
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΗ  

2019-2020-2021 

Ο παρών Απολογισμός των Πεπραγμένων της Δ.Ε.Υ.Α.Η. αφορά στα έργα υποδομής που 
ολοκληρώθηκαν ή βρίσκονται  σε διαδικασία υλοποίησης, μέσα στο διάστημα 2019-2020-
2021 και αποτυπώνει τις κατευθύνσεις και τις στρατηγικές επιλογές της Δημοτικής 
Επιχείρησης, αποδεικνύοντας την αναπτυξιακή δυναμική της. Στόχος και απόλυτη 
προτεραιότητά της είναι η προσφορά υπηρεσιών ποιότητας προς τους πολίτες και 
επισκέπτες του Δήμου μας, μέσα από: 

 Ταχεία ολοκλήρωση των μελετών 
 Βελτίωση και εκσυγχρονισμό των δικτύων και των συστημάτων ύδρευσης 
 Ταχεία αποκατάσταση βλαβών 
 Μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας και της παραγωγικότητας 
 Ορθολογική εκμετάλλευση του υδροφόρου ορίζοντα  
 Προστασία του περιβάλλοντος και διασφάλιση περιβαλλοντικής ισορροπίας. 

Η διαδικασία προσφοράς των υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Η. απαιτεί  γρήγορα αντανακλαστικά, 
μεθοδικότητα και σταθερότητα στην υλοποίηση στοχευμένων ενεργειών. Απαιτεί 
σχεδιασμό, προτεραιοποίηση, υποβολή προτάσεων, εκπόνηση μελετών, υλοποίηση 
μεγάλων έργων υποδομής, συντηρήσεις, αποκαταστάσεις, ελέγχους και τακτικές 
αναλύσεις, ώστε να μπορεί κάθε δημότης, να έχει πρόσβαση και να μπορεί να απολαμβάνει 
καθαρό νερό και υπηρεσίες ποιότητας.  

Τα έργα υποδομής που είναι σε διαδικασία υλοποίησης είναι μεγάλα και με μεγάλο 
ορίζοντα αποπεράτωσης. Είναι έργα αναπτυξιακά και βιώσιμα που εξασφαλίζουν ορθή 
διαχείριση του νερού, αλλά και της προστασίας των πηγών του, έργα που θα εξασφαλίσουν 
την ενεργειακή αυτονομία, μειώνοντας το κόστος των τιμολογίων.  

Μέσα στο χρονικό διάστημα 2019-2020-2021 η  Δ.Ε.Υ.Α.Η.  προχώρησε στην υλοποίηση ή 
έθεσε σε διαδικασία υλοποίησης Τεχνικά έργα Ύδρευσης, που αφορούν αντικαταστάσεις 
αγωγών, επεκτάσεις υπαρχόντων δικτύων, αυτοματοποίηση συστημάτων απομακρυσμένου 
ελέγχου και διαχείρισης διαρροών. Ειδικότερα από το 2019-2021 προχώρησε σε: 

Α.1 Τεχνικά έργα ύδρευσης (επιχορηγούμενα) που υλοποιήθηκαν στο διάστημα 2019 - 
2021  

1. Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης ∆ηµοτικής Ενότητας Μαργαριτίου 

(1.798.000,00€):  

Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  

Ανάδοχος εταιρεία: ΑΡΛΕΤΟΣ ΑΤΕ. 

Αντικείμενο: Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης Δ.Ε. Μαργαριτίου, 

δηλαδή του αγωγού τροφοδοσίας Ελευθερίου, Μαργαριτίου και Παλαιοκάστρου. 

Τοποθέτηση νέου αγωγού τροφοδοσίας της δεξαμενής Ελευθερίου και 

αντικατάσταση του καταθλιπτικού αγωγού από την υδρογεώτρηση προς τη 



δεξαμενή Καλοδικίου. Το δίκτυο εμφάνιζε συχνές βλάβες λόγω παλαιότητας με 

συνέπεια την απώλεια νερού. Το έργο θα οδηγήσει σε ορθή διαχείριση του νερού 

με περιορισμό και έλεγχο των απωλειών.   

