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Συνδημότισσα – Συνδημότη,

Κρατάς στα χέρια σου τον απολογισμό έργων και δράσεων 
της Δ.Ε.Υ.Α. Κω για την περίοδο 2014-2019.
Μια περίοδο ανασυγκρότησης και δημιουργικών δράσεων 
της επιχείρησης, στη διάρκεια της οποίας το σύνολο του 
Δ.Σ. με επικεφαλής τον Πρόεδρο, κ. Μηνά Κιάρη, μαζί με 
τους εργαζόμενους κατάφεραν να επαναφέρουν και να 
κρατήσουν ψηλά το επίπεδο λειτουργίας της.

Πετυχαίνοντας βήμα – βήμα όλους τους στόχους που 
είχαμε.

Μικρά και μεγάλα έργα, με ίδιους πόρους ή 
χρηματοδοτούμενα, υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται 
και σήμερα, πολλά άλλα δρομολογήθηκαν για τα 
επόμενα χρόνια, βελτιώνοντας καθημερινά τόσο τις 
προσφερόμενες υπηρεσίες, όσο και την ποιότητα του 
αγαθού που διαχειρίζεται η Δ.Ε.Υ.Α. Κω, του πολύτιμου 
για τη ζωή μας νερού.

Έργα που έδωσαν λύσεις σε προβλήματα πολλών ετών 
έγιναν και γίνονται όμως και στη διαχείριση των λυμάτων, 
με τα δίκτυα αποχέτευσης σε όλο το νησί και τα εργοστάσια επεξεργασίας τους στην πόλη, στο Δίκαιο, 
στην Καρδάμαινα να βελτιώνονται ή να κατασκευάζονται συνεχώς νέα. Παράλληλα δημοπρατείται άμεσα η 
εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων στην Κέφαλο.

Την ίδια περίοδο ο μεγάλος στόχος της οικονομικής εξυγίανσης και θωράκισης της επιχείρησης έγινε 
πραγματικότητα και σήμερα μπορούμε να λέμε: 
ΝΑΙ η Δ.Ε.Υ.Α. Κω είναι μια ισχυρή –βιώσιμη και οικονομικά ισχυρή επιχείρηση που μπορεί να παρέχει 
υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και να υλοποιεί έργα που έχουν ανάγκη οι πολίτες με τα δικά της χρήματα.
Τα δικά σας δηλαδή χρήματα που με σεβασμό διαχειρίστηκε ο Πρόεδρος κ. Κιάρης και το Δ.Σ. της 
επιχείρησης.

Αυτή τη Δ.Ε.Υ.Α. Κω οφείλουμε να διαφυλάξουμε και να κρατήσουμε ψηλά και τα επόμενα χρόνια.
Αυτή είναι η δική μας δέσμευση. 

Γιώργος Κυρίτσης
Δήμαρχος Κω
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Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες,

πριν από πέντε χρόνια πήρα εντολή να διοικήσω τη 
ΔΕΥΑΚ. Μαζί με άξιους συναδέλφους αγωνιστήκαμε 
για το καλύτερο.

Σήμερα καταθέτω τον απολογισμό μας.

Εσείς είστε αυτοί που θα αξιολογήσετε το έργο μας 
και θα το συγκρίνετε με το έργο άλλων δημοτικών 
περιόδων.

Αυτά τα πέντε χρόνια πετύχαμε πολλά.

Η ΔΕΥΑΚ είναι πλέον μια οικονομικά ισχυρή και 
αυτοδύναμη επιχείρηση που μπορεί να προσφέρει 
υπηρεσίες, να χρηματοδοτεί έργα με τις δικές της 
δυνάμεις, να εκτελεί μεγάλα έργα με χρηματοδότηση 
από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους.

Ο σεισμός που έπληξε την Κω ήταν μεγάλη δοκιμασία.

Η ΔΕΥΑΚ, επιχειρησιακά έτοιμη, έδωσε τον καλύτερό της εαυτό επεμβαίνοντας άμεσα σε ύδρευση και 
αποχέτευση ώστε η Κως να σταθεί όρθια και να βγει πιο δυνατή. Πιο ισχυρή από ποτέ αποτελεί πλέον τον 
κύριο αναπτυξιακό βραχίονα του Δήμου μας.

Θέλω να συγχαρώ για την προσπάθειά τους όλους τους εργαζόμενους της ΔΕΥΑΚ που έδωσαν αυτά τα 
πέντε χρόνια τον καλύτερό τους εαυτό. Χωρίς τη δική τους καθημερινή προσπάθεια πολλές φορές εκτός 
ωραρίου, νύχτα και μέρα, δε θα είχαμε πετύχει όσα πετύχαμε.

Κατά τη διάρκεια αυτής της προσπάθειας είχα δίπλα μου το Δήμαρχο της Κω, κ. Γιώργο Κυρίτση. Θέλω 
να τον ευχαριστήσω για την τιμή, την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους 
συναδέλφους μου στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ για την άψογη συνεργασία.

Το πιο μεγάλο ευχαριστώ όμως, θέλω να το απευθύνω στον απλό δημότη του νησιού μας.

Σε αυτόν που μας χάρισε την αγάπη και την εμπιστοσύνη του αλλά και σε αυτόν που μας ασκούσε κριτική 
και μας τόνιζε τις αδυναμίες μας.

Θέλω όλοι να γνωρίζετε ότι αγωνιστήκαμε πέντε χρόνια για να χτίσουμε μια οικονομικά ισχυρή δημοτική 
επιχείρηση που παράγει έργο, εκτελεί μεγάλα έργα, προσφέρει υπηρεσίες.

Μια επιχείρηση που αξιοποιεί με διαφάνεια και επιστρέφει πολλαπλασιαστικά πίσω στην κοινωνία, τα 
χρήματα που πληρώνει ο καθένας από εσάς, για ύδρευση και αποχέτευση.

Ο στόχος όλων μας ήταν και παραμένει πάντα ένας.

Να σηκώσουμε την Κω πολύ ψηλά.

Μηνάς Κιάρης
Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΕΥΑΚ

Κατά την περίοδο 2014-2017 αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΚ διετέλεσε ο κ. Αντώνιος Κρητικός, δημοτικός 
σύμβουλος, ο οποίος λόγω ανάληψης των καθηκόντων του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου 
αντικαταστάθηκε από την κα Καλλιόπη Κιαπόκα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ την περίοδο Σεπτέμβριος 2014 - Ιούλιος 2019 συνεδρίασε 79 φορές 
και έλαβε 1.421 αποφάσεις.

Τακτικά Μέλη

Μηνάς Κιάρης, πρόεδρος, δημοτικός σύμβουλος 
Καλλιόπη Κιαπόκα, αντιπρόεδρος, δημοτική 
σύμβουλος
Ιωάννης Καλλούδης, δημοτικός σύμβουλος 
Σεβαστιανός Παπαντωνίου, δημοτικός σύμβουλος
Ελευθέριος Κώστογλους, λαϊκό μέλος
Θεόδωρος Πάχος, λαϊκό μέλος
Νικόλαος Πόγιας, πρόεδρος Δ.Κ. Καρδάμαινας
Μιλτιάδης Ζωΐδης, λαϊκό μέλος
Πέτρος Λιοδάκης, εκπρόσωπος εργαζομένων
Στέφανος Καρπούζης, εκπρόσωπος ΤΕΕ
Μιχαήλ Δρόσος, εκπρόσωπος Σωματείου 
Ενοικιαζόμενων Δωματίων & Διαμερισμάτων 
Νήσου Κω

Αναπληρωματικά Μέλη

Ηλίας Σιφάκης, δημοτικός σύμβουλος

Ελευθέριος Διακογιώργης, δημοτικός σύμβουλος
Δημήτριος Κώστογλου, σύμβουλος Δ.Κ. Κω
Ιωάννης Μαρκάκης, σύμβουλος Δ.Κ. Κω
Ιωάννης Κυπραίος, σύμβουλος Δ.Κ. Πυλίου
Σταμάτιος Μαλιλής, πρόεδρος Δ.Κ. Ασφενδιού
Πέτρος Εμ. Πετρής, σύμβουλος Δ.Κ. Κω
Γεώργιος Κολιανός, εκπρόσωπος εργαζομένων
Ζαχαρίας Ζαχαρίου, εκπρόσωπος ΤΕΕ
Ηλίας Τουλαντάς, εκπρόσωπος Σωματείου 
Ενοικιαζόμενων Δωματίων & Διαμερισμάτων 
Νήσου Κω
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Εξυπηρέτηση του δημότη
   Η ΔΕΥΑΚ λειτουργεί πλέον όπως λειτουργεί μια σύγχρονη επιχείρηση. Προσφέρει υπηρεσίες στους 
δημότες και υπάρχει η δυνατότητα πληρωμών με όλους τους σύγχρονους τρόπους.
Με μετρητά στο ταμείο της ΔΕΥΑΚ ή στα ταμεία των Δημοτικών Κοινοτήτων ή στα καταστήματα τραπεζών. 
Στα ΕΛΤΑ σε όλο το νησί. Μέσω web banking ή πληρωμή με σύστημα POS.

Το έντυπο λογαριασμών της ΔΕΥΑΚ είναι πλέον ένα σύγχρονο έντυπο στα πρότυπα των εταιρειών 
δικτύων τηλεφωνίας στο οποίο ο δημότης μπορεί να λαμβάνει γνώση αναλυτικά για το πόσο και 
τί πληρώνει. Το παλιό τριπλότυπο έντυπο αντικαταστάθηκε από ένα σύγχρονο, που τυπώνεται και 
αποστέλλεται από τα ΕΛΤΑ. Με τον τρόπο αυτό η ΔΕΥΑΚ εξοικονομεί περίπου 70.000 ευρώ ετησίως.

Στο φάκελο του λογαριασμού υπάρχει δυνατότητα αποστολής φυλλαδίου με χρήσιμες πληροφορίες.
Η διαδικασία συνδέσεων με τα δίκτυα αποχέτευσης απλουστεύτηκε και έγινε πιο φιλική στο δημότη.                                             

Ταυτόχρονα υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών σε μεγάλο αριθμό δόσεων, ώστε η αποπληρωμή να 
είναι ευκολότερη.

Υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών για λογαριασμούς ύδρευσης μέχρι 100 δόσεων με 
ελάχιστη δόση 20 ευρώ.

