
 

                                                                             

 

ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΜΗΧΑΝΟΜΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ  

2009-2014  

(ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GR02 

"ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΘΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΤΔΑΣΩΝ" 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΕΠΙΣΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΠΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΕΝΕΡΓΕΙΑ                                      

(πρώην ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ) 

ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΣΩΗ ΘΑΛΑΙΝΟΤ ΝΕΡΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΟΙΑ», προχπολογιςμοφ 812.000,00 € (ςυνολική Δημόςια Δαπάνη) 

Σε ςυνζχεια τθσ ζνταξθσ του ανωτζρω ζργου ςτο πρόγραμμα GR02, ¨Ολοκλθρωμζνθ 

διαχείριςθ καλαςςίων και εςωτερικϊν υδάτων¨ θ Δ.Ε.Υ.Α. κιρασ ανακοινϊνει ότι 

ολοκλθρϊκθκε επιτυχϊσ θ προμικεια και εγκατάςταςθ τθσ νζασ μονάδασ αφαλάτωςθσ 

καλαςςινοφ νεροφ για τισ ανάγκεσ τθσ Οίασ ςυνολικισ δυναμικότθτασ παραγωγισ 900 

κυβικϊν πόςιμου νεροφ θμερθςίωσ. 

Το πρόγραμμα GR02, μζςω του οποίου επιχορθγείται με 698.800,00 € το ζργο τθσ 

Προμικειασ Φορθτισ Μονάδασ Αφαλάτωςθσ Θαλαςςινοφ Νεροφ ςτθν Οία τθσ νιςου Θιρασ 

ςυγχρθματοδοτείται κατά 85% από πόρουσ του ΧΜ ΕΟΧ, περιόδου 2009-2014, και κατά 15% 

από Εκνικοφσ Πόρουσ. 

Ο Ευρωπαϊκόσ Οικονομικόσ Χϊροσ (ΕΟΧ) δθμιουργικθκε το 1994 από τθν ζνωςθ των τριϊν 

χωρϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ηϊνθσ Ελευκζρων Συναλλαγϊν (Ιςλανδία, Λιχτενςτάιν και Νορβθγία, 

ςτο εξισ Δότριεσ Χϊρεσ) μζςω ειδικισ ςυμφωνίασ ςυνεργαςίασ με τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Θ 

ςυμφωνία αυτι, εκτόσ από τθν ελεφκερθ διακίνθςθ αγακϊν, υπθρεςιϊν, προςϊπων και 

κεφαλαίου ςτα κράτθ μζλθ του ΕΟΧ, καλφπτει και τθ ςυνεργαςία ςε τομείσ όπωσ θ ζρευνα, θ 

ανάπτυξθ, θ εκπαίδευςθ, θ κοινωνικι πολιτικι, το περιβάλλον κ.λπ.  

O Χρθματοδοτικόσ Μθχανιςμόσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (ΧΜ-ΕΟΧ) 2009-2014 

αποτελεί ζνα πολφτιμο αναπτυξιακό εργαλείο, πζρα από το ΕΣΠΑ, που προςφζρει 

ςθμαντικζσ δυνατότθτεσ και ποικίλα οφζλθ ςτθ χϊρα μασ ςε διάφορουσ τομείσ υψθλοφ 

κοινωνικοφ και οικονομικοφ ενδιαφζροντοσ. 

Κφριοι ςτόχοι του ΧΜ ΕΟΧ  2009-2014 είναι : 

 θ μείωςθ των οικονομικϊν και κοινωνικϊν ανιςοτιτων ςτον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χϊρο 
και  

 Θ ενδυνάμωςθ των ςχζςεων μεταξφ των Δότριων Χωρϊν και τθσ Ελλάδασ  
 



 

                                                                             

 

 

 

Το Νοζμβριο του 2011 θ Ελλάδα υπζγραψε Μνθμόνιο Κατανόθςθσ με τισ Δότριεσ Χϊρεσ για 

προγράμματα ςε ςυνολικά πζντε (5) Προγραμματικζσ Ενότθτεσ. Στο πλαίςιο του Τομζα 

Προτεραιότθτασ «Περιβαλλοντικι Προςταςία και Διαχείριςθ» ςυμφωνικθκε θ υλοποίθςθ 

του Προγράμματοσ «Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη Θαλάςςιων και Εςωτερικών Τδάτων». Θ 

ςυνολικι δθμόςια δαπάνθ του Προγράμματοσ ανζρχεται ςε 11.188.000 Ευρϊ, με ποςοςτό 

ςυγχρθματοδότθςθσ 85% από το ΧΜ ΕΟΧ. Διαχειριςτισ Προγράμματοσ ορίςτθκε θ Ειδικι 

Υπθρεςία Συντονιςμοφ Περιβαλλοντικϊν Δράςεων (Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.) του Υπουργείου 

Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ (ΥΠΕΚΑ). Το Πρόγραμμα ζχει ωσ ςτόχο να 

ςυμβάλει ςτθν καλή περιβαλλοντική κατάςταςη των Ευρωπαϊκών θαλάςςιων και 

εςωτερικών υδάτων. 
 