 

2. Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού ΔΕΥΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (199.296,33€): 

Χρηματοδότηση: Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020 

Ανάδοχος εταιρεία: ADT-ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ. 

Αντικείμενο: Το έργο αποτελεί ένα από τα προβλεπόμενα μέτρα του Διαχειριστικού 

Σχεδίου Λεκανών Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου σε εναρμόνιση με 

την Οδηγία 98/93/ΕΚ περί πόσιμου νερού στην Ελλάδα. Στοχεύει δε, στη 

διασφάλιση της δημόσιας υγείας και στην υιοθέτηση και εφαρμογή ορθών 

πρακτικών στο δίκτυο διανομής του πόσιμου νερού, μέσω ελαχιστοποίησης 

παρουσίας ρυπαντών –ειδικά στην πηγή του- σωστής επεξεργασίας του ύδατος και 

σωστής διανομής στα δίκτυα ύδρευσης. Υιοθετώντας την αρχή των «πολλαπλών 

φραγμάτων», αποτελεί μια ολιστική προσέγγιση της ποιοτικής διαχείρισης του 

ύδατος από την πηγή ως τον καταναλωτή και εστιάζει στην ανάγκη εφαρμογής 

συγκεκριμένων μέτρων ελέγχου σε κάθε κρίκο της αλυσίδας υδροδότησης. 

 

3. Επέκταση δικτύου ύδρευσης ΔΕ Συβότων (136.400,00€) 

Χρηματοδότηση: Περιφέρεια Ηπείρου 

Α.2 Τεχνικά έργα ύδρευσης (επιχορηγούμενα) σε εξέλιξη  

1. Σύνδεση αγωγού εξωτερικού υδραγωγείου µε το εσωτερικό υδραγωγείο της 

πόλης Ηγουμενίτσας (1.915.800,00€)-2019:  

Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 

Ανάδοχος εταιρεία: ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε. 

Αντικείμενο: Αφορά στην κατασκευή αγωγού ύδρευσης μήκους 6.200,00 μ, 

προκειμένου να συνδεθεί ο αγωγός του εξωτερικού υδραγωγείου με το εσωτερικό 

δίκτυο της πόλης της Ηγουμενίτσας και να καταστεί δυνατή η υδροδότηση των 

δημοτών. 

 

2. Βιώσιμα Συστήματα Παροχής Πόσιμου Νερού σε τουριστικές περιοχές της 

Μεσογείου– SunWater (341.000,00€)-2019:  

Χρηματοδότηση: Interreg V/A Ελλάδα-Ιταλία 2014‐2020 

Ανάδοχος εταιρεία: 



Αντικείμενο: Αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 

εξοπλισμού απομακρυσμένης ανάγνωσης μετρήσεων για την βελτιστοποίηση της 

διαχειριστικής λειτουργίας και αξιοποίησης των υδατικών πόρων, σε επιλεγμένες 

θέσεις του δικτύου ύδρευσης αρμοδιότητας της ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας.  

 

3. Δικτύωση για αμοιβαία ασφαλή διαχείριση υδατικών πόρων σε διασυνοριακό 

επίπεδο, με απώτερο σκοπό την εξασφάλιση ενός αξιοβίωτου περιβάλλοντος – 

SaveSafeWater (203.626,75€)-2019:  

Χρηματοδότηση: Interreg V/A Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020.  

Ανάδοχος εταιρεία: 

Αντικείμενο: Αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 

εξοπλισμού απομακρυσμένης ανάγνωσης μετρήσεων για την βελτιστοποίηση της 

διαχειριστικής λειτουργίας των μεγάλων καταναλώσεων και μείωση του Μη 

Ανταποδοτικού Νερού, σε επιλεγμένες θέσεις του δικτύου ύδρευσης αρμοδιότητας 

της ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας. 

 

4. Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων προϊόντων και υπηρεσιών ύδρευσης 

ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας (310.000,00€)-2019:  

Χρηματοδότηση: Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020 

Ανάδοχος εταιρεία: 

Αντικείμενο: Το έργο αφορά στην ανάπτυξη 1.000 μετρητών κατανάλωσης ύδατος 

με ενσωματωμένο επικοινωνιακό υλικό και λογισμικά εποπτικού ελέγχου για την 

λήψη δεδομένων κατανάλωσης ή άλλου σήματος. Θα τοποθετηθούν εντός 

φρεατίων ή σε συλλέκτες, στις υδατοπαροχές.  