Θεσπίστηκε ειδικό τιμολόγιο για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ενώ ταυτόχρονα διατηρήθηκε το ειδικό 
τιμολόγιο για ΑμεΑ.

Μέσω της υπηρεσίας e-bill της ΔΕΥΑΚ λογαριασμοί ύδρευσης αποστέλλονται ηλεκτρονικά χωρίς τη 
σπατάλη χαρτιού για την εκτύπωσή τους, ενώ ταυτόχρονα ο δημότης λαμβάνει πλήρη στοιχεία για την 
ανάλυση του λογαριασμού του.
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Τα έργα της ΔΕΥΑΚ είναι έργα για την Κω - 
έργα για τον πολίτη

Ολοκληρώθηκε και λειτουργεί ο βιολογικός καθαρισμός 
του Δικαίου και έγιναν ήδη 44 συνδέσεις ξενοδοχείων 
και 301  συνδέσεις κατοικιών και καταστημάτων.

Ολοκληρώθηκαν τα δίκτυα αποχέτευσης και λειτουργεί 
ο βιολογικός καθαρισμός της Καρδάμαινας. Έγιναν ήδη 
18 συνδέσεις ξενοδοχείων και 50 συνδέσεις κατοικιών 
και καταστημάτων.

Σε όλο το νησί έγιναν 718 συνδέσεις με τα δίκτυα 
ύδρευσης και 519 συνδέσεις με τα δίκτυα αποχέτευσης.

Εντάχθηκαν σε χρηματοδοτικά προγράμματα και 
βρίσκονται σε φάση υλοποίησης 9 μεγάλα αναπτυξιακά 
έργα συνολικού προϋπολογισμού 35.424.464,40 ευρώ.

Ολοκληρώθηκαν περίπου 10 χιλιόμετρα νέα δίκτυα 
ύδρευσης.

Ολοκληρώθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις στα παλιά 
ιταλικά δίκτυα της πόλης της Κω.

Έγινε ανόρυξη 5 νέων γεωτρήσεων, διασφαλίζοντας την 
επάρκεια νερού σε όλο το νησί.

Η ποιότητα του νερού παρακολουθείται με συνεχείς            
αναλύσεις από το χημείο της ΔΕΥΑΚ.
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Έργα και παρεμβάσεις για την άρδευση 
στον κάμπο Πυλίου

Εκτελέστηκαν:
Άδειασμα και καθαρισμός της κύριας λεκάνης της Λίμνης με μηχανήματα βαρέως τύπου.

Τοποθέτηση μεταλλικών διάτρητων πλεγμάτων για συγκράτηση των σκουπιδιών και φύλλων στην 
παραλίμνη με σκοπό την απρόσκοπτη εισροή υδάτων στις αντλίες.

Συντήρηση των αντλιών και αλλαγή των χαλικόφιλτρων.
Καθαρισμός της δεξαμενής που βρίσκεται στο ύψωμα απέναντι από την Λίμνη.
Ενοποίηση των δικτύων του αρδευτικού της Λίμνης και των δικτύων των γεωτρήσεων στην περιοχή Βάγια.
Έγκριση Κανονισμού Αρδεύσεως Δικτύου Λίμνης και Γεωτρήσεων.
Αλλαγή υδρομέτρων και ασφάλιση των υπαρχόντων σε μόνιμες θέσεις.
Πρόσληψη 2 υδρονομέων με σύμβαση έργου για την περίοδο από 1η Απριλίου έως 30 Σεπτεμβρίου.
Δήλωση – αίτηση εκ μέρους των αγροτών των καλλιεργούμενων εκτάσεων και των αναγκών τους σε νερό.
Επαύξηση της ισχύος του ηλεκτρικού ρεύματος σε 2 γεωτρήσεις.

                  Ιανουάριος 2015

Δίκτυο ομβρίων και ακαθάρτων στην παλιά πόλη της Κω
Η παλιά πόλη είναι το πιο πολυσύχναστο σημείο της 
Κω κατά τους θερινούς μήνες. Το παλιό ιταλικό δίκτυο 
της περιοχής επί της ουσίας είχε καταρρεύσει. Η ΔΕΥΑΚ 
προχώρησε σε αντικατάσταση 100 μέτρων ομβρίων και 
100 μέτρων δικτύου ακαθάρτων. Δόθηκε τέλος στις 
συχνές υπερχειλίσεις και στις δυσάρεστες οσμές του 
δικτύου που δημιουργούσαν τεράστιο πρόβλημα στους 
μόνιμους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής, 
αλλά και στη ΔΕΥΑΚ που βρισκόταν καθημερινά εκεί 
για την απόφραξη του δικτύου.

      Φεβρουάριος 2015

Ανόρυξη γεώτρησης στη θέση «Ζουλούφη» 
της Δ.Κ. Αντιμάχειας

Η γεώτρηση έγινε στη Δημοτική Κοινότητα 
Αντιμάχειας στο πρώην στρατόπεδο Ζουλούφη 
αμέσως μετά το αεροδρόμιο και ήταν επιτυχής. 
Υπάρχουν διαθέσιμα 35-40 κυβικά μέτρα νερό την 
ώρα. Οι μετρήσεις και οι χημικές αναλύσεις έγιναν 
άμεσα και πιστοποιούν την ποιότητα του νερού. 
Επίσης έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την 
μεταφορά νερού από την γεώτρηση Ζουλούφη (όπως 
είναι το κωδικό της όνομα) στον Υδατόπυργο της 
Αντιμάχειας για τη διάθεση του νερού σε Αντιμάχεια 
και Καρδάμαινα.
       

Απρίλιος 2015
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Εκπονήθηκε ευρύ πρόγραμμα καθαρισμού δεξαμενών
Υλοποιείται σε ετήσια βάση ευρύ πρόγραμμα εργασιών καθαρισμού και απολύμανσης δεξαμενών και 
δικτύων πόσιμου νερού σε όλο το νησί.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει καθαρισμό και απολύμανση δέκα (10) δεξαμενών με στόχο τη διασφάλιση της 
ποιότητας του πόσιμου νερού.
Έχουν ήδη καθαριστεί οι δεξαμενές:

Ασώματου – Ασφενδιού
 Μαστιχαρίου
 Κουφόϊ – Κεφάλου
 Αγίας Μαρίνας – Καρδάμαινας
 Λίβανος – Αντιμάχειας
 Αγ. Νικολάου Πυλίου
 Κεντρική δεξαμενή Καρδάμαινας
 Μπαγιάτη Ασφενδιού
 Ζαμάκοι Πυλίου
 Υδατόπυργος Αντιμάχειας

                 Ιούνιος 2015
 

Ανόρυξη γεώτρησης «Αρχιπέλαγος» στη Δ.Κ. Κεφάλου
Η γεώτρηση ήταν επιτυχής. Υπάρχουν διαθέσιμα 50-60 κυβικά μέτρα 
νερού την ώρα. Η ανόρυξη συμπληρώθηκε με τις μετρήσεις και τις 
χημικές αναλύσεις για τον ακριβή ποσοτικό και ποιοτικό προσδιορισμό 
του νερού. Ακολούθησαν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την 
τοποθέτηση αντλητικού μηχανήματος και τη μεταφορά του νερού, 
με δίκτυο μήκους 1.500 μέτρων, από τη γεώτρηση προς τη δεξαμενή 
στη θέση Κακιά Σκάλα, με σκοπό την υδροδότηση του χωριού της 
Κεφάλου. Η γεώτρηση «Αρχιπέλαγος» ήταν ακόμη ένα σημαντικό 
βήμα της δημοτικής αρχής Κυρίτση στο στόχο της επίλυσης των 
προβλημάτων υδροδότησης στη Δ.Κ. Κεφάλου.

                      Ιούλιος 2015

Έργα μεταφοράς νερού προς την δεξαμενή «Μαύρικες»
Από τον Ιούλιο του 2015 ξεκίνησε μεταφορά 
καθαρού πόσιμου νερού από τη γεώτρηση στην 
περιοχή του ξενοδοχείου Neptune προς τη 
δεξαμενή στη θέση «Μαύρικες» και από εκεί στον 
Υδατόπυργο της Αντιμάχειας. Έτσι περισσότερα από 
100 κυβικά μέτρα νερού επιπλέον την ώρα πληρούν 
τις δεξαμενές στο συγκρότημα του Υδατόπυργου. 
Το νερό καλύπτει τις ανάγκες υδροδότησης στις 
Κοινότητες Καρδάμαινας και Αντιμάχειας.

                Ιούλιος 2015
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Δίκτυο μεταφοράς νερού από γεώτρηση «Ζουλούφη» 
στην Καρδάμαινα

 
Η γεώτρηση «Ζουλούφη», τα δίκτυα μεταφοράς νερού συνολικού μήκους 
2.100 μέτρων στην περιοχή της Καρδάμαινας, η τοποθέτηση ρυθμιστών 
πίεσης και η τοποθέτηση κεντρικών βανών αποτελούν ένα ακόμη 
σημαντικό βήμα της δημοτικής αρχής Κυρίτση στο στόχο της επίλυσης των 
προβλημάτων υδροδότησης στη Δημοτική Ενότητα Ηρακλειδών.

              Ιούλιος 2015

Αρδευτικό δίκτυο στην περιοχή Αμούτσα της Δ.Κ. Πυλίου
Ολοκληρώθηκε και λειτουργεί νέο αρδευτικό δίκτυο μήκους 400 μέτρων 
στην περιοχή Αμούτσα της Δημοτικής Κοινότητας Πυλίου που συνδέει 
το αρδευτικό δίκτυο της Λίμνης με τα δίκτυα των γεωτρήσεων. Το νέο 
δίκτυο δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς νερού από τη Λίμνη σε περιοχές 
όπου υπήρχαν έντονα προβλήματα επάρκειας τα προηγούμενα χρόνια, 
εκμηδενίζοντας ουσιαστικά τα προβλήματα άρδευσης στον κάμπο Πυλίου.         

