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Επιμέλεια εντύπου:

Βλαβιανού Ειρήνη
Ειδική Σύμβουλος 
Διοίκησης ΔΕΥΑΘ

Το έργο μας παράγει όφελος στην κοινωνία 

Αγαπητοί συμπολίτες, φίλοι καταναλωτές,
Ένας ακόμη χρόνος με έργα ανάπτυξης για την Υπηρεσία Ύδρευσης και 
Αποχέτευσης του νησιού μας, μας γεμίζει με μεγαλύτερη ευθύνη αλλά 
και περηφάνια, που στις δύσκολες συνθήκες που όλοι μας βιώνουμε, κα-
ταφέραμε να σταθούμε αντάξιοι και συνεπείς στις προσδοκίες σας. 
Τον χρόνο αυτό που διανύσαμε δημιουργήσαμε τα θεμέλια, ώστε η 
Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας να καταφέρει να ενταχθεί σε προγράμματα και χρηματο-
δοτικά εργαλεία, δημιουργώντας ευμενές περιβάλλον για ακόμη μεγαλύ-
τερα έργα προς όφελος των πολιτών και χωρίς να επιβαρύνονται οικονο-
μικά οι φίλοι καταναλωτές.
Με όραμα, με διαφανείς ενέργειες και με αποτέλεσμα που δεν αμφισβη-
τείται από κανέναν, υλοποιήσαμε  έργα πολλών εκατομμυρίων ευρώ. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε την επέκταση του εργοστασίου αφαλάτωσης 
στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής ύψους 7 εκ. ευρώ, το δίκτυο ύδρευ-
σης στο Ημεροβίγλι που για πολλά χρόνια κανείς δεν είχε ασχοληθεί για 
την αντιμετώπισή του και εμείς καταφέραμε να το λύσουμε, την αγο-
ρά δύο οικοπέδων για την κατασκευή μονάδας επάρκειας νερού, τη με-
ταφορά και εγκατάσταση στα νέα γραφεία της Υπηρεσίας μας και την 
ενοποίηση όλων των μονάδων τεχνικών και διοικητικών για την οικονο-
μία κόστους και το πρόγραμμα ευαισθητοποίησης των πολιτών μέσω της 
ενημερωτικής εκστρατείας «Save water». 
Δεν είναι όμως μόνο αυτά.  
Αναμφίβολα ήταν μια παραγωγική και πλούσια σε έργα χρονιά. Το όρα-
μά μας, η σκέψη μας, τα έργα μας βρήκαν ανταπόκριση και κυρίως την 
αποδοχή όλων εσάς, που βλέπετε ορατή τη διαφορά. 
Έτσι θα συνεχίσουμε και τη νέα χρονιά μέχρι τη λήξη της θητείας μας με 
συνέπεια και λογοδοσία. Την εμπιστοσύνη που μας δείξατε σας την επι-
στρέφουμε πολλαπλάσια, γιατί συμφέρον όλων μας είναι να ζούμε σε 
μια κοινωνία απαλλαγμένη από χρόνια προβλήματα που λίμναζαν υπό 
το καθεστώς αδιαφορίας.    
Τόσο προσωπικά, όσο και όλοι οι συνεργάτες μου .
Αισθανόμαστε υπερήφανοι που καταφέραμε σε πολύ δύσκολες συνθήκες 
και εποχές – όχι μόνο λόγω πανδημίας – να επιτύχουμε τους στόχους μας  
για: επάρκεια  και ποιότητα νερού, συντήρηση και εκσυγχρονισμό των 
παλαιών δικτύων, με έργα φιλικά προς το περιβάλλον, με μονάδες αφα-
λατώσεων, που παρέχουν επάρκεια στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες, 
αλλά και πρακτικές ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης του νερού.
Και όλα αυτά προς το συμφέρον των συμπολιτών μας και μόνο. 
Σε αυτό τον δρόμο συνεχίζουμε να βαδίζουμε από όποια μετερίζια μας 
τοποθετήσει ο Σαντορινιός λαός.  

Μανόλης Ορφανός
Πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
Μάιος 2022

Χαιρετισμός
Προέδρου
Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
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Ενδεικτικά: 
• Βεβαιωθέντα έσοδα: 7.000.000€
• Έσοδα από επιχορηγήσεις: 4.800.000€
• Σύνολο Εξόδων 7.700.000€ 
• Αγορά νερού για την ενίσχυση του δικτύου 
   ύδρευσης: 1.850€
• Ηλεκτρικό ρεύμα: 1.480.000€
• Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων,    
   εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και εγκαταστάσεων    
   αφαλατώσεων: 370.000€
• Προμήθεια χημικών υλικών: 130.000€
• Αμοιβές και Έξοδα προσωπικού (Μισθοδοσία και 
   ασφαλιστικές εισφορές): 1.850.000€
• Αποζημίωση Προέδρου και μελών του Διοικητικού 
   Συμβουλίου: 40.000€

• 358 νέες συνδέσεις για παροχή νερού
• 217 νέες συνδέσεις στο δίκτυο αποχέτευσης
• 107 διακοπές της παροχής ύδρευσης
• 329 αντικαταστάσεις υδρομέτρων
• Διεκπεραιώθηκαν 6.710 έγγραφα
• Πραγματοποιήθηκαν 28 συνεδριάσεις 
• Ελήφθησαν 257 αποφάσεις από το Διοικητικό 
   Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

Οικονομικά   
στοιχεία

Άλλες 
εργασίες 
της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

ΟΡΦΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ                  

ΠΡΕΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΙΓΑΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΧΑΛΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΣΥΚΗΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗ

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Πρόεδρος Δ.Σ., Δημοτικός Σύμβουλος

Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Δημοτικός Σύμβουλος

Μέλος Δ.Σ., Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Μέλος Δ.Σ., Δημοτική Σύμβουλος

Μέλος Δ.Σ., Δημοτική Σύμβουλος

Μέλος Δ.Σ., Δημοτικός Σύμβουλος

Μέλος Δ.Σ., Δημοτικός Σύμβουλος

Μέλος Δ.Σ., Δημότης

Μέλος Δ.Σ., Δημότης

Μέλος Δ.Σ., Εκπρόσωπος Εργαζομένων

Μέλος Δ.Σ., Εκπρόσωπος Πολιτιστικού Συλλόγου 
Κοντοχωριανών

ONOMA ΘΕΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου τα μέλη, ο Πρόεδρος και Αντιπρό-
εδρος ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού Κώδικα (άρθρο 255 Ν. 3463/2006, 
όπως τροποποιήθηκε από το με το Ν. 4555/2018, από τον Ν. 4623/2019 και το Ν. 4625/2019).
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελείται από έντεκα (11) μέλη.

Διοικητική Δομή

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 
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«Έργα Υδροληψίας - Θέση Αγία Παρασκευή»

• Η ταχεία ολοκλήρωση των μελετών και έργων για την πα-
ροχή επαρκούς και ποιοτικού νερού σε όλους τους κατανα-
λωτές του Δήμου Θήρας (Σαντορίνη - Θηρασία).
• Η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός των δικτύων και των συ-
στημάτων ύδρευσης.
• Ο διαρκής εκσυγχρονισμός των δικτύων και των εγκατα-
στάσεων αποχέτευσης, με στόχο τη διαφύλαξη της δημόσιας 
υγείας.
• Η ταχεία αποκατάσταση βλαβών.
• Ο σωστός προγραμματισμός για την εκπόνηση αναπτυξι-
ακών έργων υποδομής.
• Η συμβολή και η συμμετοχή της Επιχείρησης στην οικονο-
μική ανάπτυξη του τόπου.
• Η ορθολογική εκμετάλλευση του υδροφόρου ορίζοντα της 
περιοχής.
• Η προστασία του υδατικού περιβάλλοντος με την αξιοποίη-
ση της σύγχρονης τεχνολογίας.
• Η διασφάλιση της περιβαλλοντικής ισορροπίας.

Στόχοι της 
Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 
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«Εργασίες απόφραξης στο δίκτυο αποχέτευσης»
«Βουρβούλος - Αντικατάσταση διάταξης μείωσης
 πίεσης & ελέγχου παροχής ύδρευσης»

«Θηρασιά - Επέκταση δικτύου ύδρευσης»

«Έξω Γιαλός - Συντήρηση δεξαμενών ύδρευσης»

«Εργασίες απόφραξης στο δίκτυο αποχέτευσης»

Ετήσιες εργασίες 
συντήρησης στο σύνολο 
των εγκαταστάσεων και σε 
ολόκληρο το δίκτυο ύδρευσης 
και αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 
με αυτεπιστασία

•Αντικαταστάσεις τμημάτων των δικτύων ύδρευ-
σης και αποχέτευσης, που χρήζουν άμεσης συ-
ντήρησης.
•Παρεμβάσεις και αλλαγή εξαρτημάτων στο σύ-
νολο των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, για 
την εξασφάλιση της αποδοτικότερης λειτουργί-
ας τους.
•Βελτιστοποίηση των αντλιοστασίων ύδρευσης 
και αποχέτευσης λυμάτων με γνώμονα τη μέγι-
στη παραγωγικότητα, αλλά και την προάσπιση 
του περιβάλλοντος.
•Εργασίες καθαρισμού και στεγανοποίησης και 
μόνωσης των δεξαμενών ύδρευσης, με στόχο της 
εξοικονόμηση του παραγόμενου ύδατος και την 
παροχή νερού που πληροί τους όρους για ανθρώ-
πινη κατανάλωση.
•Εργασίες καθαρισμού στις δεξαμενές λυμάτων 
με στόχο την καλύτερη λειτουργία του Η/Μ εξο-
πλισμού και την προάσπιση του περιβάλλοντος.