Στρατθγικό ςτόχο του Προγράμματοσ αποτελεί θ βελτίωςθ, παρακολοφκθςθ και διαςφάλιςθ 

τθσ ορκισ και βιϊςιμθσ διαχείριςθσ των εςωτερικϊν υδάτων και καλάςςιων πόρων τθσ 

χϊρασ μασ, με ςειρά δράςεων που κα επιφζρουν αφξθςθ των διακζςιμων ποςοτιτων καλισ 

ποιότθτασ νεροφ (επιφανειακϊν και υπογείων υδάτων), προςταςία τθσ βιοποικιλότθτασ και 

υιοκζτθςθ πρακτικϊν που επιτυγχάνουν τθν αειφόρο χριςθ και διαχείριςθ των οικονομικά 

και οικολογικά πολφτιμων υδατικϊν πόρων. 
 

Το Πρόγραμμα για τθν “Ολοκλθρωμζνθ Διαχείριςθ Θαλάςςιων και Εςωτερικϊν Υδάτων” και 

οι δράςεισ του ςυμβάλουν ςτθν προςπάκεια ευαιςκθτοποίθςθσ όλων μασ, τθν ενίςχυςθ των 

αρχϊν τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ, τθ δθμιουργία κζςεων εργαςίασ, αλλά και τθν υποςτιριξθ 

τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ ςε περιοχζσ που αντιμετωπίηουν οξυμζνα περιβαλλοντικά 

προβλιματα και οικονομικζσ δυςκολίεσ. 
 

 Ενταγμζνο ζργο Δ.Ε.Τ.Α. Θήρασ 
 

Το ζργο μασ με τίτλο : "Προμήθεια Φορητήσ Μονάδασ Αφαλάτωςησ Θαλαςςινοφ Νεροφ για 

την Οία", αφορά ςτθν προμικεια και εγκατάςταςθ φορθτισ Μονάδασ Αφαλάτωςθσ 

καλαςςινοφ νεροφ μζγιςτθσ ικανότθτασ παραγωγισ πόςιμου νεροφ 900,00 κυβικϊν ανά 

θμζρα.  
 

Θ Μονάδα κα εγκαταςτακεί και κα λειτουργεί χρθςιμοποιϊντασ τισ υφιςτάμενεσ υποδομζσ 

υδρολθψίασ καλαςςινοφ νεροφ και διάκεςθσ άλμθσ και λοιπϊν ςυνοδϊν (υποςτθρικτικϊν) 

ζργων του εργοςταςίου αφαλάτωςθσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Θ. ςτθν Οία.  
 

 Προκήρυξη ζργου : Το ζργο προκθρφχκθκε ςτισ 29 Σεπτεμβρίου του ζτουσ 2015   
 

 Δημοπράτηςη ζργου : Το ζργο δθμοπρατικθκε τθν 17η Δεκεμβρίου 2015, θμζρα Πζμπτθ 
και ϊρα 10:00 π.μ. ςτα γραφεία τθσ Δ.Ε.Υ.Α. Θιρασ. 

 

 φμβαςη ανάθεςησ : Για το ζργο υπογράφθκε ςφμβαςθ με ανάδοχο τθν ΤΕΜΑΚ Α.Ε. τθν 
19η Φεβρουαρίου 2016 

 Ολοκλήρωςη ζργου : Το ζργο ολοκλθρϊκθκε από τθν ανάδοχο εταιρεία και τζκθκε ςε 
λειτουργία τθν 8η Ιουνίου 2016 



 

                                                                             

 

 

Το ζργο εκτελζςτθκε ςτον χϊρο του υφιςτάμενου εργοςταςίου αφαλάτωςθσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

ςτθν Οία , όπου αναρτικθκε αναμνθςτικι πινακίδα με τα ςτοιχεία του ζργου, του φορζα 

υλοποίθςθσ και του φορζα χρθματοδότθςθσ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία.  
 