Σεπτέμβριος 2015

Νέα αντλητικά μηχανήματα σε γεωτρήσεις 
της περιοχής του τριγώνου

Τοποθετήθηκαν δύο (2) νέα πλήρη αντλητικά μηχανήματα στις νέες γεωτρήσεις 
«Ζουλούφη» και «Αγία Μαρίνα». Το νερό από τις δύο (2) γεωτρήσεις υδροδοτεί 
πλέον την Δ.Κ. Καρδάμαινας από την δεξαμενή της Αγίας Μαρίνας μέσω του νέου 
δικτύου 2.500 μέτρων που ολοκληρώθηκε το 2015.        

 Σεπτέμβριος 2015
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Έργο ύδρευσης στον Άγιο Ακίνδυνο Αντιμάχειας 
Ολοκληρώθηκε και λειτουργεί το νέο δίκτυο μήκους 700 μέτρων 
στην περιοχή Άγιος Ακίνδυνος στη Δ.Κ. Αντιμάχειας. Η υδροδότηση 
της περιοχής γινόταν με έναν απαρχαιωμένο αγωγό μικρής διατομής 
με αποτέλεσμα, με την ανάπτυξη της περιοχής να μην ήταν εφικτή η 
κάλυψη των αναγκών. Οι κάτοικοι στην κυριολεξία φυλούσαν βάρδιες 
πάνω από τις βάνες προκειμένου να έχουν νερό κάποιες ώρες της ημέρας 
για την εξυπηρέτηση τους. Όλα αυτά ανήκουν πλέον στο ‘’γκρίζο’’ χθες. 
Το νέο δίκτυο καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της περιοχής και αποτελεί 
κίνητρο για την περαιτέρω ανάπτυξή της, αφού η έλλειψη νερού 
αποτελούσε ανασταλτικό παράγοντα.                  

         
Σεπτέμβριος 2015

   

Επαναλειτουργία του ιατρείου της ΔΕΥΑΚ στο εργοτάξιο 
Αμπάβρη - συνεργασία με ιατρό εργασίας και τεχνικό 

ασφάλειας προσωπικού
Ο γιατρός και ο τεχνικός ασφαλείας που συνεργάζονται με την ΔΕΥΑΚ, 
επιθεώρησαν τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης και τους χώρους εργασίας 
και έγιναν επισημάνσεις σχετικά με την βελτίωση των συνθηκών εργασίας 
μέσα στο νέο πλαίσιο ασφαλούς εργασίας.
Επίσης ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση του ιατρείου 
της ΔΕΥΑΚ στο εργοτάξιο Αμπάβρη, το οποίο 
επαναλειτούργησε. 

Το ιατρείο λειτουργούσε την πρώτη θητεία της δημοτικής αρχής Κυρίτση, όμως 
την προηγούμενη τετραετία είχε εγκαταλειφθεί πλήρως. Τα θέματα υγιεινής και 
ασφάλειας των εργαζομένων αποτελούν κορυφαία προτεραιότητα.

       Οκτώβριος 2015

Έργο κατασκευής δικτύου ομβρίων στην περιοχή 
Αγκυναρωπή – Μαρμάρι

 
Ολοκληρώθηκε το έργο της κατασκευής δικτύου ομβρίων, μήκους 600 
μέτρων στην περιοχή Αγκυναρωπή στο Μαρμάρι. Το έργο εκτέλεσε η 
ΔΕΥΑΚ σε συνεργασία με τη Δ.Κ. Πυλίου.

Έτσι δόθηκε λύση σε ένα πρόβλημα ετών 
αφού στη συγκεκριμένη περιοχή, λίμναζαν τα 
ύδατα της βροχής στα παρακείμενα κτήματα 

και διέτρεχαν το οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να υπάρχει τεράστιο πρόβλημα 
για την ασφαλή διέλευση πεζών και οχημάτων, ειδικά κατά την έναρξη της 
τουριστικής περιόδου τους μήνες Απρίλιο και Μάιο.

           Φεβρουάριος 2016
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Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων ύδρευσης 
σε δίκτυο 500 μέτρων στην οδό Αρτεμησίας

Η δαπάνη για την κατασκευή της αντικατάστασης των αμιαντοσωλήνων 
υδροδότησης , αγγίζει τις 200.000 ευρώ και αφορά στην αντικατάσταση σε 
μήκος 500 μέτρων δικτύου.
Το έργο εκτελέστηκε από τις τεχνικές υπηρεσίες της 
ΔΕΥΑΚ και ολοκληρώθηκε σε χρόνο ρεκόρ. Άμεσα 
έγινε και η αποκατάσταση του οδοστρώματος. Η 
αντικατάσταση του δικτύου της οδού Αρτεμησίας 
αποτελούσε πάγιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής 
λόγω των συχνών βλαβών και των διακοπών 
υδροδότησης σε ένα μεγάλο κομμάτι της πόλης. Η 

ποιότητα του έργου είναι πολύ υψηλή και πιστοποιήθηκε την περίοδο του σεισμού 
όπου δεν παρουσιάστηκαν βλάβες και το τμήμα αυτό του αγωγού διασφάλισε σε 
μεγάλο βαθμό την υδροδότηση της περιοχής.
             Φεβρουάριος 2016

Βιολογικός καθαρισμός Δικαίου 
Το έργο του υποθαλάσσιου αγωγού στο Καρνάγιο 

Με την ολοκλήρωση  στο τέλος του καλοκαιριού του 2016, του αποχετευτικού 
δικτύου και των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού στη Δ.Ε. Δικαίου, 
το νησί της Κω συμπληρώνει τις υποδομές προστασίας του περιβάλλοντος και 
εξασφαλίζει την ορθολογική διαχείριση των 
αποβλήτων, σε μια περιοχή εξόχως τουριστική, 
παρέχοντας τις υπηρεσίες που επιβάλλονται 
για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής 

των κατοίκων. Το συνολικό έργο ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ, 
περιλαμβάνει 5 υποέργα χρηματοδοτούμενα από το ΕΠΕΡΑΑ και ένα 
αυτοχρηματοδοτούμενο που αφορά στα δίκτυα σύνδεσης. Στο εργοτάξιο 
της περιοχής Σελβέρι, όπου τοποθετήθηκε ο υποθαλάσσιος αγωγός, ο οποίος καταλήγει σε μήκος 
1200 μέτρων μέσα στην θάλασσα στο Καρνάγιο, οι εργασίες ήταν εντατικές και εντυπωσιακές, καθώς 
υποστηρίζονταν και από πλωτά μέσα. Με την ολοκλήρωση του έργου η παραλία επανήλθε στην πρότερη 

μορφή της. Κατασκευάστηκαν δίκτυα 70 km καθώς 
και συνολικά 7 αντλιοστάσια, για να καλύψουν και 
να αποχετεύουν 4 οικισμούς.
Η υλοποίηση του αποχετευτικού δικτύου έδωσε 
παράλληλα την ευκαιρία για μια εκτεταμένη 
ανασκαφική έρευνα, από την οποία προέκυψαν 
μάλιστα σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα, τα 
οποία αποτέλεσαν συχνά την αιτία για πρόσκαιρες 
καθυστερήσεις.

                 
Ιούνιος 2016
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Καθαρό και πόσιμο νερό σε Κέφαλο, Καρδάμαινα και 
Αντιμάχεια. Τρεις νέες μονάδες αντίστροφης ώσμωσης 

από την ΔΕΥΑΚ
Τέθηκαν σε λειτουργία 3 νέες μονάδες αντίστροφης ώσμωσης που παρέχουν 
καθαρό πόσιμο νερό στις Κοινότητες Κεφάλου (Δημοτικό Κατάστημα), 
Αντιμάχειας (Δημοτικό Κατάστημα) και Καρδάμαινας (παλαιό Δημοτικό 
Σχολείο). 
Η πρώτη μονάδα τοποθετήθηκε στην Κέφαλο σε συνεργασία με την Global 
Water Partnership. Ακολούθησαν 2 μονάδες σε Αντιμάχεια και Καρδάμαινα, 
κόστους 50.000 ευρώ που καλύφθηκε από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΚ. Κάθε 
μονάδα έχει δυναμικότητα 12.000 λίτρων ημερησίως. 
Τα οφέλη από την λειτουργία των μονάδων είναι πολλά:

Τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις δεν χρειάζεται πλέον να επωμίζονται το 
κόστος της αγοράς εμφιαλωμένου νερού, το οποίο λόγω της οικονομικής 
κρίσης είναι απαγορευτικό έως δυσβάστακτο.

Περιορίζεται η ρύπανση και η επιβάρυνση του συστήματος καθαριότητας 
από το μεγάλο όγκο των πλαστικών μπουκαλιών και των συσκευασιών. Με 
βάση τις αρχές της διαχείρισης στερεών αποβλήτων προτεραιότητα αποτελεί 
η μείωσή τους. Η λειτουργία των 3 μονάδων σε Αντιμάχεια – Καρδάμαινα – 
Κέφαλο αποφόρτισε το σύστημα μεταφοράς και τον ΧΥΤΑ κατά 40.000 φιάλες 
πλαστικού σε εβδομαδιαία βάση. Η ποιότητα του νερού ελέγχεται από το 
χημικό εργαστήριο της ΔΕΥΑΚ και γνωστοποιείται στους καταναλωτές κάθε 
μήνα.

                 
Ιούνιος 2016

Δίκτυα ύδρευσης στη Δ.Κ. Κεφάλου
 
Κατασκευάστηκε νέο δίκτυο ύδρευσης μήκους 2,5 km 
στη Δ.K. Kεφάλου. Το δίκτυο συνδέει τη νέα γεώτρηση 
«Αρχιπέλαγος» με τη κεντρική δεξαμενή στη θέση 
Κακιά Σκάλα. Το έργο εκτελέστηκε με ίδιους πόρους 
της ΔΕΥΑΚ. Την εκτέλεση του έργου υποστήριξε η Δ.Κ. 
Κεφάλου, στη βάση της συνεργασίας και του κοινού 

σχεδιασμού με την ΔΕΥΑΚ. 
Παράλληλα ολοκληρώθηκαν δίκτυα διανομής, μήκους 800 μέτρων, εντός του οικισμού 
που αντικατέστησαν παλαιά δίκτυα, περιόρισαν σημαντικά τον αριθμό των ζημιών 
και τις προσωρινές διακοπές λόγω βλαβών και αναβάθμισαν την ποιότητα του νερού 
στις γειτονιές από όπου διέρχονται.