•Εργασίες αποφράξεων, βιντεοσκοπήσεων και 
καθαρισμού φρεατίων και δικτύων αποχέτευσης.
•Συντηρήσεις Η/Μ εξοπλισμού, μεταφορικών μέ-
σων και μηχανημάτων έργου, με στόχο την πρό-
ληψη ενδεχόμενων προβλημάτων. 
•Αντικατάσταση του υφιστάμενου εξοπλισμού 
στις γεωτρήσεις, με στόχο τη βελτίωση και την 
αύξηση της ποσότητας άντλησης ύδατος.
•Οικοδομική συντήρηση, περίφραξη και ευπρε-
πισμός του συνόλου των εγκαταστάσεων της 
Δ.Ε.Υ.Α.Θ., των δεξαμενών και των αντλιοστασίων.
•Εντοπισμός και αντικατάσταση των προβλημα-
τικών υδρομέτρων.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 
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| ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 2021

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

1 Διαχείριση
Σύνταξη μελέτης Κόστους - Οφέλους παροχής κινήτρων για τους συνεπείς 

καταναλωτές της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας
6.900.00 €

2 Αποχέτευση Εκπόνηση μελέτης με τίτλο:  "Μελέτη αξιολόγησης και αναβάθμισης Ε.Ε.Λ. Καρτεράδου" 19.000.00 €

3 Η/Μ
Ωρίμανση πρότασης και σύνταξη φακέλου για τον Σχεδιασμό και την Εφαρμογή  

Δράσεων Ηλεκτροκίνησης στη  Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας
10.000.00 €

4 Αποχέτευση
Σύνταξη πρότασης στα πλαίσια της Βιώσιμης Ανάπτυξης για την διαχείριση και τους 

τρόπους αξιοποίησης της ξηραμένης ιλύος για την Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας
20.000.00 €

5 Ύδρευση 
Σύνταξη τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση Εσωτερικού 

Δικτύου Ύδρευσης Δ.Κ. Καρτεράδου – Δ.Κ. Μεσαριάς Νήσου Θήρας
8.000.00 €

6 Ύδρευση 
Σύνταξη τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Εξωτερικά Δίκτυα Ύδρευσης Δ.Κ. 

Καρτεράδου – Δ.Κ. Μεσαριάς Νήσου Θήρας
8.000.00 €

7
Ύδρευση - 
Αποχέτευση 

Τεχνική υποστήριξης με τίτλο «Προτάσεις Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης Ύδρευσης και 
Αποχέτευσης

5.000.00 €

8 Ύδρευση 
Εκπόνηση μελέτης με τίτλο: «Νέο ενδιάμεσο Α/Σ και δεξαμενή ύδρευσης Μεσαριάς 

Νήσου Θήρας»
12.000.00 €

9 Αποχέτευση
Εκπόνηση μελέτης και σύνταξη των τευχών δημοπράτησης έργου με τίτλο:

«Αποχέτευση περιοχής Έξω Γιαλού Φηρών Νήσου Θήρας»».
8.000.00 €

10 Άρδευση Μελέτη έργου του δικτύου άρδευσης και αγροτικής οδοποιίας της Νήσου Θήρας 15.000.00 €

11 Ύδρευση
Προμελέτη έργου για την νέα μονάδα αφαλάτωσης της Τοπικής Κοινότητας Οίας Δήμου 

Θήρας
29.000.00 €

12 Άρδευση
Μελέτη έργου για επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων για άρδευση από τις 

Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Νήσου Θήρας
4.000.00 €

13 Ύδρευση
Εκπόνηση μελέτης του έργου με τίτλο: «Νέα Δεξαμενή  Ύδρευσης Εμπορείου

Νήσου Θήρας».
13.000.00 €

14 Ύδρευση
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη νέα Εγκατάσταση Αφαλάτωσης

Τοπικής Κοινότητας Οίας Δήμου Θήρας
15.000.00 €

| ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
   ΠΡΟΟΔΟΣ 2021
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΕΡΓΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΟ
 ΕΞΕΛΙΞΗΣ  

2020

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

1 Ύδρευση
Εγκατάσταση αφαλάτωσης - 
Θέση Αγία Παρασκευή Δήμου 

Θήρας
Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 10.215.222,65 € 85% Απρίλιος 2022

2 Αποχέτευση
Επέκταση Εγκαταστάσεων 

Επεξεργασίας Λυμάτων Φηρών 
Δήμου Θήρας

Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 3.540.496,00 € 90% Απρίλιος 2022

3 Αποχέτευση
Αποχέτευση οικισμών Αγ. 

Παρασκευής και Μονολίθου 
Δήμου Θήρας.

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» 2.987.500,00 € 70% Μάιος 2022

4 Ύδρευση
Επέκταση - Εκσυγχρονισμός 

αφαλάτωσης Δημοτικής 
Κοινότητας Φηρών Θήρας 

Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο» 3.084.000,00 € Τέλη 2022

4.1
Έργα Υδροληψίας Μονάδας 
Αφαλάτωσης Έξω Γιαλού 

Φηρών
1.100.000,00 € 100%

Ολοκληρώθηκε                
06-07-2020

4.2

Προμήθεια και εγκατάσταση 
νέων μονάδων Αφαλάτωσης 
δυναμικότητας 2.000m3/day 
Έξω Γυαλού Φηρών Θήρας

1.984.000,00 €

Εν αναμονή 
απόφασης 
του ΣτΕ για 

την υπογραφή 
σύμβασης

5 Ύδρευση Ύδρευση Εμπορείου Θήρας Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο» 5.255.000,00 € Τέλη 2022

5.1 Δίκτυα Ύδρευσης Εμπορείου 3.271.000,00 € 70% Μάιος 2022

5.2

Προμήθεια και εγκατάσταση 
μονάδας Αφαλάτωσης 

Δημοτικής Κοινότητας Εμπορείου 
Δήμου Θήρας

1.984.000,00 € _
Σε διαδικασία 
δημοπρασίας

6 Ύδρευση Ύδρευση Έξω Γωνιάς Θήρας «Νότιο Αιγαίο» 927.000,00 € 80% Μάιος 2022

7 Ύδρευση
Σύστημα Διαχείρισης και Τηλε-
εποπτείας Υδρευτικού Δικτύου 

Δήμου Θήρας
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» 3.719.530,04 € 60% Ιούλιος 2022

8 Ύδρευση
Επέκταση – εκσυγχρονισμός 

αφαλάτωσης Δημοτικής 
Κοινότητας Οίας

Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 1.860.000,00 € _

Σε διαδικασία εκ 
νέου δημοπρασίας 

κατόπιν 
απόφασης του ΣτΕ

9 Αποχέτευση
Ολοκλήρωση δικτύου 

αποχέτευσης Μέσα – Έξω 
Κατοικίες Φηρών Θήρας

Ίδρυμα Λ. & Ε. 
Νομικού

658.000,00 € 40% Μάιος 2022

10 Ύδρευση
Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης 
Ακρωτηρίου νήσου Θήρας

Ίδρυμα Λ. & Ε. 
Νομικού

555.000,00 € 80% Μάιος 2022

11 Ύδρευση
Επέκταση Μονάδας 

Αφαλάτωσης Αγ. Παρασκευής 
Δήμου Θήρας

7.296.000,00 € -

Ένταξη σε 
χρηματοδότηση 
στις 17/05/2021 
& Ολοκλήρωση 

διαδικασίας 
δημοπράτησης

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Ε.Υ.Α. ΘΗΡΑΣ | 2021
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| ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΩΡΙΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ
  ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2021
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ-

ΣΜΟΣ
ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ
ΕΡΓΑΛΕΙΟ

4 Ύδρευση Εξωτερικά Δίκτυα Ύδρευσης Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας 4.194.000.00 €

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος 

Ανάπτυξη» του άξονα προτεραιότητας 
14 «Διατήρηση και Προστασία του 
Περιβάλλοντος – Προαγωγή της 

αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΑ)»

4.1 Υποέργο (1) Διασύνδεση Δικτύων Ύδρευσης Μεγαλοχωρίου - Εμπορείου - 
Ακρωτηρίου Νήσου Θήρας 1.350.000.00 €

4.2 Υποέργο (2) Εξωτερικά Δίκτυα Ύδρευσης Δ.Κ. Καρτεράδου - Δ.Κ. 
Μεσαριάς Νήσου Θήρας 2.700.000.00 €

4.3 Υποέργο (3) Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας 60.000.00 €

4.4 Υποέργο (4) Διαχείριση ΑΕΚΚ 54.000.00 €

4.5 Υποέργο (5) Δαπάνες αρχαιολογίας 20.000.00 €

4.6 Υποέργο (6) Δαπάνη Ηλεκτροδότησης 10.000.00 €

5 Ύδρευση Βελτίωση Υποδομών και Ολοκληρωμένη Διαχείριση Ύδρευσης 
Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας 7.145.000.00 €

Πρόγραμμα Ανάπτυξης και 
Αλληλεγγύης για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

5.1 Υποέργο (1) Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Δ.Κ. 
Καρτεράδου – Δ.Κ. Μεσαριάς Νήσου Θήρας 1.700.000.00 €

5.2 Υποέργο (2) Νέα Δίκτυα Ύδρευσης Καμαρίου Νήσου Θήρας 1.375.000.00 €

5.3 Υποέργο (3)
Ολοκλήρωση συστήματος διαχείρισης και τηλε-εποπτείας 

υδρευτικού δικτύου Δήμου Θήρας
3.939.314.00 €

5.4 Υποέργο (4) Προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης 5.000.00 €

5.5 Υποέργο (5)
Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης της Δ.Ε.Υ.Α. - Βασικός 