 
5. Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Πέρδικας (111.600,00€)-2019: 

LEADER 

Χρηματοδότηση: Ε.Γ.Τ.Α.Α. 

Ανάδοχος εταιρεία:  

Αντικείμενο: Περιλαμβάνει αντικατάσταση τμήματος του εσωτερικού δικτύου 

ύδρευσης Πέρδικας σε μήκος 1.260 μέτρων, καθώς και κατασκευή παροχών 

ύδρευσης. 

 



6. Επέκταση συστήματος αυτόματης διαχείρισης (τηλεέλεγχος-τηλεχειρισμός) 

εξωτερικού και εσωτερικού υδραγωγείου, στα όρια του Καλλικρατικού Δήμου 

Ηγουμενίτσας (1.805.353,45€)-2019:  

Χρηματοδότηση:  ΕΣΠΑ 2014-2020 

Ανάδοχος εταιρεία: ΟΛΥΜΠΙΟΣ Α.Ε. 

Αντικείμενο: Το έργο που πρόκειται να παραδοθεί μέχρι το Πάσχα 2022, αφορά α. 

στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 29 Τοπικών Σταθμών 

Απομακρυσμένου Ελέγχου για την παρακολούθηση κρίσιμων παραμέτρων (παροχή, 

πίεση, στάθμη, ποιότητα) στις υποδομές του εξωτερικού δικτύου και β. στην 

προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία πέντε (5) Σταθμών Ελέγχου 

Διαρροών για την παρακολούθηση παραμέτρων στο εσωτερικό δίκτυο για τον 

έλεγχο διαρροών. Το έργο πρόκειται να αποπερατωθεί εντός 2 μηνών και από 

κοινού με έργα που βρίσκονται ήδη σε στάδιο υλοποίησης, όπως η σύνδεση 

εξωτερικού υδραγωγείου με το εσωτερικό υδραγωγείο της πόλης της 

Ηγουμενίτσας, και το έργο αντικατάστασης του κεντρικού αγωγού ύδρευσης Δ.Ε. 

Μαργαριτίου, θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ελαχιστοποίηση του 

κόστους λειτουργίας και συντήρησης, με παράλληλη εξοικονόμηση ενέργειας και 

ύδατος. 

 
7. Ενεργειακή αναβάθμιση αντλιοστασίων ύδρευσης (1.596.382,20€)-2020:  

Χρηματοδότηση: Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020 

Ανάδοχος εταιρεία: 

Αντικείμενο: Αφορά σε αναβάθμιση γεωτρήσεων και προωθητικών αντλιοστασίων 

του δικτύου ύδρευσης που διαχειρίζεται η ΔΕΥΑΗ και εξυπηρετεί τόσο την πόλη της 

Ηγουμενίτσας, όσο και τις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες που απαρτίζουν τον Δήμο 

Ηγουμενίτσας . 

 
8. Προμήθεια Ψηφιακών υδρομέτρων ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας (6.197.148,00€)-2021: 

Χρηματοδότηση:  

Ανάδοχος εταιρεία:  

Αντικείμενο: Το έργο έχει θετική αξιολόγηση.  

 
9. Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων και σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων 

(1.961.618,00€)-2021:  

Χρηματοδότηση: 



Ανάδοχος εταιρεία: 

Αντικείμενο: Το έργο έχει θετική αξιολόγηση. 

 
10. Τηλεέλεγχος-Τηλεχειρισμός δικτύου ύδρευσης ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας 

(2.353.148,00€)-2021: 

Χρηματοδότηση: 

Ανάδοχος εταιρεία: 

Αντικείμενο: Το έργο έχει θετική αξιολόγηση. 