         

Αύγουστος 2016
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Τοποθέτηση νέας δεξαμενής στο Λαγούδι - διασφάλιση 
υδροδότησης ορεινού Ασφενδιού

 
Νέα μεταλλική δεξαμενή χωρητικότητας 50 κυβικών μέτρων 
εγκαταστάθηκε στο Λαγούδι προκειμένου να υποστηριχθεί η ομαλή 
και απρόσκοπτη υδροδότηση των οικισμών του ορεινού Ασφενδιού. 
Η υδροδότηση των οικισμών του ορεινού Ασφενδιού γίνεται από 
την πηγή της Κεφαλόβρυσης. Σε περιόδους ανομβρίας όμως είναι 
επιβεβλημένη η μεταφορά νερού από τη δεξαμενή «Μπαγιάτη».
Η νέα δεξαμενή χρησιμοποιείται ως ενδιάμεσος σταθμός 
μεταφόρτωσης για τη μεταφορά νερού από τον «Μπαγιάτη» στη 
δεξαμενή Ζιάς, προκειμένου να ξεπερασθούν τα προβλήματα που 
δημιουργεί η υψομετρική διαφορά.
Παράλληλα συντηρήθηκε ο οικίσκος πλησίον της νέας δεξαμενής 
και έγινε αλλαγή κουφωμάτων και τοποθέτηση νέου αντλητικού 
συγκροτήματος εντός του οικίσκου. Το κόστος των παρεμβάσεων 
ξεπέρασε τις 20.000 ευρώ και καλύφθηκε από ίδιους πόρους της 
ΔΕΥΑΚ. Μικρά αλλά τόσο σημαντικά έργα που είχε ανάγκη η 
περιοχή εδώ και πολλά χρόνια.

        
 Σεπτέμβριος 2016

Κατασκευή δικτύου μεταφοράς νερού στην Αντιμάχεια
Το δίκτυο ύδρευσης έχει μήκος 450 μέτρα και έγινε 
με αγωγούς πολυαιυθυλενίου μεγάλης διαμέτρου και 
υψηλών προδιαγραφών ασφάλειας και απόδοσης. Το 
έργο προϋπολογισμού 100.000 ευρώ χρηματοδοτήθηκε 
από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΚ. Παρέχεται πλέον η 
δυνατότητα μεταφοράς μεγάλων ποσοτήτων καθαρού 
πόσιμου νερού από τις γεωτρήσεις στην περιοχή της 
Πλάκας απευθείας στον Υδατόπυργο.

Με τη λειτουργία του νέου δικτύου πετύχαμε το 
διαχωρισμό των δικτύων υδροδότησης και λύσαμε 
σημαντικά διαχειριστικά ζητήματα διανομής ύδατος 
ανάλογα με τις ανάγκες.
Με έργα, διαρθρωτικές αλλαγές, έλεγχο της 
κατανάλωσης και την επίλυση διαχειριστικών 
ζητημάτων,  δόθηκαν λύσεις σε προβλήματα από το 
παρελθόν. Τα χρήματα που έδωσαν οι πολίτες στη 
ΔΕΥΑΚ, επιστρέφουν στους ίδιους με τη μορφή 
έργων και υπηρεσιών.

            

Νοέμβριος 2016
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Ξεκίνησε τη λειτουργία του ο βιολογικός Δικαίου
Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού στις 
22 Μαρτίου 2017, παρουσία και μαθητών του Λυκείου Ζηπαρίου, 
ξεκίνησε τη λειτουργία 
του ο βιολογικός της 
Δ.Ε. Δικαίου, όπου τους 
έγινε παρουσίαση των 
εγκαταστάσεων αλλά και 
σύντομη ομιλία για την 

αξία του νερού.
Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ, κ. Μηνάς Κιάρης, αφού ανέφερε ότι το 
συγκεκριμένο έργο είναι το μεγαλύτερο που έγινε τα τελευταία 
χρόνια σε όλο το νησί της Κω, ενημέρωσε ότι η επίσημη παραλαβή 
του θα γίνει μετά από ένα χρόνο, όταν ολοκληρωθεί η δοκιμαστική 
περίοδος.

                Μάρτιος 2017

Έργα συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών 
στο δίκτυο αποχέτευσης στην πόλη της Κω

Εκτεταμένο πρόγραμμα συντηρήσεων και 
αποκαταστάσεων βλαβών στο δίκτυο αποχέτευσης της 
πόλεως Κω υλοποιήθηκε κατά τους μήνες Μάρτιο – 
Απρίλιο 2017.
Στα πλαίσια του προγράμματος υλοποιήθηκαν:

 
Αντικατάσταση δικτύου μήκους 60 μέτρων μπροστά 

από το κτιριακό συγκρότημα του Επαρχείου.
 

Γενική συντήρηση του αποχετευτικού δικτύου εντός 
της παλιάς πόλης της Κω.

 
Αντικατάσταση τμήματος αγωγού στην οδό Ηφαίστου.

 
Γενική συντήρηση του δικτύου αποχέτευσης στην 

περιοχή Λαγκάδα.
 

Εργασίες περιμετρικά των οδών Θεμιστοκλέους, 
Αβέρωφ και Χαρμύλου.

Αποκαταστάσεις πεζοδρομίων και οδών στα σημεία 
όπου έγιναν παρεμβάσεις.

Απρίλιος 2017
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Εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου 
και τηλεχειρισμού στο δίκτυο ύδρευσης 

στο Ζηπάρι και στο Τιγκάκι
Η ΔΕΥΑΚ κινείται πλέον με άλλες ταχύτητες, έχει εκσυγχρονιστεί και 
χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες για να προσφέρει υπηρεσίες στον πολίτη.
Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης 
και λειτουργίας τριών γεωτρήσεων με την κεντρική δεξαμενή Ζηπαρίου. 
Το έργο αφορά στην ηλεκτρονική σύνδεση των συστημάτων με τον 
υφιστάμενο εξοπλισμό του ηλεκτρονικού δικτύου προκειμένου τα δεδομένα 
μέτρησης να παρακολουθούνται σε πραγματικό χρόνο από τον κεντρικό 
υπολογιστή της ΔΕΥΑΚ στον Αμπάβρη.

Αυτό σημαίνει ότι οι γεωτρήσεις Παπούλη, Αραδάφνη, Παλιά (Μάρογλου) και η κεντρική δεξαμενή 
Μπαγιάτη, είναι ηλεκτρονικά συνδεδεμένες με το κέντρο ελέγχου της ΔΕΥΑΚ στον Αμπάβρη και 
παρακολουθείται η λειτουργία τους σε 24ωρη βάση με δυνατότητα άμεσης παρέμβασης όταν χρειάζεται. 
Το νέο ηλεκτρονικό σύστημα που εγκαταστάθηκε δίνει τη δυνατότητα να υπάρχει σταθερή στάθμη στη 
δεξαμενή, ενεργοποιώντας όσες γεωτρήσεις χρειάζεται ανάλογα με τις ανάγκες και ταυτόχρονα να γίνεται 
και εξοικονόμηση νερού. 
Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται συνεχής 24ωρη παροχή χωρίς αυξομειώσεις στην πίεση, που κατά το 
παρελθόν προκαλούσε ζημιές στα δίκτυα. Είναι χαρακτηριστικό ότι πλέον διασφαλίζεται συνεχής παροχή 
νερού, ιδιαίτερα στα υψηλότερα σημεία του δικτύου όπως οι περιοχές του φράγματος Μεσαριάς και της 
Μινιέρας, στις οποίες τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν 
διακοπές στην υδροδότηση λόγω πτώσης της στάθμης 
στην κεντρική δεξαμενή.
Το έργο είναι συνολικής δαπάνης 64.227,15 ευρώ και 
καλύφθηκε από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΚ.
Στον πίνακα φαίνεται το κόστος εγκατάστασης 
αναλυτικά και για τα 4 Τμήματα Συστήματος Ελέγχου 
(Τ.Σ.Ε.) καθώς και το συνολικό κόστος για να 
γνωρίζουν οι δημότες που διατίθενται τα χρήματά τους.

                 Μάιος 2017 

Σημαντική μείωση του κόστους για τους αγρότες από την 
τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Άρδευσης

Μέσα από μια ανοικτή και ειλικρινή διαδικασία δημοκρατικού διαλόγου και συνεργασίας με τους αγρότες, 
τους κτηνοτρόφους και τους απασχολούμενους στον πρωτογενή τομέα, ο Δήμος Κω προχώρησε στην 
τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Άρδευσης.

Μέσα από αυτή την τροποποίηση υπάρχει πλέον μείωση του 
κόστους για τους αγρότες αφού αλλάζει ο τρόπος προμήθειας 
και εγκατάστασης των υδρομέτρων, ενώ καθορίζεται σαφώς ο 
χρόνος λειτουργίας των συστημάτων άρδευσης ούτως ώστε να 
προστατεύονται οι εγκαταστάσεις και ο υδροφόρος ορίζοντας.
Ο Δήμος Κω έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη του 
πρωτογενούς τομέα με συγκεκριμένες δράσεις και 
πρωτοβουλίες για τη μείωση του κόστους παραγωγής αλλά και 
για την προώθηση και διάθεση των αγροτικών προϊόντων.
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Σε κοινή τους δήλωση ο αντιδήμαρχος, κ. Μιχάλης Χατζηκαλύμνιος και ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ, κ. Μηνάς 
Κιάρης ανέφεραν:
«Εδώ και δύο χρόνια ο Δήμος Κω αντιμετωπίζει με όρους βιωσιμότητας το ζήτημα της χρήσης του νερού, 
βάζοντας τάξη και κανόνες σε ένα άναρχο τοπίο και διευκολύνοντας τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους 
του νησιού.
Όλοι θυμούνται τι συνέβαινε την προηγούμενη περίοδο και όλοι μπορούν να τη συγκρίνουν με το σήμερα.
Η νέα τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Άρδευσης αποτελεί μία ακόμα βελτιωτική παρέμβαση, που 
γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη των εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα και σε συνεννόηση μαζί τους».