Μελετητής
60.000.00 €

5.6 Υποέργο (6) Διαχείριση ΑΕΚΚ 45.686.00 €

5.7 Υποέργο (7) Δαπάνες αρχαιολογίας 20.000.00 €

| ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΩΡΙΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ
  ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2021
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ-

ΣΜΟΣ
ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ
ΕΡΓΑΛΕΙΟ

1 Αποχέτευση Βελτίωση Υποδομών και Ολοκληρωμένη Διαχείριση Λυμάτων 
Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας 4.886.000.00 €

Πρόγραμμα Ανάπτυξης και 
Αλληλεγγύης για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

1.1 Υποέργο (1) Αντικατάσταση Παλαιών Δικτύων Αποχέτευσης Οικισμού 
Καμαρίου Θήρας 1.165.000.00 €

1.2 Υποέργο (2) Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης Ημεροβιγλίου νήσου 
Θήρας, Νότιος Τομέας 310.000.00 €

1.3 Υποέργο (3) Νέο Αντλιοστάσιο Εισόδου - Δεξαμενή Εξισορρόπησης ΒΙΟΚΑ 
Εμπορείου Νήσου Θήρας 2.362.000.00 €

1.4 Υποέργο (4)
Προμήθεια Μονάδας Τριτοβάθμιας Επεξεργασίας Λυμάτων 

Δυναμικότητας 500 m3/day & Εγκατάσταση Δικτύου 
Άρδευσης Δημοτικής Κοινότητας Οίας

540.000.00 €

1.5 Υποέργο (5)
Προμήθεια και εγκατάσταση  συστημάτων βιολογικής 

πλυντρίδας αφαίρεσης υδροθείου σε αντλιοστάσια λυμάτων 
Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας

400.000.00 €

1.6 Υποέργο (6) Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης της Δ.Ε.Υ.Α. - Βασικός 
Μελετητής 60.000.00 €

1.7 Υποέργο (7) Διαχείριση ΑΕΚΚ 24.000.00 €

1.8 Υποέργο (8) Δαπάνες αρχαιολογίας 10.000.00 €

1.9 Υποέργο (9) Δαπάνη Ηλεκτροδότησης 5.000.00 €

1.10 Υποέργο (10) Μετακινήσεις δικτύων ΟΚΩ 5.000.00 €

1.11 Υποέργο (11) Προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης 5.000.00 €

2 Αφαλάτωση
Εξελιγμένα ενεργειακά συστήματα για τη βιώσιμη διαχείριση 

νερού και μονάδων αφαλάτωσης σε απομονωμένες 
νησιωτικές κοινότητες (Εξίσωση = Νήσων)

1.650.045.41 €

Πρόγραμμα "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ", 
του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου της 
περιόδου 2014-2021

3 Η/Μ Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 
- Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Δήμου Θήρας 601.400.00 €

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 
και Αλληλεγγύης για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον 
άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον» 

με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης 
στους Δήμους»

3.1 Υποέργο (1) Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 
- Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Δήμου Θήρας 591.400.00 €

3.2 Υποέργο (2) Προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης 10.000.00 €

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Ε.Υ.Α. ΘΗΡΑΣ | 2021
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«Δίτκυα ύδρευσης Εμπορείου»

«Έξω Γιαλός - Συντήρηση δεξαμενών ύδρευσης»

«Έξω Γιαλός - Συντήρηση 
δεξαμενών ύδρευσης»

«Βουρβούλος - Αποκατάσταση βλάβης στο 
δίκτυο ύδρευσης»

«Εμπορείο - Αντικατάσταση διάταξης μείωσης 
πίεσης & ελέγχου παροχής ύδρευσης»

«Σύστημα διαχείρισης & τηλε-εποπτείας 
υδρευτικού δικτύου Δήμου Θήρας»

| ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑ ΧΩΡΙΟ 2021

Α/Α ΧΩΡΙΟ/
ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ-ΕΡΓΑ ΝΕΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΝΕΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

1 ΕΜΠΟΡΕΙΟ 85.542.04 € 22.768.55 € 50 29

2 ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΓΩΝΙΑΣ 68.781.81 € 57.756.55 € 22 32

3 ΘΗΡΑ / ΦΗΡΑ 25.726.80 € 170,399.18 € 16 41

4 ΘΗΡΑΣΙΑ 89.175.96 € 66.552.74 € 8 4

5 ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ 209.640.73 € 45.600.00 € 17 32

6 ΜΕΣΑΡΙΑ 56.320.47 € 28 35

7 ΟΙΑ 68.107.52 € 77.852.68 € 19 54

8 ΑΚΡΩΤΗΡΙ 53.597.55 € 26.709.60 € 4 7

9 ΒΟΘΩΝΑΣ 6.886.26 € 10 28

10 ΒΟΥΡΒΟΥΛΟΣ 60.457.79 € 29.280.96 € 3 14

11 ΕΞΩ ΓΩΝΙΑ 24,771.69 € 24.724.89 € 11 7

12 ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙ 31.111.86 € 24.902.95 € 14

13 ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ 188.008.92 € 28.954.62 € 5 32

14 ΠΥΡΓΟΣ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ 108.312.91 € 7.611.14 € 10 43

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Ε.Υ.Α. ΘΗΡΑΣ | 2021
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| ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 2021

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΡΓΟΥ

ΟΙΑ

ΠΡΩΤ. 3123 72/2019
Άμεσες εργασίες κατασκευής τοιχείου από ωπλισμένο σκυρόδεμα στο αντλιοστάσιο 

θαλάσσης των εγκαταστάσεων μονάδων αφαλάτωσης της Τοπικής Κοινότητας Οίας Δήμου 
Θήρας λόγω κατολισθήσεων

18.085.12 €

ΠΡΩΤ. 3286 76/2019 Επέκταση δικτύου ύδρευσης της Τοπικής Κοινότητας Οίας Δήμου Θήρας  (από την περιοχή 
Μπαξέδες μέχρι την περιοχή Κουλούμπο) 30.203.00 €

ΠΡΩΤ. 5314 129/2021 Επέκτασης δικτύου ύδρευσης της Τοπικής Κοινότητας Οίας (Από το Λιμανάκι Οίας μέχρι 
περιοχή Θόλος) Δήμου Θήρας. 29.564.56 €

ΑΚΡΩΤΗΡΙ

43/2021 16/2021
Αποκατάσταση επίστρωσης ρυμιδίου με τσιμεντοκονία στην Τοπική Κοινότητα Ακρωτηρίου 
Δήμου Θήρας (Θέση Άγιος Τρύφωνας) ύστερα από διέλευση νέου δικτύου ύδρευσης και 

αποχέτευσης λυμάτων
7.979.01 €

ΠΡΩΤ. 
379/2021

145/2020 Αντικατάσταση παλαιών συνδέσεων ύδρευσης Τοπικής Κοινότητας Ακρωτηρίου Δήμου 
Θήρας 18.811.59 €

ΒΟΥΡΒΟΥΛΟΣ
66/2021 43/2021

Αντικατάσταση παλαιών παροχών ύδρευσης Τοπικής Κοινότητας Βουρβούλου Δήμου 
Θήρας

12.497.30 €

151/2021 73/2021 Υπογειοποίηση δικτύου ύδρευσης Τοπικής Κοινότητας Βουρβούλου Δήμου Θήρας 16.783.66 €

ΕΞΩ ΓΩΝΙΑ
26/2021 06/2021

Επέκταση Δικτύου Αποχέτευσης Λυμάτων Τοπικής Κοινότητας Έξω Γωνιάς Δήμου Θήρας 
(Μήκους 60μ.)

7.270.69 €

65/2021 33/2021
Αποκατάσταση επίστρωσης οδού με τσιμεντοκονία στην Τοπική Κοινότητα Έξω Γωνιάς 
Δήμου Θήρας ύστερα από καθιζήσεις λόγω βλάβης στο δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων

17.454.20 €

ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙ
250/2021 150/2021

Επέκταση Δικτύου Ύδρευσης Τοπικής Κοινότητας Ημεροβιγλίου Δήμου Θήρας». 
(ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙ- ΑΝΩ ΒΟΥΡΒΟΥΛΟ)

24.902.95 €

ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ

63/2021 43/2021 Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τοπικής Κοινότητας Μεγαλοχωρίου Δήμου Θήρας 
(Μήκους 800 μ.) 11.821.50 €

79/2021 44/2021
Συντήρηση – Επισκευή δικτύου ύδρευσης και δικτύου αποχέτευσης λυμάτων Τοπικής 

Κοινότητας Μεγαλοχωρίου Δήμου Θήρας, λόγω διάβρωσης χωμάτινης οδού
17.133.12 €

ΠΥΡΓΟΣ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ

8/2021 2/2021 Επέκταση δικτύου ύδρευσης Τοπικής Κοινότητας Πύργου Καλλίστης Δήμου Θήρας 7.611.14 €

| ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 2021

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΡΓΟΥ

ΕΜΠΟΡΕΙΟ
150/2021 70/2021 Επέκταση δικτύου αποχέτευσης λυμάτων Δημοτικής Κοινότητας Εμπορείου Δήμου Θήρας 8.567.38 €

ΠΡΩΤ. 
1762/2021

137/2020 Διευθέτηση όμβριων υδάτων της Δημοτικής Κοινότητας Εμπορείου Δήμου Θήρας ( Περιοχή 
Περίβολος ) 14.201.17 €

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΓΩΝΙΑΣ
76/2021 49/2021 Επέκταση δικτύου αποχέτευσης λυμάτων Δημοτικής Κοινότητας Επισκοπής Γωνιάς Δήμου 