 κοπιμότητα - Αναγκαιότητα ζργου 

Θ εν λόγω προμικεια αποςκοπεί ςτθν αντικατάςταςθ και επζκταςθ τθσ δυναμικότθτασ τθσ 

υφιςτάμενθσ 1θσ μονάδασ αφαλάτωςθσ, θ οποία βρίςκεται εγκατεςτθμζνθ ςτο εργοςτάςιο 

αφαλάτωςθσ τθσ Οίασ. Θ υφιςτάμενθ μονάδα αφαλάτωςθσ λόγω παλαιότθτασ (λειτουργία 

άνω τθσ 20ετίασ) εμφανίηει ςυχνζσ βλάβεσ, είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρα και δεν μπορεί να 

καλφψει τθν αυξθμζνθ κερινι ηιτθςθ ςε πόςιμο νερό.  

Στόχοσ τθσ προμικειασ είναι ο τερματιςμόσ τθσ ανεπάρκειασ πόςιμου νεροφ, με τθν κάλυψθ 

τθσ υψθλισ κερινισ ηιτθςθσ ςτθν Δθμοτικι Κοινότθτα Οίασ, και παράλλθλα θ βελτίωςθ τθσ 

ποιότθτασ του παρεχόμενου πόςιμου νεροφ.  Επιπλζον, βαςικόσ ςτόχοσ τθσ προμικειασ είναι 

και θ προςταςία των υδατικϊν πόρων αλλά και του περιβάλλοντοσ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

τθσ Οίασ, κακϊσ θ μονάδα τροφοδοτείται από καλαςςινό νερό και όχι από τον υπόγειο 

υδροφόρο, ο οποίοσ εμφανίηει ςυμπτϊματα υφαλμφρωςθσ ςε όλο το νθςί.             

Το εν λόγω ζργο είναι επιτακτικισ ανάγκθσ για τθν διαςφάλιςθ τθσ αδιάλειπτθσ 
υδροδότθςθσ του οικιςμοφ τθσ Οίασ. Θα πρζπει να αναφερκεί ότι τα τελευταία χρόνια λόγω 
τθσ ραγδαίασ αφξθςθσ τθσ τουριςτικισ κίνθςθσ ςτο νθςί μασ και ιδιαίτερα ςτθν Οία κατά τουσ 
κερινοφσ μινεσ αντιμετωπίηουμε ςοβαρότατα προβλιματα επάρκειασ φδατοσ. Για τθν 
κάλυψθ των ςυνεχϊσ αυξανόμενων αναγκϊν φδρευςθσ τθσ Οίασ είμαςτε υποχρεωμζνοι να 
μεταφζρουμε τισ επιπλζον απαιτοφμενεσ ποςότθτεσ νεροφ με υδροφόρα οχιματα από τισ 
εγκαταςτάςεισ αφαλάτωςθσ των Φθρϊν ςτθν Οία. Γεγονόσ το οποίο προκαλεί οικονομικι 
επιβάρυνςθ ςτθν Δ.Ε.Υ.Α. Θιρασ κακϊσ επίςθσ περιβαλλοντικά και κυκλοφοριακά 
προβλιματα ςτο νθςί μασ. 

Επιπλζον ο ςχεδιαςμόσ τθσ υπό προμικεια μονάδασ αφαλάτωςθσ βαςίηεται ςε τεχνολογίεσ 
φιλικζσ προσ το περιβάλλον. Ειδικότερα, ζχουν προβλεφκεί τα παρακάτω μζτρα 
ελαχιςτοποίθςθσ τθσ απαιτοφμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ :                                                                                                                        

1. Xριςθ ςυςτιματοσ ανάκτθςθσ ενζργειασ με απόδοςθ πλζον του 90 % και ανάκτθςθ 
ενζργειασ από τθν άλμθ που υπερβαίνει το 40 % τθσ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ. 

2. Xριςθ inverter  ςε όλεσ τισ αντλίεσ χαμθλισ πίεςθσ. 

3. Xριςθ φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ, ιςχφοσ τουλάχιςτον 5 kW, με το οποίο να 
καλφπτονται οι δευτερεφουςεσ ανάγκεσ τθσ μονάδασ όπωσ : 

 Φωτιςμόσ περιβάλλοντοσ χϊρου 

 Φωτιςμόσ, εξαεριςμόσ και κλιματιςμόσ τθσ μονάδασ αφαλάτωςθσ 

 Τροφοδοςία του plc και του αυτοματιςμοφ τθσ μονάδασ, εξαςφαλίηοντασ τον 
απομακρυςμζνο ζλεγχο τθσ ακόμθ και ςε διακοπι τθσ θλεκτρικισ παροχισ.  

4. Xριςθ αντλιϊν υψθλισ απόδοςθσ με ςκοπό τθν μείωςθ τθσ απαιτοφμενθσ ενζργειασ.  

5. Μεμβράνεσ αντίςτροφθσ ϊςμωςθσ ελάχιςτθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ. 