                   Μάιος 2017

Οι συνδέσεις στα αποχετευτικά δίκτυα γίνονται με 
ευέλικτες διαδικασίες χωρίς γραφειοκρατία 

και ταλαιπωρία για τους δημότες
Με κανονικούς ρυθμούς εξελίσσονται οι 
συνδέσεις με τα αποχετευτικά δίκτυα Δικαίου και 
Καρδάμαινας.
Η ΔΕΥΑΚ έχει υιοθετήσει μια ευέλικτη και άμεση 
διαδικασία εξυπηρέτησης των δημοτών που 
συνδέουν τα ακίνητά τους με το δίκτυο.
Χωρίς ταλαιπωρία και γραφειοκρατία οι πολίτες 
εξυπηρετούνται άμεσα και γρήγορα με δεδομένο ότι 
η σύνδεση με τα δίκτυα είναι πλέον υποχρεωτική.

Η απλοποίηση των διαδικασιών σε συνδυασμό με τη διευκόλυνση που παρέχει η ΔΕΥΑΚ στην αποπληρωμή 
του κόστους σύνδεσης, αποτελούν ένα επιπλέον κίνητρο για τους δημότες.
Μέχρι και τον Ιούνιο του 2017 λειτουργούσαν 85 νέες συνδέσεις στη Δ.Ε. Δικαίου και 7 συνδέσεις στη Δ.Κ. 
Καρδάμαινας. Επίσης στους οικισμούς Μαρμαρίου και Τιγκακίου είχαν συνδεθεί 24 ξενοδοχεία.
Η Κως προχωρά μπροστά με έργα που αλλάζουν και βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και 
αναβαθμίζουν το φυσικό περιβάλλον.

                 Ιούνιος 2017

Νέο δίκτυο ύδρευσης στο Τιγκάκι
Πρόκειται για την κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης 400 μέτρων, 
που σε συνδυασμό με τις κορυφαίες υποδομές νέας τεχνολογίας, 
που έχει αναπτύξει η ΔΕΥΑΚ, διασφαλίζει:
α) Τη μείωση των διαρροών και την ορθολογική διαχείριση του 
νερού.
β) Την ομαλή και απρόσκοπτη υδροδότηση της περιοχής, χωρίς 
διακοπές.
γ) Τον δραστικό περιορισμό και την εξάλειψη των διακοπών στο 
δίκτυο.
Η κατασκευή του δικτύου έγινε με αγωγούς πολυαιθυλενίου 

μεγάλης διαμέτρου και υψηλής πίεσης προκειμένου να διασφαλιστεί η παροχή ύδατος στην ευρύτερη 
περιοχή του οικισμού στο Τιγκάκι, αλλά και να καλυφθούν οι αυξανόμενες ανάγκες υδροδότησης σε βάθος 
χρόνου. 

               Ιούνιος 2017



17

Άμεση αντίδραση της ΔΕΥΑΚ για την αποκατάσταση των 
βλαβών από το σεισμό της 21ης Ιουλίου 2017

Ο σεισμός που έπληξε την Κω την 21η Ιουλίου 2017 προκάλεσε εκτεταμένες 
βλάβες στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης. Για την αποκατάσταση των 
βλαβών η ΔΕΥΑΚ αντέδρασε άμεσα θέτοντας σε εφεδρική λειτουργία από την 
πρώτη ώρα του σεισμού όλα τα αντλιοστάσια ακαθάρτων, ώστε η αποχέτευση 
της πόλης της Κω να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία της.
 Για την αποκατάσταση των βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης τα συνεργεία 
της επιχείρησης εργάστηκαν πυρετωδώς νύχτα και μέρα, προκειμένου να 
αποκαταστήσουν την υδροδότηση όσο το δυνατόν συντομότερα. Έτσι τις 
πρώτες 24 ώρες αποκαταστάθηκε το 80% της υδροδότησης, ενώ σε 72 ώρες 
είχε αποκατασταθεί το 100%. Συνεργείο με ειδικό εξοπλισμό μετέβη άμεσα 
στην Κω προκειμένου να συνδράμει στον εντοπισμό των βλαβών. 

 Ιούλιος 2017

Συντήρηση και καθαρισμός 
του παλαιού αρδευτικού δικτύου στη λίμνη Πυλίου 

Εκτεταμένες εργασίες συντήρησης 
στο παλαιό αρδευτικό δίκτυο της 
λίμνης Πυλίου, πραγματοποίησαν 
συνεργεία της ΔΕΥΑΚ. Παράλληλα 
με τις εργασίες συντήρησης έγινε και 
ολικός καθαρισμός του δικτύου. Ήταν 
μια αναγκαία παρέμβαση που έπρεπε 
να είχε γίνει και κατά το παρελθόν. 

Υλοποιήθηκαν διαρκείς και προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης και καθαρισμού σε όλο το δίκτυο. 
Παράλληλα με τις εργασίες συντήρησης του αρδευτικού δικτύου στη λίμνη του Πυλίου έγινε και διάνοιξη 
παρακείμενης αγροτικής οδού.
Η στήριξη του πρωτογενούς τομέα γίνεται με έργα και πράξεις.

        Σεπτέμβριος 2017

Η νέα γεώτρηση στο Τιγκάκι δίνει λύση 
στις ανάγκες άρδευσης

Ολοκληρώθηκε η ανόρυξη της γεώτρησης στη διασταύρωση του 
επαρχιακού δρόμου προς το Τιγκάκι. Η προσπάθεια είχε ως στόχο 
να υπάρξει βιώσιμη λύση, σε βάθος χρόνου, που θα καλύπτει τις 
ανάγκες άρδευσης της περιοχής.
Η προσπάθεια αυτή απέδωσε καρπούς αφού οι δοκιμαστικές 
αντλήσεις ανέδειξαν μια ποσότητα της τάξης των 60 κυβικών 
μέτρων νερού την ώρα, που θεωρείται κάτι παραπάνω από 
ικανοποιητική αλλά και ικανή για να καλύψει τις ανάγκες της 

περιοχής για άρδευση. Η νέα γεώτρηση πήρε την κωδική ονομασία «Αμπελώνας» και αντικατέστησε την 
παλιά γεώτρηση στη θέση Βάρας. Το συνολικό κόστος του έργου ανήλθε στις 30.000 ευρώ και καλύφθηκε από 
ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΚ.

  Σεπτέμβριος 2017



18

Δίκτυα ακαθάρτων Καρδάμαινας 
και συντήρηση υποθαλάσσιου αγωγού

Μαζί με το συγκεκριμένο έργο, υλοποιήθηκε και ένα άλλο 
έργο, αυτό της υπογείωσης των καλωδίων που εκτελέστηκε 
από το Δήμο Κω. Η ταυτόχρονη εκτέλεση των δύο έργων 
ήταν επιβεβλημένη προκειμένου η όχληση για τους πολίτες 
και τη λειτουργία του χωριού να είναι όσο το δυνατόν 
λιγότερη. Επίσης ολοκληρώθηκε το έργο της συντήρησης 
του αγωγού διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων στο χερσαίο 
και στο υποθαλάσσιο τμήμα, ώστε ο αγωγός να είναι πλήρως λειτουργικός αφού η αδράνειά του όλα τα 
προηγούμενα χρόνια δημιούργησε προβλήματα. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΚ. 
Όλες οι παρεμβάσεις είχαν στόχο τη βελτίωση του επιπέδου ζωής των συνδημοτών μας, την προστασία του 
περιβάλλοντος και την αναβάθμιση του τουρισμού της Καρδάμαινας.

Δεκέμβριος 2017

Η ΔΕΥΑΚ επισκευάζει τις παραδοσιακές κρήνες 
στα χωριά της Κω 

Όπως όλοι γνωρίζουν οι παραδοσιακές κρήνες που υπάρχουν στις 
κοινότητες και στην πόλη της Κω αποτελούν σημαντικό στοιχείο 
της παράδοσης και του πολιτισμού μας. Έχουν επισκευαστεί και 
εξωραϊστεί 2 κρήνες στον οικισμό Πυλίου, μία στο κοιμητήριο 
Αγίου Νικολάου Πυλίου και μία στη γειτονιά Ταπάχανα.   
         

Ανακαίνιση κτιρίου διοίκησης ΔΕΥΑΚ
Έγινε ανακαίνιση του κτιρίου διοίκησης της ΔΕΥΑΚ, 
αντικατάσταση της κεντρικής εισόδου και ταυτόχρονα 
αντικατάσταση του εξοπλισμού και εκσυγχρονισμός των 
ηλεκτρονικών μέσων. Το κτίριο έγινε πιο φιλικό στο δημότη 
και πιο λειτουργικό για τους εργαζόμενους.

                

Φεβρουάριος 2018

Δεκέμβριος 2017



19

Νέο δίκτυο ύδρευσης στο Μαστιχάρι

Ολοκληρώθηκε νέο δίκτυο ύδρευσης στην περιοχή Μαστιχαρίου. Ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση του νέου 
δικτύου, συνολικού μήκους 500 μέτρων, έγινε καθαρισμός των υπαρχόντων δικτύων της περιοχής. 
Κατά τη διαδικασία αλλαγής των παροχών από το παλιό στο νέο δίκτυο βρέθηκαν 4 «ορφανές» παροχές στο 
παλιό δίκτυο οι οποίες δεν μεταφέρθηκαν στο νέο. Η κατασκευή του νέου δικτύου έγινε από τα συνεργεία της 
ΔΕΥΑΚ και χρηματοδοτήθηκε από ίδιους πόρους.

     Μάρτιος 2018

Εκτεταμένα έργα ανάπλασης από τη ΔΕΥΑΚ 
στην πόλη της Κω

Η ΔΕΥΑΚ προχώρησε σε εκτεταμένη παρέμβαση στη 
διασταύρωση των οδών Αβέρωφ και Αλικαρνασσού, 
με την αλλαγή όλων των δικτύων αποχέτευσης, την 
επισκευή των υπαρχόντων φρεατίων, τη συντήρηση 
του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και την 
τοποθέτηση 2 νέων πιεστικών συγκροτημάτων. 

Η παρέμβαση στα αποχετευτικά δίκτυα της 
περιοχής έλυσε προβλήματα που εδώ και χρόνια 
ταλαιπωρούσαν τους περίοικους αλλά και τους 
επαγγελματίες των παρακείμενων οδών. 
Ο κοινόχρηστος χώρος όπισθεν του ξενοδοχείου 
«Έλλη», όπως είναι γνωστός στην τοπική κοινωνία, 
αναβαθμίστηκε συνολικά και άλλαξε όψη μετά τη 
συντονισμένη παρέμβαση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κω και ΔΕΥΑΚ.  