Θήρας (Μήκους 420μ.) 43.909.00 €

ΠΡΩΤ. 
6077/2021

135/2020 Μετατόπιση του δικτύου ύδρευσης και επέκταση του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων της 
Δημοτικής Επισκοπής Γωνίας Δήμου Θήρας (Περιοχή Μέσα Γωνιά) 13.847.55 €

ΦΗΡΑ
7/2021 1/2021 Επέκταση δικτύου ύδρευσης Δημοτικής Κοινότητας Θήρας Δήμου Θήρας (Περιοχή Έξω 

Κατοικίες) 6.877.54 €

110/2021 140/2020 Επέκταση δικτύου ύδρευσης Δημοτικής Κοινότητας Θήρας Δήμου Θήρας (Περιοχή Έξω 
Γιαλός) και αντικατάσταση δικτύου γεώτρησης Κακοσκαλιάς 60.000.00 €

167/2021 82/2021 Οικοδομικές εργασίες συντήρησης αντλιοστασίων και δεξαμενών ύδρευσης Δημοτικής 
Κοινότητας Θήρας Δήμου Θήρας (Οικισμός Φηροστεφάνι) 9.877.00 €

168/2021 84/2021
Οικοδομικές εργασίες συντήρησης αντλιοστασίου θαλάσσης εγκαταστάσεων μονάδων 

αφαλάτωσης Δημοτικής Κοινότητας Θήρας Δήμου Θήρας (Περιοχή Έξω Γιαλός)
9.085.40 €

ΠΡΩΤ. 
1437/2021

76/2019
Αποκατάσταση επίστρωσης οδού με υστερόχυτο σκυρόδεμα στη Δημοτική Κοινότητα 

Θήρας (περιοχή Φηροστεφάνι) ύστερα από επανατοποθέτηση αγωγών λόγω υποχώρησης 
του υπεδάφους

 12.605.21 € 

ΠΡΩΤ. 
1690/2021

57/2021
Άμεση αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου στη Δημοτική Κοινότητα Θήρας Δήμου 
Θήρας κατόπιν επείγουσας αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης ενόψει τουριστικής 

περιόδου
7.485.14 €

ΠΡΩΤ. 
3270/2021

84/2021
Οικοδομικές εργασίες συντήρησης αντλιοστασίου θαλάσσης εγκαταστάσεων μονάδων 

αφαλάτωσης Δημοτικής Κοινότητας Θήρας Δήμου Θήρας (Περιοχή Έξω Γιαλός)
8.994.55 €

ΠΡΩΤ. 
405/2021

160/2020
Εφαρμογή αντισκωριακού χρώματος στις δεξαμενές ύδρευσης των εγκαταστάσεων των 
μονάδων αφαλάτωσης της Δημοτικής Κοινότητας Θήρας Δήμου Θήρας (περιοχή Έξω 

Γιαλός)
17.162.64 €

ΠΡΩΤ. 
1578/2021

Άμεση επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων ύστερα από βλάβη στα αντλιοστάσια 
ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας Θήρας Δήμου Θήρας (περιοχή Έξω Γιαλός και 

Κοντοχώρι)
9.311.70 €

ΠΡΩΤ. 
5319/2021

130/2021
Παροχή υπηρεσιών ελέγχου λειτουργίας – συντήρησης εγκαταστάσεων Μ.Ε.Λ. Δημοτικής 

Κοινότητας Θήρας Δήμου Θήρας.
29.000.00 €

θΗΡΑΣΙΑ
169/2021 150/2021 Επέκταση δικτύου ύδρευσης και δικτύου αποχέτευσης λυμάτων Δημοτικής Κοινότητας 

Θηρασίας Δήμου Θήρας (Περιοχή Αγριλιά) 12.612.00 €

ΠΡΩΤ. 
1588/2021

50/2021 Στεγανοποίηση δεξαμενής ύδρευσης Δημοτικής Κοινότητας Θηρασιάς Δήμου Θήρας 19.000.00 €

ΠΡΩΤ. 
3893/2021

105/2021 Μόνωση οροφής και ελαιοχρωματισμός των κηρίων των εγκαταστάσεων Μ.Ε.Λ. της 
Δημοτικής Κοινότητας Θηρασιάς Δήμου Θήρας 12.548.80 €

ΠΡΩΤ. 
4104/2021

99/2021 Άμεση αποκατάσταση βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας Θηρασίας 
Δήμου Θήρας (περιοχή Αγία Ειρήνη) 3.000.00 €

ΠΡΩΤ. 
4162/2021

80/2021 Κατασκευή περίφραξη στις εγκαταστάσεις των μονάδων αφαλάτωσης της Δημοτικής 
Κοινότητας Θηρασιάς Δήμου Θήρας 19.391.94 €
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«Αντλιοστάσιο υδροληψίας θαλάσσης - 
Αφαλάτωση Αγίας Παρασκευής»

«Σύστημα διαχείρισης & τηλε-εποπτείας 
υδρευτικού δικτύου Δήμου Θήρας»«Δίκτυο ύδρευσης Ημεροβιγλίου»

«Έξω Γιαλός - Εργασίες 
συντήρησης δεξαμενών 
ύδρευσης»

«Έξω Γιαλός - Αντλιοστάσιο υδροληψίας θαλάσσης»
«Αναβάθμιση & Εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων 
Επεξεργασίας Λυμάτων Φηρών»

«Αντλιοστάσιο υδροληψίας θαλάσσης - 
Αφαλάτωση Αγίας Παρασκευής»

«Φηροστεφάνι - Αποκατά-
σταση επίστρωσης οδού 
κατόπιν επανατοποθέτησης 
αγωγών»«Βουρβούλος - Αποκατάσταση βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης»

«Θηρασιά - Επέκταση δικτύου ύδρευσης»

«Αντλιοστάσιο υδροληψίας θαλάσσης - 
Αφαλάτωση Αγίας Παρασκευής»

«Αντλιοστάσιο υδροληψίας θαλάσσης - 
Αφαλάτωση Αγίας Παρασκευής»
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ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ 
ΑΙΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

1251/2021 Προμήθεια υγρού και στερεού πολυηλεκτρολύτη για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων Μ.Ε.Λ. της 
Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας περιόδου 2021 - 2022 19.649.20 €

1275/2021 Προμήθεια και τοποθέτηση συρόμενης πόρτας βαρέως τύπου στις εγκαταστάσεις των μονάδων 
αφαλάτωσης στη Δημοτικής Κοινότητας Θήρας Δήμου Θήρας (περιοχή Έξω Γιαλός). 3.900.00 €

1280/2021 Άμεση προμήθεια κινητήρων για την αποκατάσταση βλάβης στις εγκαταστάσεις των μονάδων 
αφαλάτωσης της Τοπικής Κοινότητας Ακρωτηρίου Δήμου Θήρας 3.089.00 €

1289/2021 Προμήθεια ερμαρίων MIDI RACK (ημιβαρέως τύπου) για τον εξοπλισμό της κεντρικής αποθήκης και 
των εγκαταστάσεων Μ.Ε.Λ. της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας 4.708.49 €

1376/2021 Προμήθεια δύο νέων αντλιοστασίων λυμάτων, λόγω κατάργησης τμήματος δικτύου αποχέτευσης 
στην Δημοτική Κοινότητα Καρτεράδου Δήμου Θήρας 4.000.00 €

1486/2021
Υπηρεσίες χορήγησης νέας παροχής ισχύος 400 kVA για την σύνδεση με το Δίκτυο Διανομής Μέσης 

Τάσης των εγκαταστάσεων Μ.Ε.Λ. της Δημοτικής Κοινότητας Θήρας Δήμου Θήρας (περιοχή Έξω 
Γιαλός) στο πλαίσιο επέκτασης της μονάδας

14.482.38 €

1573/2021 Επισκευή βαλβίδων αντεπιστροφής για την αποκατάσταση βλάβης στο αντλιοστάσιο Έξω Γιαλού και 
στο ενδιάμεσο αντλιοστάσιο Κοντοχωρίου της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας 3.100.00 €

1607/2021
Άμεση προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (PLC και αναλογικών καρτών) για την αποκατάσταση βλάβης 

στο σύστημα αυτοματοποιημένης λειτουργίας των εγκαταστάσεων Μ.Ε.Λ. της Δημοτικής Κοινότητας 
Εμπορείου Δήμου Θήρας, έπειτα από αυξομειώσεις στην τάση ρεύματος του δικτύου της Δ.Ε.Η.

