό και αποκλειςτικό γνώμονα την αδιϊκοπη προςπϊθεια για 
αναβϊθμιςη των υφιςτϊμενων υποδομών και τη δημιουργύα νϋων, υλοποιούμε τον 
υπϊρχοντα ςχεδιαςμό και ξεκινϊει αύριο ϋνα ςημαντικό ϋργο για δύο νϋεσ 
αφαλατώςεισ ςτο παλιό λιμϊνι.  
Παρϊλληλα, το διοικητικό ςυμβούλιο ψόφιςε ομόφωνα τρεισ ςχετικϋσ μελϋτεσ για 
την επϋκταςη των δικτύων ςε νϋεσ περιοχϋσ. 



 

 

Επύςησ, ξεκινϊει η διαδικαςύα δημοπρϊτηςησ των περύφημων ϋξυπνων 
υδρομϋτρων που θα τοποθετηθούν ςε όλο το υπόλοιπο νηςύ καθώσ ςτην Ωνω 
Μερϊ  ϋχουν όδη τοποθετηθεύ.  
Πρόκειται για πρϊξεισ που αποδεικνύουν την ύπαρξη ςυγκεκριμϋνου ςχεδύου για 
την οριςτικό αντιμετώπιςη των αδυναμιών που υπϊρχουν». 