 
11. Βελτίωση υποδομών ύδρευσης ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας – Πέρδικα (4.915.000,00€)-

2021:  

Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 

Ανάδοχος εταιρεία: 

Αντικείμενο: Σε στάδιο πριν τη διαγωνιστική διαδικασία. Το έργο, που μελετήθηκε 

από την Δ.Ε.Υ.Α. Ηγουμενίτσας, είναι μείζονος σημασίας καθώς αφορά στη 

συνολική αντικατάσταση των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης των οικισμών 

Πέρδικας και Αρίλλα, περιλαμβάνοντας και την επέκταση του δικτύου ύδρευσης 

στην περιοχή της Βουνίστρας, δίνοντας έτσι ολιστική λύση στο πρόβλημα 

υδροδότησης των οικισμών. Παράλληλα αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες, θα 

εγκατασταθεί στην κεντρική δεξαμενή σύστημα συνεχούς μέτρησης του pH και του 

ελεύθερου χλωρίου με παράλληλη αντιστάθμιση του pH, επιτυγχάνοντας με αυτό 

τον τρόπο την αυτόματη ρύθμισή τους. 

 

Σε ότι αφορά στην Αποχέτευση η ΔΕΥΑΗ προχώρησε σε υλοποίηση ή έθεσε σε διαδικασία 
υλοποίησης  τεχνικά έργα χρηματοδοτούμενα: 

Β.1 Τεχνικά έργα αποχέτευσης (επιχορηγούμενα) που υλοποιήθηκαν στο διάστημα 2019-
2021  

1. "Προμήθεια οχήματος μεταφοράς ιλύος της Ε.Ε.Λ. της ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας" 

(241.800,00€): Αφορά σε τετραξονικό αυτοκίνητο πλαίσιο, αντιρρυπαντικής 

τεχνολογίας, ονομαστικής ισχύος 420 ίππων και υπερκατασκευή με ανυψωτικό 

μηχανισμό, τύπου γάντζου (hook lift) για την αποκομιδή container, χωρητικότητας 

30m3, με συνολικό μικτό φορτίο οχήματος 33 τόνων. Το νέο όχημα προορίζεται για την 

μεταφορά της παραγόμενης από την ΕΕΛ λάσπης, σε εγκεκριμένους χώρους 

εναπόθεσης ιλύος. 

 

http://www.deyaig.gr/


Β.2 Τεχνικά έργα αποχέτευσης (επιχορηγούμενα) που είναι σε εξέλιξη: 

 
1. Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων Δ.Δ. Συβότων Δήμου 

Ηγουμενίτσας (6.138.000,00€)-2019:  

Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 

Ανάδοχος εταιρεία: 

Αντικείμενο:  Το έργο έχει θετική αξιολόγηση. 

 

2. Δράσεις ΑΠΕ για την ενεργειακή αυτονομία του εξοπλισμού της ΕΕΛ της ΔΕΥΑ 

Ηγουμενίτσας (186.000,00€)-2019:  

Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 

Ανάδοχος εταιρεία: 

Αντικείμενο: Το έργο είναι σε διαδικασία σχεδιασμού 

 
3. Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού της υφιστάμενης ΕΕΛ της ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας 

(4.317.371,24€)-2019: 

Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 

Ανάδοχος εταιρεία: 

Αντικείμενο: 

 
4. Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ομβρίων στην 1η και 3η Π.Ε. Ηγουμενίτσας 

(3.100.000,00€)-2019:  

Χρηματοδότηση: ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Ανάδοχος εταιρεία: ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΤΕΕ 

Αντικείμενο: Το έργο αφορά σε κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων 

μήκους 3.055 μέτρων στις περιοχές Γραικοχωρίου και Λαδοχωρίου, με σκοπό την 

αντιπλημμυρική θωράκιση και την απαγωγή των ομβρίων υδάτων προς ασφαλείς 

αποδέκτες.  