4.202.42 €

1637/2021 Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας. 57.085.00 €

1687/2021
Προμήθεια ανταλλακτικών για την ετήσια συντήρηση της Μονάδας Αφαλάτωσης της Τοπικής 

Κοινότητας Ακρωτηρίου Δήμου Θήρας
4.259.10 €

1768/2021
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων αρμοδιότητας Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας
19.588.63 €

1897/2021
Προμήθεια εξοπλισμού τηλεμετρίας (δείκτες στάθμης) για την ενδοεπικοινωνία των αντλιοστασίων 

αποχέτευσης λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας
2.415.00 €

1902/2021 Άμεση προμήθεια σχαρών βαρέως τύπου για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων Μ.Ε.Λ. της Δ.Ε.Υ.Α. 
Δήμου Θήρας 3.600.00 €

1938/2021 Προμήθεια εφεδρικών αντλητικών συγκροτημάτων για μονάδες αφαλάτωσης της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας 23.260.00 €

1953/2021 Προμήθεια δίδυμου πιεστικού συγκροτήματος και εφεδρικής αντλίας για τις ανάγκες των 
εγκαταστάσεων των μονάδων αφαλάτωσης της Τοπικής Κοινότητας Οίας Δήμου Θήρας 15.010.00 €

2011/2021 Άμεση προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος για την αποκατάσταση βλάβης στις εγκαταστάσεις 
των μονάδων αφαλάτωσης της Τοπική Κοινότητα Οίας Δήμου Θήρας 8.824.67 €

2108/2021 Προμήθεια και εγκατάσταση πυροσβεστικών κρουνών για την κάλυψη των αναγκών πυρασφάλειας 
του Νησιού σε Δημοτικά Διαμερίσματα υδροδοτούμενα από τη Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας 13.440.00 €

2111/2021 Προμήθεια ταχυμετρικών υδρομετρητών DN15, ξηρού τύπου, πολλαπλής ριπής, ονομαστικής 
παροχής Q3 =2.5 m3/h (MID 2014/32/EE), μικτής ή ευθείας ανάγνωσης. 19.065.50 €

2140/2021 Επισκευή – συντήρηση δύο μηχανημάτων έργου  της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας 6.900.00 €

2161/2021
Άμεση προμήθεια υδραυλικών υλικών για την αποκατάσταση βλάβης στο αντλιοστάσιο ύδρευσης της 

Δημοτικής Κοινότητας Μεσαριάς, Δήμου Θήρας
3.933.80 €

2275/2021 Άμεση προμήθεια δύο (2) υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων 6’’ για άντληση 19,9m3/h, για την 
αποκατάσταση βλάβης, στις γεωτρήσεις της Δημοτικής Κοινότητας Θηρασιάς Δήμου Θήρας 3.000.00 €

2317/2021 Προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης - φαρμακείου για τις ανάγκες  της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας 4.762.45 €

2406/2021 Προμηθεία ηλεκτρονικού υλικού για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας 54.520.91 €

2408/2021 Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για την ετήσια συντήρηση των ηλεκτροπαραγωγικών ζευγών της 
Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας 9.467.50 €

2682/2021
Παροχή υπηρεσιών σύνταξης φακέλου για την αδειοδότηση της εγκατάστασης τριών (3) νέων 

δεξαμενών ύδρευσης στη Δημοτική Κοινότητα Θηρασίας Δήμου Θήρας από την Υπηρεσία Νεωτέρων 
Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Κυκλάδων

4.122.47 €
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12/2021 Προμήθεια σαρώθρου και κιτ ψεκασμού νερού για μηχάνημα έργου του Υποκαταστήματος Ά της 
Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας 4.700.00 €

345/2021 Κατασκευή βάσεων υποδοχής νέων δεξαμενών ύδρευσης εγκαταστάσεων Μονάδων Αφαλάτωσης 
της Δημοτικής Κοινότητας Θήρας Δήμου Θήρας (Περιοχή Έξω Γιαλός) 17.546.00 €

348/2021 Επισκευή – συντήρηση μηχανήματος έργου  της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρα 13.700.00 €

382/2021 Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με 
συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 19.725.90 €

441/2021 Προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες των συνεργείων του Κεντρικού Τομέα  της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου 
Θήρας 8.346.78 €

441/2021 Προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες των συνεργείων του Κεντρικού Τομέα  της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου 
Θήρας 5.806.45 €

460/2021 Μεταφορά κάδων από Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας 59.250.00 €

493/2021
Παροχή υπηρεσιών απολύμανση εσωτερικών χώρων των εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας 

για το έτος 2021
4.400.00 €

528/2021
Παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού – ανάπτυξης συστήματος διαχείρισης του χημικού εργαστηρίου της 

Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 17025:2017
7.000.00 €

733/2021
Προμήθεια υλικών αναλώσεως για την επισκευή – συντήρηση των κτηριακών εγκαταστάσεων της 

Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας
13.979.38 €

736/2021 Προμήθεια σελλών ταχείας επισκευής από ανοξείδωτο χάλυβα (μανσόν επισκευής) για το έτος 2021 4.989.50 €

743/2021 Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας για το έτος 2021 7.164.00 €

779/2021 Καθαρισμός αντλιοστασίων αποχέτευσης λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας έτους 2021 58.975.00 €

783/2021 Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση οχήματος της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας 4.368.74 €

813/2021
Προμήθεια εξαρτημάτων αυτόματης πώλησης νερού με ηλεκτρονικό σύστημα προπληρωμής για τις 
εγκαταστάσεις των μονάδων αφαλάτωσης της Δημοτικής Κοινότητας Θήρας Δήμου Θήρας (περιοχή 

Έξω Γιαλός)
3.308.00 €

833/2021
Προμήθεια είκοσι τεσσάρων (24) ηλεκτρονικών αισθητήρων στάθμης για τις ανάγκες των 

αντλιοστασίων αποχέτευσης της Δ.Ε.ΥΑ. Δήμου Θήρας
4.944.00 €

874/2021
Προμήθεια υλικών ύδρευσης PVC για την αποκατάσταση βλαβών στις εγκαταστάσεις των Μονάδων 

Αφαλάτωσης της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας
4.700.01 €

927/2021
Προμήθεια εξοπλισμού τηλεμετρίας για την ενδοεπικοινωνία των αντλιοστασίων ύδρευσης και των 

αντλιοστασίων αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας
2.876.00 €

940/2021
Προμήθεια προκατασκευασμένων μονάδων άντλησης λυμάτων για την αναβάθμιση των δικτύων 

αποχέτευσης λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας
6.684.00 €

970/2021 Προμήθεια επιβατικού οχήματος για τις ανάγκες του Υποκαταστήματος Α’  της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας 3.800.00 €

1037/2021 Προμήθεια εργοταξιακού εξοπλισμού για τις ανάγκες των συνεργείων της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας 3.612.00 €

1052/2021
Προμήθεια ρυθμιστών στροφών (inverter) για τις H/M εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας για 

το έτος 2021
19.142.00 €

1087/2021
Προμήθεια θειικού οξέως 98% και υγρής καυστικής σόδας 50% για τις ανάγκες των μονάδων 

αφαλάτωσης της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας
11.316.00 €

1129/2021 Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας 6.412.79 €
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5030/2021 Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς άχρηστων υλικών από τις εγκαταστάσεις των Μ.Ε.Λ. της Τοπικής 
Κοινότητας Οίας Δήμου Θήρας 14.420.00 €

5035/2021 Προμήθεια – εγκατάσταση ετήσιας συνδρομής τηλεματικής διαχείρισης της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας 
περιόδου 2021 – 2022. 3.600.00 €

5041/2021 Προμήθεια υποβρύχιων εφεδρικών συγκροτημάτων στο αντλιοστάσιο λυμάτων της Δημοτικής 
Κοινότητας Θήρας Δήμου Θήρας (Περιοχή Καλντέρα) 6.571.00 €

5132/2021
Προμήθεια ανταλλακτικών του οίκου Grundfos για την ετήσια συντήρηση των υποβρύχιων 

αντλητικών συγκροτημάτων αντλιοστασίων αποχέτευσης λυμάτων Δημοτικής Κοινότητας Θήρας 
(Καλντέρα Φηρών) και Τοπικής Κοινότητας Ημεροβιγλίου Δήμου Θήρας (Καλντέρα Ημεροβιγλίου).

6.956.00 €

5157/2021 Επισκευή – συντήρηση φορτηγού οχήματος  της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας 6.000.00 €

5382/2021 Παροχή υπηρεσιών συντήρησης, παρακολούθησης και αποκατάστασης λειτουργίας  συστημάτων 
αυτοματισμού και ελέγχου Η/Μ  εξοπλισμού των εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας 20.000.00 €

5436/2021
Προμήθεια υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων για την αποκατάσταση βλάβης ανακυκλοφορίας 

εισόδων για τις εγκαταστάσεις Μ.Ε.Λ. της Δημοτικής Κοινότητας Επισκοπής Γωνίας Δήμου Θήρας 
(Περιοχή Καμάρι)

5.970.00 €

5560/2021
Παροχή  υπηρεσιών εξυπηρέτησης – καταγραφής εισερχόμενων αιτημάτων και την συλλογή 

όλων των στοιχείων επικοινωνίας των καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας, από  σύγχρονο 
τηλεφωνικό κέντρο

4.200.00 €

5747/2021 Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου και παρακολούθησης στην 
κεντρική αποθήκη της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας 3.520.00 €

5749/2021 Προμήθεια καλωδίου για την αποκατάσταση βλάβης στο αντλιοστάσιο θαλάσσης της Τοπικής 
Κοινότητας Οίας Δήμου Θήρας 5.158.80 €

5773/2021 Προμήθεια ειδών ένδυσης (θερινή – χειμερινή) ατομικής προστασίας  για τις ανάγκες των εργαζομένων 
της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας για το έτος 2021 29.340.00 €

5864/2021 Προμήθεια ρυθμιστή στροφών (inverter) για τις εγκαταστάσεις μονάδων αφαλάτωσης Δημοτικής 
Κοινότητας Θήρας Δήμου Θήρας (περιοχή Έξω Γιαλός) 4.700.00 €

5926/2021 Προμήθεια εφεδρικών αντλητικών συγκροτημάτων για το αντλιοστάσιο θαλάσσης των μονάδων 
αφαλάτωσης της Τοπικής Κοινότητας Οίας Δήμου Θήρας 28.200.00 €

5941/2021 Άμεσος υποθαλάσσιος έλεγχος και εργασίες αναβάθμισης λειτουργίας συστημάτων διαχυτών 
εγκαταστάσεων Μ.Ε.Λ. Δημοτικής Κοινότητας Εμπορείου και Δημοτικής Κοινότητας Θήρας Δήμου Θήρας 4.000.00 €