Μάιος 2018 
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Ανακατασκευή Υδατόπυργου Αντιμάχειας
Ξεκίνησαν τα έργα ανακατασκευής του 
Υδατόπυργου στην Αντιμάχεια που είχε υποστεί 
ζημιές από το σεισμό του 2017.
Είναι ένα έργο που αξιολογήθηκε από το 
πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014–2020, βρίσκεται στον 
πίνακα των χρηματοδοτούμενων έργων και 
εκδόθηκε η απόφαση ένταξης. Ο Δήμος Κω 
όμως και η ΔΕΥΑΚ επιτάχυναν τη διαδικασία 
υλοποίησης.
Είναι ένα έργο που με την ολοκλήρωσή του θα 
λύσει τα προβλήματα ύδρευσης στην περιοχή 
της Αντιμάχειας.
Ο Δήμαρχος Κω, κ. Γιώργος Κυρίτσης, 
επισκέφθηκε το έργο και έδωσε τις αναγκαίες 
κατευθύνσεις για την ταχύτατη αποπεράτωσή 
του.
Το έργο περιλαμβάνει εκτεταμένες εργασίες 
ανακατασκευής του Υδατόπυργου και των 
υπόλοιπων εγκαταστάσεων του συγκροτήματος 
που θα βελτιώσουν τη λειτουργία του, θα 
εξασφαλίζουν τη συνεχή παροχή νερού τόσο σε 
ποσότητα όσο και σε διάρκεια.
Αξίζει να τονιστεί ότι τέτοιας έκτασης και 
σοβαρότητας εργασίες είχαν να γίνουν από τη 
χρονιά κατασκευής του.
Είναι επίσης σημαντικό ότι στον Υδατόπυργο 
θα γίνουν οι απαραίτητες εγκαταστάσεις για την 
αποφυγή των ιζημάτων που συγκεντρώνονται 
και μέχρι σήμερα δεν υπήρχαν φρεάτια 
καθαρισμού, κατάλληλες διατομές παροχής 
του νερού και ανάλογος χώρος δεξαμενών 
ώστε σε περίπτωση διακοπών ηλεκτροδότησης 
ή προβλημάτων στις γεωτρήσεις να υπάρχει 
αρκετό απόθεμα για να καλύψει την ώρα 
διακοπής ρεύματος.
      

Αύγουστος 2018
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Αποκατάσταση προβλημάτων αλλά και ζημιών που 
προκάλεσε ο σεισμός στο δίκτυο αποχέτευσης 

στην πόλη της Κω
 

Ένα σημαντικό έργο ξεκίνησε στην πόλη 
της Κω αφού υπογράφηκε η σύμβαση για 
την ανακατασκευή τμημάτων του Δικτύου 
Αποχέτευσης στην πόλη της Κω, συνολικού 
προϋπολογισμού 374.400 ευρώ. 
Η υπογραφή της σύμβασης έγινε στα γραφεία 
της ΔΕΥΑΚ, με την παρουσία του Δημάρχου 
Κω, κ. Γιώργου Κυρίτση. Πρόκειται για 
ένα σημαντικό έργο που δίνει λύση στα 
προβλήματα που δημιούργησε ο σεισμός στο 

δίκτυο αλλά και σε προβλήματα που έρχονται από το παρελθόν, όπως η υπερχείλιση των δικτύων στην παλιά 
πόλη της Κω. Πλέον τα προβλήματα αυτά αποτελούν παρελθόν, ενώ το έργο προβλέπει εκτεταμένες επισκευές 
του δικτύου στην Κω. 
Είναι ένα ακόμα έργο που 
χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους 
της ΔΕΥΑΚ. Τα χρήματα που δίνουν 
οι δημότες επιστρέφουν σε αυτούς 
με τη μορφή έργων που βελτιώνουν 
την καθημερινότητά τους αλλά και 
την εικόνα της Κω. 
Πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες 
παρεμβάσεις στα δίκτυα αποχέτευσης στην πόλη της Κω και ανακατασκευή τμημάτων του δικτύου. Οι 
παρεμβάσεις έγιναν στα πλαίσια του έργου «Ανακατασκευή τμημάτων του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων της 
Δημοτικής Ενότητας Κω λόγω βλαβών από το σεισμό της 21ης Ιουλίου 2017».
Όπως είναι γνωστό ο σεισμός της 21ης Ιουλίου δημιούργησε βλάβες στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης. 
Τμήματα των δικτύων αποχέτευσης που ήταν ήδη επιβαρυμένα, επιβαρύνθηκαν ακόμη περισσότερο λόγω 
του σεισμού με αποτέλεσμα να χρειάζονται άμεσες παρεμβάσεις. Στα πλαίσια του έργου επισκευάστηκαν 
τμήματα του δικτύου αποχέτευσης στις οδούς Θυμανάκη, Χάλκωνος καθώς και στην πλατεία Ρήγα Φεραίου. 
Το κυριότερο όμως είναι ότι στα πλαίσια του έργου αντικαταστάθηκε το δίκτυο αποχέτευσης σε όλο το μήκος 
της παλιάς πόλης της Κω, ενώ ταυτόχρονα κατασκευάστηκε και δίκτυο όμβριων υδάτων.
              

   
Σεπτέμβριος 2018
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Ξεκίνησε η κατασκευή των δικτύων αποχέτευσης 
Αντιμάχειας, Μαστιχαρίου και Καμαρίου.

Το πιο μεγάλο έργο των τελευταίων χρόνων.
Πρόκειται για ένα έργο πνοής και πολιτισμού που καθιστά την Κω 
πρότυπο περιβαλλοντικής προστασίας και αλλάζει την εικόνα της 
Αντιμάχειας, της Κεφάλου και του Μαστιχαρίου.
Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 16.447.629,34 ευρώ και 
μελετήθηκε, εντάχθηκε, δημοπρατήθηκε, συμβασιοποιήθηκε και 
υλοποιείται από την ΔΕΥΑΚ. 
Τα «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων Αντιμάχειας, Καμαρίου-
Κεφάλου και Α΄ φάσης Μαστιχαρίου», είναι το πρώτο υποέργο 
της πράξης «Κατασκευή έργων διαχείρισης λυμάτων οικισμών 
Αντιμάχειας και Κεφάλου νήσου Κω». 
Ο συνολικός προϋπολογισμός, μετά τη δημοπράτησή του 
ανέρχεται σε 10.354.978,75 ευρώ. Η χρηματοδότηση ύψους 
8.941.183,56 ευρώ είναι από πόρους του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη 2014-2020», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και η 
συμμετοχή της ΔΕΥΑΚ από ίδιους πόρους είναι 1.413.795,19 ευρώ.
Η πράξη αφορά στην ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών 
λυμάτων των οικισμών Αντιμάχειας, Μαστιχαρίου 
και Καμαρίου -Κεφάλου και περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

Το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων του Μαστιχαρίου 
και τα έργα μεταφοράς των λυμάτων στην Αντιμάχεια.

Το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων της Αντιμάχειας 
και τα έργα μεταφοράς των ακαθάρτων Αντιμάχειας και 
Μαστιχαρίου στην υφιστάμενη Εγκατάσταση Επεξεργασίας 
Λυμάτων (ΕΕΛ) Καρδάμαινας.

Το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων της παραλιακής 
ζώνης του οικισμού της Κεφάλου (Καμάρι) και τα έργα μεταφοράς 
των λυμάτων του συνόλου του οικισμού στο τελικό αντλιοστάσιο 
της ΕΕΛ Κεφάλου.

Τη νέα ΕΕΛ Κεφάλου με τα έργα προσαγωγής και διάθεσης των 
επεξεργασμένων λυμάτων. 

 

Σεπτέμβριος 2018
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Τοποθέτηση συστοιχίας πιεστικών συγκροτημάτων στον 
Υδατόπυργο της Αντιμάχειας

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η τοποθέτηση 
συστοιχίας πιεστικών συγκροτημάτων στον 
Υδατόπυργο της Αντιμάχειας. Η υδροδότηση 
της Δ.Κ. Αντιμάχειας γίνεται πλέον 
μηχανικά αφού ο Υδατόπυργος τίθεται εκτός 
λειτουργίας λόγω των απαραίτητων εργασιών 
της ανακατασκευής του.

Δεκέμβριος 2018

Δύο νέες μελέτες που θα καλύψουν πλήρως τις ανάγκες 
υδροδότησης σε Αντιμάχεια, Κέφαλο και Καρδάμαινα 

προωθεί ο Δήμος Κω
Πρόκειται για τις εξής μελέτες:
1.Ενίσχυση υδροδότησης Καρδάμαινας από ταμιευτήρα «Μία».
2.Ενίσχυση υδροδότησης Αντιμάχειας & Κεφάλου από λιμνοδεξαμενές «Αναβάλουσα» & «Άγιος Νικήτας».

Η πρόταση υποβλήθηκε από το Δήμο 
Κω και τη ΔΕΥΑΚ προς το Υπουργείο 
Μεταφορών και Υποδομών. 
Η υλοποίηση των συγκεκριμένων έργων 
εντάσσεται σε μια στρατηγική βιώσιμης 
διαχείρισης του υδροφόρου ορίζοντα με 
την αξιοποίηση των επιφανειακών νερών 
από τις βροχοπτώσεις σε μια περιοχή 
τουριστικού ενδιαφέροντος με μεγάλες 
ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις αλλά και 
αυξημένες ανάγκες υδροδότησης.
Πρόκειται για την κατασκευή φράγματος 
στον ποταμό «Μία» στην Καρδάμαινα και 
δύο λιμνοδεξαμενών στην Αντιμάχεια και 

στην Κέφαλο συνολικής χωρητικότητας 1.250.000 κυβικών μέτρων νερού ικανού να καλύψει πλήρως τις 
ανάγκες της Δ.Ε. Ηρακλειδών σε πόσιμο νερό.

           Ιανουάριος 2019

Μέριμνα για τη σωστή λειτουργία των φραγμάτων 
και την αποθήκευση νερού

Η ΔΕΥΑΚ φροντίζει για τον ετήσιο καθαρισμό των 
διόδων του νερού προς τα φράγματα στις περιοχές της 
Μεσσαριάς και του Χριστού, ώστε η αποθήκευση του 
νερού να είναι η μέγιστη δυνατή. 
                              Ιανουάριος 2019



24

Εντάχθηκε για χρηματοδότηση το έργο της αναβάθμισης 
και επέκτασης του βιολογικού στην πόλη της Κω. 