 
5. Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων για την 

εξυπηρέτηση των οικισμών Συβότων,  Πλαταριάς, Πέρδικας, και Αρίλλα Δήμου 

Ηγουμενίτσας (37.100.000,00€)-2019:  

Χρηματοδότηση: Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020 

Ανάδοχος εταιρεία: 



Αντικείμενο: Το έργο είναι σε στάδιο ολοκλήρωσης και αποτελεί μέρος του 

ολοκληρωμένου περιβαλλοντικού σχεδιασμού που στοχεύει στην περιβαλλοντική 

θωράκιση και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών.  Αφορά: α) στην 

κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου στον οικισμό των Συβότων συνολικού μήκους 

21.045 μ. περίπου (μήκος αγωγών βαρύτητας και καταθλιπτικών) και δύο 

αντλιοστασίων ακαθάρτων, β) στην κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου στον 

οικισμό της Πλαταριάς συνολικού μήκους 10.867 μ. περίπου (μήκος αγωγών βαρύτητας 

και καταθλιπτικών) και δύο αντλιοστασίων ακαθάρτων, γ) στην κατασκευή του 

αποχετευτικού δικτύου στους οικισμούς Πέρδικας και Αρίλλα συνολικού μήκους 24.674 

μ. περίπου (μήκος αγωγών βαρύτητας και καταθλιπτικών) και οκτώ αντλιοστασίων 

ακαθάρτων, δ) στην κατασκευή του δικτύου μεταφοράς λυμάτων μήκους 28.386 

μ.περίπου (μήκος αγωγών βαρύτητας και καταθλιπτικών) και δώδεκα (12) 

αντλιοστασίων ακαθάρτων και ε) στην κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας 

Λυμάτων (ΕΕΛ) δυναμικότητας τελικής εξυπηρέτησης ισοδύναμου πληθυσμού περίπου 

21.000 κατοίκων το θέρος, για χρονικό ορίζοντα 20ετίας, μετά του αγωγού διάθεσης 

των επεξεργασμένων λυμάτων στη θάλασσα. 

 
6. "Επέκταση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων της Δ.Ε. Νέας Σελεύκειας προς τις 

τουριστικές μονάδες Δρεπάνου" (868.000,00€)-2020:  

Χρηματοδότηση: Περιφέρεια Ηπείρου 

Ανάδοχος εταιρεία: 

Αντικείμενο: Το έργο αυτό πρόκειται να υλοποιηθεί σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη 

περιβαλλοντικά περιοχή του Δήμου μας, με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής των 

πολιτών, προστατεύοντας το περιβάλλον.  

 
7. Αντικατάσταση οχημάτων με νέα ενεργειακά, αποδοτικά και χαμηλών εκπομπών 

(1.252.896,00€)-2020:  

Χρηματοδότηση: Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020 

Ανάδοχος εταιρεία: 

Αντικείμενο: Η ΔΕΥΑΗ προτίθεται να προχωρήσει στην αντικατάσταση των οχημάτων 

που πλησιάζουν το τέλος ζωής τους ή/και παλαιότερων οχημάτων, με ενεργειακά 

αποδοτικά (π.χ. βελτιωμένων προδιαγραφών κινητήρα προδιαγραφών EURO6 ή 

νεότερων). Μέσω αυτών μπορεί να επιτευχθεί σημαντική μείωση στην κατανάλωση 

καυσίμων και στο κόστος λειτουργίας. Αφορούν σε: α. αποφρακτικό όχημα ειδικού 

τύπου με υπερκατασκευή, β. φορτηγό με γερανό και αρπάγη, γ. μηχάνημα έργου τύπου 



JCB, δ. τέσσερα(4) ημιφορτηγά 4χ4, ε. τέσσερα (4) κλειστού τύπου ημιφορτηγά, στ. ένα 

(1) όχημα τύπου 4χ4, ζ. ένα (1) επιβατηγό και η. τρία (3) δίτροχα μηχανάκια. 

 
8. Αντικατάσταση υφιστάμενου καταθλιπτικού αγωγού ακαθάρτων από αντλιοστάσιο 

Α0 προς Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Ηγουμενίτσας (2.170.000,00€)-2021:  

Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 

Ανάδοχος εταιρεία: 

Αντικείμενο: Το έργο αφορά στην «Επέκταση του υφιστάμενου καταθλιπτικού αγωγού 

ακαθάρτων από αντλιοστάσιο Α0 προς ΕΕΛ Ηγουμενίτσας», καθώς και στην 

αντικατάσταση τμήματος καταθλιπτικού αγωγού ακαθάρτων εντός της πόλης της 

Ηγουμενίτσας. Η επέκταση γίνεται λόγω της ανεπάρκειας των υφιστάμενων αγωγών, 

που έχει ως αποτέλεσμα την διακοπτόμενη προβληματική λειτουργία της ΕΕΛ αλλά και 

την πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης. Αφορά στην ολοκληρωμένη διαχείριση και 

βελτίωση – αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών διαχείρισης αστικών λυμάτων για την 

αξιόπιστη μεταφορά τους προς την ΕΕΛ και την κάλυψη μελλοντικών αναγκών.  