5947/2021 Κατασκευή τάφρου επισκευής – συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων (αποφρακτικό μηχάνημα) 
της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας. 4.939.70 €

6020/2021 Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας διετούς διάρκειας 5.460.00 €

6034/2021 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου περιόδου 2021 - 2022 15.374.30 €

6095/2021 Προμήθεια εφεδρικών αντλητικών συγκροτημάτων για τα αντλιοστάσια ύδρευσης της Δημοτικής 
Κοινότητας Θήρας Δήμου Θήρας 6.330.00 €

6120/2021 Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων και συστημάτων ανάκτησης 
ενέργειας  του οίκου DANFOSS μονάδων αφαλάτωσης Τοπικής Κοινότητας Οίας Δήμου Θήρας 9.968.00 €

6127/2021 Παροχή υπηρεσιών εφαρμογής συστήματος βιολογικής απόσμησης και διαχείρισης λιπών 
αντλιοστασίων λυμάτων περιόδου 2021 - 2022 19.740.00 €

6167/2021 Προμήθεια σιδηρού οπλισμού κατηγορίας B500C για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας 21.000.00 €

6257/2021 Προμήθεια ανθρακικού ασβεστίου για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας 5.100.00 €

6355/2021 Παροχή υπηρεσιών σύνταξης και υποβολής δηλώσεων ακινήτων της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας στην 
βάση του κτηματολογίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2308/1995 28.320.00 €

6397/2021 Συντήρηση υποσταθμών μέσης τάσης εγκαταστάσεων Μ.Ε.Λ. και εγκαταστάσεων μονάδων 
αφαλάτωσης της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας 13.000.00 €

6459/2021 Προμήθεια ταχυμετρικών υδρομετρητών ½" Πολλαπλής Ριπής, Υγρού Τύπου Με Κάψουλα Ελαίου 
για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας 7.800.00 €

ΣΥΝΟΛΟ:       1.186.920.83 €
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2723/2021 Άμεση προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος για την αποκατάσταση βλάβης στο αντλιοστάσιο 
θαλάσσης των μονάδων αφαλάτωσης της Τοπική Κοινότητα Οίας Δήμου Θήρας 8.824.67 €

3024/2021 Επισκευή – συντήρηση φορτηγού οχήματος της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας 10.000.00 €

3127/2021 Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του συστήματος διαχείρισης ποιότητας της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας 
σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 3.500.00 €

3360/2021 Εργασίες καθαρισμού δεξαμενών αερισμού εγκαταστάσεων Μ.Ε.Λ. της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας 6.000.00 €

3393/2021 Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης λογισμικού εφαρμογών PYDRA της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας 
για το έτος  2021 6.500.00 €

3419/2021 Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για της ανάγκες των εργαζομένων του Υποκαταστήματος Α’ 
της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας 7.298.20 €

3431/2021 Ανύψωση φρεατίων αποχέτευσης λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας 17.493.12 €

3445/2021 Παροχή υπηρεσιών χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας 24.920.00 €

3559/2021 Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης των εργαζομένων (46 άτομα) της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας για ένα (1) έτος 4.751.55 €

3581/2021 Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή αντλητικού συγκροτήματος του οίκου DANFOSS για την 
μονάδα αφαλάτωσης της Τοπικής Κοινότητας Ακρωτηρίου Δήμου Θήρας 3.518.22 €

3594/2021 Προμήθεια υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων για τα αντλιοστάσια αποχέτευσης λυμάτων της 
Τοπικής Κοινότητας Οίας Δήμου Θήρας 3.990.00 €

3617/2021 Παροχή υπηρεσιών ετήσιας προληπτικής συντήρησης επιστημονικού εξοπλισμού της εταιρείας 
HACH LANGE των εγκαταστάσεων Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας 5.544.00 €

3640/2021 Προμήθεια υδραυλικών σελλών επισκευής , ανοξείδωτες , υδραυλικής στεγανοποίησης τύπου 
Krausz για την αποκατάσταση βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας 5.102.00 €

3775/2021 Προμήθεια φίλτρων φυσιγγίων για τις ανάγκες των μονάδων αφαλάτωσης της Τοπικής Κοινότητας 
Οίας Δήμου Θήρας 4.470.00 €

3804/2021 Προμήθεια οχήματος για τις ανάγκες των συνεργείων του Υποκαταστήματος Α’ της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου 
Θήρας 7.000.00 €

3874/2021 Προμήθεια υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων για τα αντλιοστάσια αποχέτευσης λυμάτων της 
Τοπικής Κοινότητας Οίας Δήμου Θήρας 6.000.00 €

4146/2021 Μίσθωση υδραυλικού εκσκαφέα μετα χειριστή για την διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου των 
εγκαταστάσεων Μονάδων Αφαλάτωσης της Δημοτικής Κοινότητας Θήρασιάς Δήμου Θήρας. 3.000.00 €

4206/2021 Προμήθεια αντλίας υψηλής πίεσης  για την μονάδα αφαλάτωσης Ν.1 της Τοπικής Κοινότητας Οίας 
Δήμου Θήρας 18.600.00 €

4268/2021 Άμεση προμήθεια φίλτρων φυσιγγίων για τις ανάγκες των μονάδων αφαλάτωσης  της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας 5.940.00 €

4495/2021 Προμήθεια θειικού οξέως 98% , υγρής καυστικής σόδας 50% και  υποχλωριώδους νατρίου 14% των 
εγκαταστάσεων Μ.Ε.Λ. και των μονάδων αφαλάτωσης της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας 24.231.00 €

4510/2021 Προμήθεια υλικών ύδρευσης για την επισκευή – συντήρηση των παλαιών δικτύων ύδρευσης της 
Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας 4.426.00 €

4513/2021 Προμήθεια υλικών ύδρευσης για την αποκατάσταση του δικτύου ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας 8.890.00 €

4666/2021 Προμήθεια φίλτρων φυσιγγίων για τις ανάγκες των μονάδων αφαλάτωσης της Τοπικής Κοινότητας 
Οίας Δήμου Θήρας 3.150.00 €

4752/2021 Προμήθεια υποβρύχιων εφεδρικών συγκροτημάτων για τα αντλιοστάσια αποχέτευσης λυμάτων της 
Τοπικής Κοινότητας Οίας Δήμου Θήρας 5.620.00 €

4778/2021 Άμεση προμήθεια δίδυμου πιεστικού αντλητικού συγκροτήματος inverter για την αποκατάσταση 
βλάβης στις εγκαταστάσεις Μ.Ε.Λ. της Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Θήρας 3.000.00 €

4791/2021 Προμήθεια πλαστικών σωλήνων υπονόμων από πολυβινυλοχλωριδιο pvc καθώς και εξαρτημάτων  
για χρήση στα δίκτυα αποχέτευσης αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας 19.875.20 €

4860/2021 Προμήθεια, εγκατάσταση και ετήσια σύμβαση υποστήριξης λογισμικού προγράμματος Galaxy Public 
Accounting για τις ανάγκες των γραφείων της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας 22.462.00 €

4936/2021 Προμήθεια μεμβρανών αντίστροφής ώσμωσης για τις ανάγκες των μονάδων αφαλάτωσης της 
Τοπικής Κοινότητας Οίας Δήμου Θήρας 26.514.00 €

5026/2021 Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης υδραυλικού εκσκαφέα και ανατρεπόμενου φορτηγού για τις ανάγκες 
της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας 29.500.00 €
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Επέκταση Μονάδας 
Αφαλάτωσης 
Αγίας Παρασκευής

Ένα νέο έργο αφαλάτωσης, που αποτελεί έργο 
πνοής για τη Σαντορίνη και θα τροφοδοτεί αδιά-
κοπα με αφαλατωμένο πόσιμο νερό τους κατοί-
κους του νησιού, εγκρίθηκε στις 09/05/2021 από 
την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρη-
σιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλοντος & Αειφόρος Ανάπτυξη». Το συ-
νολικό έργο πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες 
υδροδότησης με αφαλατωμένο πόσιμο νερό τους 
οικισμούς: Καμαρίου, Επισκοπής Γωνιάς, Έξω Γω-
νιάς, Πύργου Καλλίστης, Μεγαλοχωρίου, Μεσα-
ριάς, Βόθωνα, Μονόλιθου και Αγίας Παρασκευής.
Η δημοπράτηση του έργου έρχεται σε μια σημα-
ντική συγκυρία, καθώς τα τελευταία χρόνια η ρα-
γδαία τουριστική ανάπτυξη του νησιού έχει δημι-
ουργήσει αυξημένες ανάγκες υδατοκαναλώσης.
Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την επέ-
κταση της υφιστάμενης Εγκατάστασης Αφαλάτω-
σης, ώστε η συνολική δυναμικότητα από 5.000 
m3/d να ανέρχεται σε παραγωγή πόσιμου νερού 
παροχής 10.000 m3/d ημερησίως.
Η τροφοδοσία της υπό κατασκευή μονάδας αφα-
λάτωσης θα γίνεται από το προβλεπόμενο αντλι-
οστάσιο υδροληψίας με την προσθήκη μίας εφε-
δρικής αντλίας υδροληψίας σε αποθήκευση και 
από τον υφιστάμενο καταθλιπτικό αγωγό για την 
μεταφορά του θαλασσινού νερού στην μονάδα, 
τα οποία έχουν διαστασιολογηθεί και κατασκευ-
άζονται σε προηγούμενο στάδιο, ώστε να επαρ-
κούν για την Β’ Φάση της μονάδας αφαλάτωσης.
Στα υφιστάμενα κτίρια της εγκατάστασης αφα-
λάτωσης θα προστεθεί ο Η/Μ εξοπλισμός της 
τρίτης γραμμής επεξεργασίας δυναμικότητας 