Ένα μεγάλο έργο 5,5 εκ. ευρώ
Οι υπηρεσίες του Δήμου και της ΔΕΥΑΚ συνεργάστηκαν με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Πολιτείας αποδοτικά 
και αποτελεσματικά. Άμεσα έγιναν όλες οι αναγκαίες διαδικασίες για να προχωρήσει η ένταξη του έργου, 
συνολικού προϋπολογισμού 5,5 εκ. ευρώ που περιλαμβάνει:

Την αναβάθμιση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της υφιστάμενης εγκατάστασης επεξεργασίας 
λυμάτων πόλεως Κω με προϋπολογισμό 1,2 εκ. ευρώ.

Την επέκταση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων πόλεως Κω με σκοπό την αύξηση της 
επαναχρησιμοποιούμενης εκροής για επωφελείς χρήσεις με 4,3 εκ. ευρώ.
Το συγκεκριμένο έργο είναι το όγδοο στη σειρά που ενέταξε αυτή η δημοτική αρχή σε χρηματοδοτικό 
πρόγραμμα, ανεβάζοντας το ύψος των χρηματοδοτούμενων έργων της ΔΕΥΑΚ στα 35,5 εκ. ευρώ.
Πρόκειται για ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο πνοής που επιλύει τα χρόνια προβλήματα με την χωρητικότητα 
του βιολογικού της πόλης της Κω, ένα έργο με περιβαλλοντικό πρόσημο. 
Ένα έργο που συνδέεται και με την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων αφού μεγάλες ποσότητες 
νερού ανακυκλώνονται και διατίθενται για επωφελείς χρήσεις.

Φεβρουάριος 2019

Η ΔΕΥΑΚ επιχειρησιακά έτοιμη συνδράμει την Πολιτική 
Προστασία στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών

Συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κω και της ΔΕΥΑΚ έδωσαν 
μάχη από τις 4 το πρωί, για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα από τη θεομηνία 
στο Πυλί.
Από την πρώτη στιγμή οχήματα και προσωπικό της Πολιτικής Προστασίας του 
Δήμου και της ΔΕΥΑΚ, με την συνεργασία της Ελληνικής Ομάδας διάσωσης, 
έδωσαν τη μάχη για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων στο 
Ψαλίδι.        

Φεβρουάριος 2019
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Εκδήλωση για την παγκόσμια ημέρα νερού 2019
Η ΔΕΥΑΚ επέλεξε φέτος να πραγματοποιήσει την εκδήλωση για 
την Παγκόσμια Ημέρα του Νερού στο Λύκειο Ζηπαρίου, μπροστά 
στα νέα παιδιά, στο μέλλον της Κω. 
Ο Δήμαρχος Κω, κ. Γιώργος Κυρίτσης, έδωσε το παρόν στην 
εκδήλωση και στο σύντομο χαιρετισμό του, αναφέρθηκε στην 
ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων στο νησί 
μας αλλά και στη δουλειά που έχει γίνει στο συγκεκριμένο τομέα. 
Η κεντρική ομιλία έγινε από την προϊσταμένη του τμήματος 
χημικών αναλύσεων της ΔΕΥΑΚ, κα. Ευαγγελία Καζαμία. Ο 
πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ, κ. Μηνάς Κιάρης, αναφέρθηκε στα 
ζητήματα της ύδρευσης και της αποχέτευσης σε όλο το νησί.

Μάρτιος 2019

Ανακατασκευή της δεξαμενής στο Λαγούδι
Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο που διασφαλίζει 
την ποιότητα του παρεχόμενου νερού στην 
περιοχή. Έγινε περιμετρική εκσκαφή της δεξαμενής, 
άδειασμα και αφαίρεση των παλαιών επιχρισμάτων 
εσωτερικά και αντικατάστασή τους από νέα 
τσιμεντοειδή υλικά υψηλής αντοχής, κατάλληλα 
για πόσιμο νερό. 

Τη δεξαμενή γεμίζουν δύο πηγές της περιοχής, το Πυργί σε μόνιμη βάση και η Κεφαλόβρυση όταν απαιτείται. 
Οι εργασίες συντήρησης συνεχίζονται εξωτερικά της δεξαμενής, με τοποθέτηση στεγανής τσιμεντοκονίας, 
τοποθέτηση ειδικού γαιοϋφάσματος για ολική κάλυψη και πλήρωση του χώρου περιμετρικά με χαλίκια.

Μάρτιος 2019

Παρέμβαση ύψους 400.000 ευρώ για τη συντήρηση του 
μηχανολογικού εξοπλισμού του βιολογικού 

της πόλης της Κω
Έγινε αντικατάσταση τμημάτων του μηχανολογικού εξοπλισμού 
του βιολογικού της πόλης της Κω, ώστε η λειτουργία του να είναι 
όσο το δυνατόν πιο εύρυθμη στα πλαίσια των δυνατοτήτων που έχει 
η συγκεκριμένη μονάδα. Το αποτέλεσμα είναι αισθητό σε όλη την 
περιοχή Ψαλιδίου, αφού ξεπεράστηκαν προβλήματα δυσοσμίας. 

Απρίλιος 2019
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Νέο δίκτυο υδροδότησης, μήκους 4 χιλιομέτρων 
στην Κέφαλο

Η κατασκευή του έργου ήταν δέσμευση του Δημάρχου, κ. 
Γιώργου Κυρίτση και με συνέπεια απέναντι στους πολίτες 
υλοποιείται από τη ΔΕΥΑΚ. Το δίκτυο κατασκευάζεται από 
τη θέση Παλάτια έως τον Άγιο Θεολόγο και αποτελείται από 
αγωγό υψηλής αντοχής. Με αυτό το έργο διασφαλίζεται η 
απρόσκοπτη υδροδότηση της περιοχής και δίνεται λύση σε 
ένα πρόβλημα που αντιμετώπιζαν οι κάτοικοι.

Μάιος 2019

Νέο δίκτυο ύδρευσης στην περιοχή Ηρακλής
Το νέο δίκτυο ύδρευσης κατασκευάστηκε 
στην περιοχή Ηρακλής της πόλης της Κω 
και ήταν αναγκαίο για την ενίσχυση της 
υδροδότησής της καθώς εμφανίζει υψηλό 
ρυθμό ανοικοδόμησης.
Πρόκειται για δίκτυο μήκους 400 μέτρων 
με αγωγό υψηλής αντοχής διαμέτρου Φ.70 
και προβλέπεται να καλύψει τις ανάγκες 
υδροδότησης για τα επόμενα χρόνια.

Ιούλιος 2019
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 Τέσσερα μεγάλα έργα ύψους 10,5 εκ. ευρώ για το νησί μας 
δημοπρατεί άμεσα η ΔΕΥΑΚ

Σε δύο συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΚ που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούλιο (1/7/2019 
και 25/7/2019) επικαιροποιήθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και εγκρίθηκαν οι δημοπρατήσεις για τέσσερα 
(4) μεγάλα έργα για το νησί της Κω συνολικού προϋπολογισμού 10,5 εκ. ευρώ (10.419.516 ευρώ).
Τα έργα αυτά που εκσυγχρονίζουν ένα μεγάλο μέρος της λειτουργίας των δικτύων, δίνουν λύσεις σε 
ζητήματα αξιοποίησης και διαχείρισης των υδάτινων πόρων του νησιού μας και ολοκληρώνουν τη διαχείριση 
των λυμάτων στην Κέφαλο, είναι:

1. «Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος μέτρησης καταναλώσεων και παρακολούθηση 
ποιότητας στην πόλη της Κω», προϋπολογισμού 3.341.250,90 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
Με το έργο αυτό, που χρηματοδοτείται από το «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», η επιχείρηση στοχεύει στη μείωση των 
διαρροών και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του εσωτερικού δικτύου της.

2. «Κατασκευή υδραγωγείου για την τροφοδοσία της δεξαμενής «Μαύρικες» της Δ.Ε. Ηρακλειδών από 
γεωτρήσεις της Δ.Ε. Δικαίου», προϋπολογισμού 936.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
Το έργο χρηματοδοτείται από το «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και στοχεύει στην μεταφορά νερού, με αγωγούς μήκους 
5 χιλιομέτρων από τις γεωτρήσεις της Δ.Ε. Δικαίου στην δεξαμενή «Μαύρικες» γιατί στη Δ.Ε. Δικαίου 
υπάρχει περίσσεια κατάλληλου πόσιμου νερού. Η δεξαμενή «Μαύρικες» βρίσκεται στο Μαστιχάρι και 
υδροδοτεί την Αντιμάχεια και την Καρδάμαινα. Θα δοθεί έτσι άλλη μια λύση στο πρόβλημα ποσότητας και 
ποιότητας νερού στην περιοχή.

3. «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Δ. Κεφάλου Νήσου Κω» προϋπολογισμού 4.387.500 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΚ και περιλαμβάνει τη μελέτη 
και κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Δ. Κεφάλου δυναμικότητας 8.000 ισοδύναμων 
κατοίκων, για την κάλυψη των αναγκών της επόμενης 20ετίας. 
Στο έργο περιλαμβάνονται επίσης το εξωτερικό κεντρικό αντλιοστάσιο προσαγωγής και ο κεντρικός 
καταθλιπτικός αγωγός του, μήκους περίπου 1.100 μέτρων.

4. «Επέκταση Συστήματος Τηλεελέγχου-Τηλεχειρισμού και Παρακολούθησης Ποιοτικών Χαρακτηριστικών 
και Δικτύων Ύδρευσης στη Δ.Ε. Ηρακλειδών Δήμου Κω» προϋπολογισμού 1.754.766 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
Με το έργο αυτό που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», η επιχείρηση στοχεύει στη μείωση των διαρροών και 
τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του εσωτερικού δικτύου της αλλά και στον έλεγχο της ποιότητας του 
νερού.
 