 

9. Παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην ενεργειακή αποδοτικότητα της Δ.Ε.Υ.Α. 

Ηγουμενίτσας (2.604.000,00€): 

Χρηματοδότηση: ΠΕΠ Ηπείρου 

Ανάδοχος εταιρεία: 

Αντικείμενο: Το έργο αφορά στην κατασκευή τριών (3) φωτοβολταϊκών πάρκων, 

συνολικής δυναμικότητας 3MV, στις περιοχές Μαζαρακιά-Μεσοβούνι-Κοτσέκι. 

 

Επιπλέον, η Δ.Ε.Υ.Α.Η. επενδύει σε φιλόδοξα έργα, όπως αυτά αποτυπώνονται μέσα από 

την εκπόνηση των μελετών. Έτσι λοιπόν, στο συγκεκριμένο διάστημα, έχουν εκπονηθεί  

τέσσερις (4) μελέτες: 

 

Μελέτες σε εξέλιξη  

1. Μελέτη αντικατάστασης εξωτερικού υδραγωγείου Ηγουμενίτσας και επισκευής 

υφιστάμενων δεξαμενών ύδρευσης (739.904,42€)-2020 

2. Μελέτη αντικατάστασης εσωτερικών δικτύων ύδρευσης ΔΕ Δήμου Ηγουμενίτσας 

(917.885,49€)-2020: Μέσω της μελέτης μεθοδεύεται η εξολοκλήρου αντικατάσταση 

του παλαιού δικτύου ύδρευσης σε συγκεκριμένες περιοχές, καθώς και στοχευμένες 



παρεμβάσεις στο σύνολο των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας. Αγωγοί 

που λόγω παλαιότητας, αυξημένης ζήτησης και αυξομείωσης της πίεσης 

εμφανίζουν αστοχίες-διαρροές, πρόκειται να αντικατασταθούν για την κάλυψη των 

νέων χωρικών, πληθυσμιακών και κοινωνικών δεδομένων, όπως αυτά έχουν 

διαμορφωθεί στον Δήμο μας.  

3. Μελέτη αναβάθμισης Η/Μ εξοπλισμού για τη βελτίωση της ενεργειακής 

απόδοσης των αντλιοστασίων ύδρευσης αποχέτευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας 

και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συγκροτημάτων για την ενεργειακή τους 

αυτονομία (250.000,00€)-2020: για εκπόνηση μελέτης από 3MV σε 12MV. 

Μέσω των ανωτέρω μελετών ΔΕΥΑΗ βάζει τα θεμέλια για α. την δημιουργία ενός 

μεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου που θα της εξασφαλίσει ενεργειακή αυτονομία 

και θα της επιτρέψει  να προχωρήσει σε μείωση του τιμολογίου της και β. την 

υλοποίηση ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος με έργα 

αντικατάστασης, επισκευής και ενίσχυσης δικτύων ύδρευσης  και εξωτερικού 

υδραγωγείου σε περιοχές που αντιμετωπίζουν αποδεδειγμένα προβλήματα 

επάρκειας ή διαχείρισης. 

4. Μελέτη εσωτερικών δικτύων ομβρίων οικισμών Δήμου Ηγουμενίτσας 

(1.063.524,61€)-2021: Αντικείμενο του έργου αποτελεί η εκπόνηση των 

απαραίτητων μελετών για την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασία οικισμών 

του Δήμου Ηγουμενίτσας  που έχουν υπαχθεί σε ΦΕΚ πλημμυρογόνων περιοχών. 

 

 

 

 

 

  

 