2.500 m3/d, για τα οποία υπάρχει πρόβλεψη σω-
ληνώσεων και αναμονών. Επιπλέον, η υφιστάμε-
νη εγκατάσταση θα επεκταθεί στο γειτνιάζον οι-
κόπεδο με την εγκατάσταση τέταρτης γραμμής 
επεξεργασίας δυναμικότητας επίσης 2.500 m3/d 
εντός νέου κτιρίου αφαλάτωσης, αποτελούμενο 
από δύο δεξαμενές και αντλιοστάσιο στο υπόγειο 
του και χώρο εξοπλισμού, χώρο πινάκων και βοη-
θητικούς χώρους στο ισόγειο του. 
Προς εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών 
της εγκατάστασης αφαλάτωσης και των εργαζο-
μένων σε αυτή, προβλέπεται η κατασκευή νέου 
κτιρίου Αφαλάτωσης. Στο νέο κτίριο αφαλάτω-
σης εγκαθίσταται ο ηλεκτρομηχανολογικός εξο-
πλισμός της τέταρτης γραμμής επεξεργασίας, 
ενώ προβλέπεται επιπλέον εντός του ισογείου 
του κτιρίου χώρος αποθήκευσης αναλώσιμων και 
εφεδρικού Η/Μ εξοπλισμού καθώς και χώρος επι-
σκευής και συντήρησης Η/Μ εξοπλισμού για την 
κάλυψης των αναγκών της υφιστάμενης και της 
νέας εγκατάστασης.
Το κτίριο θα εντάσσεται αρμονικά στο περιβάλ-
λον της περιοχής από αισθητικής άποψης, θα 
ακολουθούν τις αρχιτεκτονικές αρχές του κυκλα-
δίτικου τοπίου και θα χρωματιστούν ανάλογα.
Η συνολική δαπάνη κατασκευής των έργων ανέρ-
χεται σε 6.900.000 ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμ-
βάνεται ο ΦΠΑ.
Σε συνέχεια της ένταξης, άμεσα προχωρήσαμε σε 
δημοπράτηση του έργου. Διενεργήθηκε ανοικτός 
ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση του 
έργου στις 05/07/2021, η διαδικασία του οποίου 
ολοκληρώθηκε εντός του 2021.
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Το σύστημα αποσκοπεί στο τηλεχειρισμό, τηλεέ-
λεγχο και την αυτόματη λειτουργία των εγκατα-
στάσεων. Το προτεινόμενο σύστημα θα εξασφα-
λίζει αυτόματα την καλύτερη επιλογή συνθηκών 
λειτουργίας του έργου, ωστόσο θα μπορεί να πα-
ρακαμφθεί εν μέρει ή εν όλω, ώστε να είναι δυνα-
τός ο χειροκίνητος χειρισμός των μονάδων.
Το σύστημα αυτοματισμού θα παρέχει στον χει-
ριστή επαρκείς πληροφορίες για την κατάσταση 
κάθε μονάδας, θα επιτρέπει την αυτόματη λει-
τουργία της μονάδας υπό κανονικές συνθήκες, 
την παρέμβαση του χειριστή στη λειτουργία της 
μονάδας μέσω Η/Υ, θα επιτρέπει τη λειτουργία 
της μονάδας από το πεδίο αν υπάρχει απώλεια 
του κεντρικού συστήματος ελέγχου ή αν αυτό 
κρίνεται απαραίτητο.
Η συνολική δαπάνη κατασκευής των έργων ανέρ-
χεται σε 14.900.000€, χωρίς να συμπεριλαμβά-
νεται ο ΦΠΑ.

Αγορά οικοπέδου στην Οία
Σχεδιασμός νέου Εργοστασίου 
Αφαλάτωσης στην Οία

Ένα νέο μεγαλόπνοο έργο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. άρχισε 
να παίρνει σάρκα και οστά εντός του 2021. Προ-
κειμένου να εξασφαλιστεί επάρκεια ποιοτικού, 
αφαλατωμένου νερού στο βόρειο τμήμα της Σα-
ντορίνης, η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. δρομολογεί τη δημιουργία 
νέου εργοστασίου αφαλάτωσης στην Οία, δυνα-
μικότητας 7.500m3 ημερησίως.
Το πρώτο βήμα έγινε με την αγορά οικοπέδου 
9.588τ.μ. στους Μπαξέδες Οίας και την εκπόνη-
ση προμελέτης για το έργο με τίτλο: «Νέα Μο-
νάδα Αφαλάτωσης της Τοπικής Κοινότητας Οίας 
Δήμου Θήρας», ώστε να αναζητηθεί κατάλληλο 
χρηματοδοτικό εργαλείο.  
Σύμφωνα, με την υφιστάμενη προμελέτη, τα έργα 
υδροληψίας θα σχεδιαστούν για την παραγωγή 
πόσιμου νερού παροχής 7.500m3/d ημερησίως. 
Ο εξοπλισμός προκατεργασίας και αντίστροφης 
ώσμωσης θα αποτελείται από τρείς ισοδύναμες 
γραμμές επεξεργασίας με δυνατότητα παραγω-
γής 2.500m3/d πόσιμου νερού ημερησίως η κα-
θεμία. 
Σύμφωνα με την προτεινόμενη παραγωγική δια-
δικασία, η υδροληψία θα πραγματοποιείται από 
ανοικτή θάλασσα στην παραλία Άκρα Μαυρό-
πετρα μέσω υποθαλάσσιου αγωγού από βάθος 
8m περίπου κάτω από την επιφάνεια του νερού, 
σε απόσταση 380 περίπου μέτρων από την ακτή. 
Το ανεπεξέργαστο θαλασσινό νερό θα οδηγεί-
ται μέσω αντλιοστασίου, το οποίο χωροθετείται 
εκτός αιγιαλού, πλησίον μικρού λιμένος στην εν 
λόγω παραλία και θα οδηγείται στην εγκατάστα-
ση αφαλάτωσης σε δεξαμενή εξισορρόπησης.
Τα έργα υδροληψίας της μονάδας αφαλάτωσης 

αποτελούνται από τα εξής επιμέρους τμήματα:
•Το αντλιοστάσιο υδροληψίας
•Το χερσαίο και υποθαλάσσιο τμήμα του αγωγού 
υδροληψίας
•Τις παθητικές εσχάρες υδροληψίας στο πέρας 
του υποθαλάσσιου αγωγού 

Προς εξυπηρέτηση των λειτουργικών και διοι-
κητικών αναγκών της εγκατάστασης αφαλάτω-
σης και των εργαζομένων σε αυτή, προβλέπεται 
η κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων. Στα κτί-
ρια εγκαθίσταται ο ηλεκτρομηχανολογικός εξο-
πλισμός προς εξυπηρέτηση των μονάδων επεξερ-
γασίας και στο κτίριο διοίκησης στεγάζονται οι 
διοικητικές λειτουργίες της εγκατάστασης, οι βο-
ηθητικές εγκαταστάσεις των εργαζομένων και το 
σύστημα παρακολούθησης της λειτουργίας του 
έργου.

Τα προβλεπόμενα κτίρια της εγκατάστασης είναι:
•Κτίριο Αφαλάτωσης
•Κτίριο Χημικών
•Αντλιοστάσιο καθαρών
•Κτίριο Διοίκησης
•Κτίριο συνεργείου - αποθήκης

Όλα τα κτίρια θα εντάσσονται αρμονικά στο πε-
ριβάλλον της περιοχής από αισθητικής άποψης, 
θα ακολουθούν τις αρχιτεκτονικές αρχές του κυ-
κλαδίτικου τοπίου και θα χρωματιστούν ανάλογα. 
Στο δώμα των κτιρίων θα κατασκευασθεί μόνωση 
με βατή επιφάνεια. Οι προσόψεις των κτιρίων θα 
επενδυθούν με πέτρα.
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Αγορά οικοπέδου 
για την επέκταση 
Ε.Ε.Λ. Καμαρίου 

Στην αγορά ενός οικοπέδου πλησίον του ΒΙΟ.
ΚΑ. Καμαρίου προχώρησε η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. στις 
15/02/2021, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η 
αναβάθμιση, ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση 
των υφιστάμενων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας 
Λυμάτων του Καμαρίου.
Η Δ.Ε.Υ.Α.Θ., έχοντας διασφαλίσει ήδη όλες τις 
απαραίτητες αδειοδοτήσεις και προκειμένου να 
εξασφαλίσει πηγή χρηματοδότησης, προχώρησε 
στην εν λόγω αγορά, με σκοπό στο άμεσο μέλ-
λον να διπλασιαστεί η δυναμικότητα της υφιστά-
μενης μονάδας.
Ειδικότερα το εκπονούμενο έργο περιλαμβάνεται 
την επέκταση των Ε.Ε.Λ. Καμαρίου Θήρας για την 
επεξεργασία συνολικά 10.000 m³/ημέρα λυμά-
των και βοθρολυμάτων, λαμβάνοντας υπόψη της 
υφιστάμενες εγκαταστάσεις, τη συμβατότητα των 
νέων έργων σε σχέση με τα υφιστάμενα, την επέ-
κταση και συμπλήρωση των δικτύων υποδομής 
της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων, ώστε 
η νέα μονάδα σε συνδυασμό με την υφιστάμενη 
να καλύπτουν τις νέες απαιτήσεις δυναμικότητας
Γενικά, για την κάλυψη των αναγκών της επέκτα-
σης των Ε.Ε.Λ. Καμαρίου, προβλέπονται τα εξής:
Τα λύματα μέσω του δικτύου αποχέτευσης θα κα-
ταλήγουν σε νέο αντλιοστάσιο εισόδου, που θα 
κατασκευαστεί στο νέο οικόπεδο, που απέκτη-
σε η Δ.Ε.Υ.Α.Θ., δίπλα στο υφιστάμενο. Από το 
αντλιοστάσιο εισόδου θα οδηγούνται σε μονά-
δα προεπεξεργασίας, η οποία θα είναι συμπα-
γής, κλειστή, με στόμια εξαερισμού, που θα οδη-