Ιούλιος 2019
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ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ
Την παρούσα χρονική περίοδο η ΔΕΥΑΚ υλοποιεί τα κάτωθι έργα:

1. «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων Αντιμάχειας, Καμαρίου – Κέφαλος και Ά φάσης Μαστιχαρίου» 
προϋπολογισμού 17.105.400 ευρώ, χρηματοδοτούμενο από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με εκχώρηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ Νοτίου 
Αιγαίου 2014 – 2020 (Απόφαση ένταξης με Αριθμό Πρωτ. 617/12.04.2017-ΑΔΑ:ΩΨΝΙ7ΛΞ-60Γ Υποέργο 1).

2. «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Κεφάλου 
Νήσου Κω» προϋπολογισμού 4.387.500 ευρώ, 
χρηματοδοτούμενο από το επιχειρησιακό πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη» με εκχώρηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014 – 2020 (Απόφαση ένταξης 
με Αριθμό Πρωτ. 617/12.04.2017-ΑΔΑ:ΩΨΝΙ7ΛΞ-60Γ 
Υποέργο 2).

 
3. «Επέκταση συστήματος τηλελέγχου – τηλεχειρισμού και παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών των 
δικτύων ύδρευσης στη Δ.Ε Ηρακλειδών Δήμου Κω», προϋπολογισμού 1.754.766 ευρώ, χρηματοδοτούμενο 
από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Απόφαση 
ένταξης με Αριθμό Πρωτ. 2881/05.04.2018-ΑΔΑ:7ΑΖ5465ΧΙ8-31Δ).

4. «Αντικατάσταση κεντρικού δικτύου μεταφοράς νερού από τη δεξαμενή στη θέση σφαγεία» στην πόλη 
της Κω λόγω πολλαπλών διαρροών εξαιτίας του καταστροφικού σεισμού της 21-07-2017» προϋπολογισμού 
1.111.500,00 ευρώ, χρηματοδοτούμενο από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού Νοτίου Αιγαίου 
(Απόφαση ένταξης με Αριθμό Πρωτ. 55974/24.05.2018-ΑΔΑ:7ΧΔΠ465Χ18-Α6Ρ).

5. «Κατασκευή υδραγωγείου για την τροφοδοσία της δεξαμενής «Μαύρικες» της Δ.Ε. Ηρακλειδών από 
γεωτρήσεις της Δ.Ε. Δικαίου» προϋπολογισμού 936.000,00 ευρώ, χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα 
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» (Απόφαση ένταξης με Αριθμό Πρωτ. 39136/27.07.2018-ΑΔΑ:ΨΑΘΒ465ΧΘ7-Ι3Μ).

6. «Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού 
συστήματος μέτρησης καταναλώσεων και 
παρακολούθησης ποιότητας στην πόλη της Κω» 
προϋπολογισμού 3.341.250,90 ευρώ, χρηματοδοτούμενο 
από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» (Απόφαση 
ένταξης με Αριθμό Πρωτ. 39136/27.07.2018-ΑΔΑ: 
ΨΑΘΒ465ΧΘ7-Ι3Μ).

7. «Ανακατασκευή υδατόπυργου Αντιμάχειας Κω» προϋπολογισμού 353.047,50 ευρώ, χρηματοδοτούμενο 
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014 – 2020» (Απόφαση ένταξης με Αριθμό Πρωτ. 
2772/28.08.2018-ΑΔΑ:ΨΛΘ47ΛΞ-ΜΜΑ).

8. «Αναβάθμιση Η/Μ εξοπλισμού της υφισταμένης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων πόλεως Κω» 
προϋπολογισμού 1.383.150,60 ευρώ, χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» (Απόφαση 
ένταξης με Αριθμό Πρωτ. 7199/31.01.2019-ΑΔΑ:ΩΖΩΩ465ΧΘ7-ΔΤΥ).

9. «Επέκταση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων 
πόλεως Κω με σκοπό την αύξηση της επαναχρησιμοποιούμενης 
εκροής για επωφελείς χρήσεις» προϋπολογισμού 
5.051.849,40 ευρώ, χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα 
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» (Απόφαση ένταξης με Αριθμό Πρωτ. 
7199/31.01.2019-ΑΔΑ:ΩΖΩΩ465ΧΘ7-ΔΤΥ).

ΣΥΝΟΛΟ: 35.424.464,40 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 
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Οικονομικά Στοιχεία ΔΕΥΑΚ
Μέχρι το 2014 η ΔΕΥΑΚ ήταν ζημιογόνος. Σήμερα η ΔΕΥΑΚ είναι μια κερδοφόρος επιχείρηση. 
Παραλάβαμε ταμειακά διαθέσιμα 1,9 εκ. ευρώ.
Σήμερα τα ταμειακά δι αθέσιμα είναι 6,3 εκ. ευρώ.
Η επιχείρηση στον ισολογισμό του 2016 παρουσιάζει κέρδη 39.983,85 ευρώ.
Η επιχείρηση στον ισολογισμό του 2017 παρουσιάζει κέρδη 397.600,86 ευρώ. 

       Παρακάτω δημοσιεύεται ο ισολογισμός έτους 2017:
 

Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσεως ανήλθε σε 3.992.034,09 ευρώ και τα αποτελέσματα 
προ φόρων σε 400.247,41 ευρώ. Η εταιρεία πραγματοποίησε κέρδος χρήσης 397.600,86 ευρώ 
και η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε 2.646,55 ευρώ.

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ’ είδος – Ατομικές χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις της 31/12/2017

Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ Α.Φ.Μ. : 997919572, Φορολογικό έτος : 2017, 
περιόδου (01/01/2017 - 31/12/2017)

2017 2016
Κύκλος εργασιών (καθαρός) 3.992.034,09 3.764.964,15

Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, 
προϊόντα, ημικατ/μένα)

5.963,08 (217.476,55)

Λοιπά συνήθη έσοδα 999.052,40 987.112,72

Αγορές εμπορευμάτων και υλικών (459.269,05) (341.544,14)

Παροχές σε εργαζόμενους (2.070.557,80) (2.098.246,64)

Αποσβέσεις (965.932,16) (1.004.188,72)

Λοιπά έξοδα και ζημίες (1.337.904,90) (1.339.579,00)

Λοιπά έσοδα και κέρδη 799,69

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 164.185,35 (248.958,18)

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 250.095,56 219.614,61

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (14.033,50) (1.030,47)

Αποτέλεσμα προ φόρων 400.247,41 (30.374,04)

Φόροι εισοδήματος (περίοδος 1.1.2017-
31.12.2017) (2.646,55) (9.609,81)

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από 
φόρους 397.600,86 (39.983,85)



30

Το έτος 2018 η επιχείρηση παρουσιάζει κέρδη 339.384,73 ευρώ. 
       Παρακάτω δημοσιεύεται ο ισολογισμός έτους 2018:

2018 2017
Κύκλος εργασιών (καθαρός) 4.242.361,18 3.992.034,09

Κόστος πωλήσεων (4.632.990,03) (4.221.772,29)

Μικτό αποτέλεσμα (390.628,85) (229.738,20)

Λοιπά συνήθη έσοδα 1.254.870,38 999.052,40

864.241,53 769.314,20

Έξοδα διοίκησης (594.419,80) (593.202,73)

Λοιπά έξοδα και ζημιές (126.237,09) (12.725,81)

Λοιπά έσοδα και κέρδη 7.352,79 799,69

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 150.937,43 164.185,35

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 207.119,04 250.095,56

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (18.671,74) (14.033,50)

Αποτέλεσμα προ φόρων 339.384,73 400.247,41

Φόροι εισοδήματος (2.646,55)

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 339.384,73 397.600,86

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις της 31/12/2018

περιόδου (01/01/2018 - 31/12/2018)

Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ  Α.Φ.Μ. : 997919572, Φορολογικό έτος : 2018, 

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσης (2018) ανήλθε στο ποσό των 4.242.361,18€ 
και τα αποτελέσματα χρήσης (κέρδος) σε 339.384,73€ το οποίο απαλλάσσεται 
της φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων.
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Δράσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών για την 
προστασία των φυσικών πόρων

Η ΔΕΥΑΚ στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για την ορθολογική χρήση του νερού και 
την προστασία του περιβάλλοντος υλοποιεί πρόγραμμα δράσεων κατά τη διάρκεια του έτους με στόχους:

Να κάνουν κτήμα τους οι μικροί μαθητές τη σημασία της ορθολογικής  διαχείρισης του νερού για τη ζωή 
και να το διαδώσουν. Να μάθουν να σέβονται και να απολαμβάνουν το φυσικό περιβάλλον.

Να ενημερωθούν όλοι για το πόσο σημαντική είναι η προστασία τόσο του υδροφόρου ορίζοντα όσο και 
των επιφανειακών υδάτων.

Να δημιουργηθεί μια συμμετοχική κουλτούρα όπου φορείς και πολίτες θα συναποφασίζουν και θα 
ενεργούν χέρι-χέρι για τη φροντίδα του φυσικού περιβάλλοντος και την προστασία των φυσικών πόρων.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών υλοποιούνται κατά τη διάρκεια του έτους οι παρακάτω δράσεις:
Παρουσιάσεις - ομιλίες σε σχολεία του νησιού για την αξία του νερού και την ορθολογική διαχείρισή του.
Παρουσιάσεις - ομιλίες σε σχολεία του νησιού για τη σημασία των αποχετευτικών δικτύων και των 

βιολογικών καθαρισμών.
Επισκέψεις - ξεναγήσεις στις 3 μονάδες βιολογικών καθαρισμών του νησιού.
Επισκέψεις - ξεναγήσεις στις δεξαμενές του νησιού και τα 2 φράγματα συλλογής βρόχινου νερού.
Ημερίδες για την αξία του νερού και εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού.
Ενημερωτική καμπάνια μέσω των ΜΜΕ του νησιού σε θέματα που σχετίζονται με το νερό.
Έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων με θέματα ορθολογικής διαχείρισης του νερού.
Συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα για την εκπόνηση εργασιών των μαθητών με θέμα το νερό.
Συνεργασία με διεθνείς οργανώσεις με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών όπως 

η Global Partnership.
Τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων δράσεων κρίνονται μέχρι στιγμής ενθαρρυντικά.
Η προστασία των φυσικών πόρων και η επάρκειά τους για τα επόμενα χρόνια διασφαλίζεται κυρίως μέσα 
από τη νέα γενιά του τόπου μας.
Η ΔΕΥΑΚ επενδύει στη νέα γενιά γιατί επενδύει στο μέλλον του τόπου.
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