γούν το δύσοσμο αέρα σε μονάδα απόσμησης. 
Τα εσχαρίσματα και η άμμος θα συλλέγονται σε 
κάδους, ενώ τα επεξεργασμένα λύματα θα οδη-
γούνται με βαρύτητα σε δίδυμη δεξαμενή εξισορ-
ρόπησης. Δίπλα στη δίδυμη δεξαμενή εξισορρό-
πησης κατασκευάζεται και νέα μονάδα υποδοχής 
και προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων (εσχάρωση 
και εξάμμωση). 
Από τη δεξαμενή εξισορρόπησης, τα προεπεξερ-
γασμένα λύματα θα αντλούνται στον υφιστάμενο 
μεριστή των βιολογικών αντιδραστήρων. Οι δύο δε-
ξαμενές θα τροποποιηθούν κατάλληλα, ώστε να 
λειτουργούν ως ένας ενιαίας αντιδραστήρας MBR. 
Τα διαυγασμένα λύματα από τη δεξαμενή καθα-
ρών θα οδηγούνται με βαρύτητα στην υφιστάμε-
νη δεξαμενή αποθήκευσης. Από εκεί με νέο πι-
εστικό συγκρότημα θα τροφοδοτείται το δίκτυο 
βιομηχανικού νερού των Ε.Ε.Λ., ενώ θα παρέχε-
ται η δυνατότητα αξιοποίησης της εκροής από τη 
Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για επαναχρησιμοποίηση. 
Παράλληλα, προβλέπεται και η επέκταση των 
υφιστάμενων βοηθητικών δικτύων (δίκτυα, ύδρευ-
σης, βιομηχανικού νερού, στραγγιδίων κτλ.), κα-
θώς και έργα επέκτασης των υφιστάμενων εγκα-
ταστάσεων παροχής και διανομής ενέργειας της 
Ε.Ε.Λ. και του συστήματος αυτοματισμού για τη 
κάλυψη των έργων επέκτασης.
Η συνολική δαπάνη κατασκευής του έργου ανέρ-
χεται σε 6.500.000 ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμ-
βάνεται ο ΦΠΑ.
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Νέα γραφεία 
Διοίκησης της 
Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

Ένα επιτακτικό αίτημα, που άλλαξε ρι-
ζικά την εικόνα της Επιχείρησης αλλά 
κυρίως την ποιότητα εργασίας και εξυ-
πηρέτησης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έγινε πράξης 
εντός του 2021. Στις 17/05/2021 άνοι-
ξαν τις πόρτες τους τα νέα κεντρικά 
γραφεία Διοίκησης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. στη 
Μεσαριά Θήρας. 
Σε ένα συγκρότημα 401,04 τ.μ. συγκε-
ντρώθηκαν όλες οι Διοικητικές Υπηρε-
σίες της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και οργανώθηκαν 
με τέτοιο τρόπο τα επιμέρους τμήματα, 
ώστε να εξασφαλιστούν οι κατάλλη-
λες συνθήκες για τους εργαζόμενους, 
γεγονός που έχει άμεσο αντίκτυπο και 
στην παραγωγικότητα της Υπηρεσίας 
και στην ποιότητα εξυπηρέτησης που 
απολαμβάνει ο καταναλωτής.
Με την μετακόμιση στις νέες εγκατα-
στάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και την παράλ-
ληλη αναβάθμιση του site της Επιχεί-
ρησης εγκαινιάζεται μια νέα εποχή 
στην Υπηρεσία, καθώς παρέχονται 
νέες δυνατότητες εξυπηρέτησης και 
δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για 
την αύξηση της παραγωγικότητας του 
προσωπικού.  

Κατασκευή 
δικτύου ύδρευσης 
Ημεροβιγλίου

Ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων και 
των επιχειρηματιών που δραστηριο-
ποιούνται στο χωριό του Ημεροβιγλί-
ου, το οποίο αναμένεται να λύσει το 
πρόβλημα ύδρευσης αλλά και τα σο-
βαρότατα κυκλοφοριακά προβλήματα 
του χωριού, ξεκίνησε να υλοποιείται 
εντός του 2021 από τη Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας.
Παρά την αδυναμία εξεύρεσης πηγής 
χρηματοδότησης και παρά την δύσκο-
λη οικονομική συγκυρία για την Επιχεί-
ρηση, η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. με ίδιους πόρους 
ξεκίνησε στις 09/12/2021 τις εργασίες 
για την κατασκευή του δικτύου ύδρευ-
σης του Ημεροβιγλίου, το οποίο ανα-
μένεται να ολοκληρωθεί και να τεθεί 
σε λειτουργία εντός του 2022.
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“SAVE WATER”
Ενημερωτική Εκστρατεία 
Ευαισθητοποίησης για την 
Προστασία του Νερού

Η Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας καταβάλλει τα μέγιστα, προκει-
μένου να εκσυγχρονίζεται διαρκώς σε επίπεδο τε-
χνογνωσίας και νέων συστημάτων, με στόχο την 
ύψιστη παραγωγικότητα των συνεργείων και των 
εγκαταστάσεών της.
Από το 2021 εγκαινιάζει και μια νέα σελίδα, εξί-
σου σημαντική, αυτήν της ευαισθητοποίησης των 
κατοίκων και των επισκεπτών της Σαντορίνης και 
της Θηρασιάς αναφορικά με την εξοικονόμηση του 
νερού, με την ενημερωτική εκστρατεία με τίτλο 
“SAVE WATER”.
Η προωθητική ενέργεια ευαισθητοποίησης περι-
λαμβάνει δίγλωσσο ενημερωτικό video που προο-
ρίζεται να προβληθεί σε μέσα ενημέρωσης και ξε-
νοδοχειακές επιχειρήσεις του νησιού, card postal, 
ύπαρξη οχημάτων με τα διακριτικά της καμπάνιας, 
banner για την επικοινωνία του μηνύματος στο σύ-
νολο των αθλητικών εγκαταστάσεων του νησιού 
και σε site τοπικής και κυκλαδικής εμβέλειας.
Στόχος της εκστρατείας είναι να γίνει συνείδηση 
και βίωμα ότι η εξοικονόμηση νερού είναι ευθύνη 
που βαραίνει όλους μας.
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«Κτίριο Αφαλάτωσης – Χημικών»

«Επέκταση δικτύου ύδρευσης Δημοτικής 
Κοινότητας Θήρας»

«Επέκταση δικτύου ύδρευσης Δημοτικής 
Κοινότητας Θήρας»

«Αναβάθμιση & Εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων 
Επεξεργασίας Λυμάτων Φηρών»

«Φηροστεφάνι - Αποκατάσταση επίστρωσης 
οδού κατόπιν επανατοποθέτησης αγωγών»«Αφαλάτωση Αγίας Παρασκευής»

«Αναβάθμιση & Εκσυγχρονι-
σμός Εγκαταστάσεων 
Επεξεργασίας Λυμάτων 
Φηρών»
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Κοινωνική Πολιτική – 
Κοινωνικό Τιμολόγιο

•Η Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας, αντιλαμβανόμενη τον κοινω-
νικό της ρόλο, παρέχει έκπτωση στα τιμολόγια 
ύδρευσης – αποχέτευσης, για ειδικές κατηγορίες, 
όπως: οι πολύτεκνοι (με βεβαίωση της ομοσπον-
δίας τους), άποροι, (με πιστοποιητικό κοινωνικής 
προστασίας ή οικονομικής αδυναμίας) και ανά-
πηροι (με αποδεικτικό αναπηρίας 67% και άνω), 
οι οποίοι τυγχάνουν εκπτώσεως 30% επί της αξί-
ας του καταναλισκόμενου ύδατος και του αντί-
στοιχου ποσοστού στην αποχέτευση, καθώς και 
οι υπερπολύτεκνοι με έξι (6) τέκνα και άνω (με 
βεβαίωση της ομοσπονδίας τους) οι οποίοι τυγ-
χάνουν εκπτώσεως 50% επί της αξίας του κατα-
ναλισκόμενου ύδατος και του αντίστοιχου ποσο-
στού στην αποχέτευση.

•Με ομόφωνη απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας, αναλογιζόμενο τις δυσκολί-
ες που αντιμετώπισαν οι επιχειρήσεις του νησιού, 
προχώρησε στην έγκριση εκπτώσεων στα τέλη 
αποχέτευσης για τις επιχειρήσεις του νησιού, που 
επλήγησαν εξαιτίας της πανδημίας COVID-19 και 
ανέστειλαν εντελώς την λειτουργία τους για το 
έτος 2020. Δικαιούχοι της έκπτωσης ήταν οι επι-
χειρήσεις, που είναι συνδεδεμένες μόνο στο δί-
κτυο αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και χρεώνονται 
μόνο με πάγια και τέλη αποχέτευσης.
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Το παρόν ενημερωτικό τεύχος
είναι υποχρεωτικό σύμφωνα με
το άρθρο 19 του Ν.1069/1980,
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
8 του Ν.4483/2017.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΟΥ2021

Το παρόν ενημερωτικό τεύχος είναι 
υποχρεωτικό σύμφωνα με το άρθρο 19 
του Ν.1069/1980, όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 8 του Ν.4483/2017.


