
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΔΕΥΑΚ  ΓΙΑ  ΕΤΗ
2015 – 2017

 Σημαντική βελτίωση οικονομικών με αποτέλεσμα την τακτοποίηση σημαντικών εξόδων, όπως
ΔΕΗ, Δάνεια ΤΠ & Δ που παλαιότερα πλήρωνε ο Δήμος. (εισπράξεις 2013: 9,4 εκατ. – 2017: 13,5
εκατ.)

 Εξασφάλιση  επί  εικοσιτετραώρου  και  τους  καλοκαιρινούς  μήνες  της  ύδρευσης  πόλης  –
περιχώρων όταν προηγούμενα καλοκαίρια ήταν συνεχείς και πολύωρες οι νυκτερινές διακοπές,
λόγω έλλειψης νερού.

 Υλοποιείται, επιτέλους, η Α΄ φάση (ύψους 49 εκατ. €) του μεγάλου Έργου Ύδρευσης της Κέρκυρας
μένοντας  αμετακίνητοι  στην  πάγια  θέση  της  ΔΕΥΑΚ  για  οριστική  ένταξη  και  του  υπόλοιπου
έργου.

 Ολοκληρώθηκαν και τέθηκαν σε λειτουργία τα αποχετευτικά συστήματα Κασσιώπης, Σιδαρίου,
Αχαράβης – Ρόδας.

 Επαναλειτούργησε μετά από χρόνια ο ΒΙΟ.ΚΑ. Λιαπάδων.
 Ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία η Μονάδα Αφαλάτωσης Κασσιώπης.
 Βελτιώσεις,  παρεμβάσεις,  αντικαταστάσεις  δικτύων  ύδρευσης  σε  περιοχές  με  έντονα

προβλήματα  (τοποθετήθηκαν  πάνω  από  40.000  μ.  σωλήνες).  Εκτελούνται  σημαντικά  έργα
αυτεπιστίας μειώνοντας με αυτό τον τρόπο σημαντικά το κόστος τους.

 Έχουν αντικατασταθεί πλέον των 1500 παλαιών υδρόμετρων με νέα.
 Συμβασιοποιήθηκαν  δύο  (2)  νέες  εργολαβίες  που  αφορούν  το  έργο  Αποχέτευσης  Λυμάτων

Περάματος - Τσάκι Μπενιτσών.
 Κατόπιν ολοκληρωμένων προτάσεων των υπηρεσιών της ΔΕΥΑΚ έχουν ενταχθεί στο Ε.Π. «Ιόνια

Νησιά» 2014-2020 τα έργα:
1. Αντικατάσταση  εσωτερικών  δικτύων  ύδρευσης  Λευκίμμης  (πρόκειται  για

αντικαταστάσεις σωλήνων αμιάντου). (προϋπ. 1.124.000 €)
2. Αντικατάσταση  κεντρικού  αγωγού  ύδρευσης  Αγ.  Μαρτίνου  –  Λούτσες  (το  έργο  έχει

συμβασιοποιηθεί ) (προϋπ. 430.598 €).
3. Παρακολούθηση  –  έλεγχος  περιφερειακών  υδραγωγείων  Κέρκυρας  και  δημιουργία

ηλεκτρονικής πλατφόρμας (προϋπ. 1.473.195  €)
• Έχουν γίνει μελέτες και αναμένεται η χρηματοδότηση των έργων:

1. Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου Άφρας
2. Αντικατάσταση σωλήνα ύδρευσης Ζυγού-Νησακίου

 Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας αποσκλήρυνσης νερού στο Τεμπλόνι και επαναλειτουργία
όλων των μονάδων. Το έτος 2018 δημοπρατούνται δέκα (10) νέες μονάδες αποσκλήρυνσης και
προγραμματίζεται ανανέωση – ανακατασκευή υφιστάμενων μονάδων.

 Είναι στο στάδιο της συμβασιοποίησης και αναμένεται η ένταξη χρηματοδότησή τους από το
Π.Δ.Ε. των έργων:

1. Συμπλήρωση Δικτύων Αποχέτευσης Λυμάτων Ρόδας
2. Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού εξόδου Ε.Ε.Λ. Λευκίμμης

 Ανορύξεις – αντικαταστάσεις υδρευτικών γεωτρήσεων:



1. Έχουν  ολοκληρωθεί  σε  Νεοχωράκι,  Χωροεπισκόπους,  Καρουσάδες,  Άγιο  Ιωάννη,
Βελονάδες και Κάτω Γαρούνα.

2. Έχει συμβασιοποιηθεί στον Αγ. Ισίδωρο (Δ.Ε. Φαιάκων).
3. Άμεσα  δημοπρατούνται  σε   Αρίλλα  (Δ.Ε.  Εσπερίων),  Αγ.  Δέκα  (Δ.Ε.  Αχιλλείων)

Γιαννάδων,  και τρεις ακόμη στο Νεοχωράκι, Αγίου Μάρκου και δύο στα Χλωμοτιανά.
 Προμήθεια  είκοσι  δύο  (22)  αυτοκινήτων  –  μικρών  φορτηγών  για  ανάγκες  συνεργείων.

Προωθούνται διαδικασίες για την απόκτηση οχημάτων μέσω χρονομίσθωσης (leasing).
 Εγκατάσταση δεκάδων χλωριωτών και αυτοματισμών συστημάτων ελέγχου σε πολλές δεξαμενές

– γεωτρήσεις.
 Προμήθεια και αντικατάσταση αντλιών αξίας πάνω από 500.000 €.
 Αγορές υλικών, ανταλλακτικών για επισκευή και συντήρηση δικτύων, αντλιοστασίων αξίας πάνω

από 1 εκατ. Ευρώ.
 Εκπονούνται μελέτες, μεταξύ άλλων για τον σχεδιασμό των παρακάτω έργων:

1. Αποχέτευση Δασιάς (Δ.Ε. Φαιάκων) και αναβάθμιση ΕΕΛ Αγ. Μάρκου.
2. Ανανέωση της ΕΕΛ Κυνοπιαστών και Χρυσηίδας
3. Ύδρευση Βόρειας Κέρκυρας  Α΄φάση
4. Επισκευή – αναβάθμιση ΕΕΛ Σιναράδων – Πέλεκα
5. Αγωγός μεταφοράς λυμάτων από οικισμό Ο.Ε.Κ. Αγ. Ιωάννη  στην ΕΕΛ Σιναράδων
6. Ανανέωση Ε.Ε.Λ. Μωραϊτίκων
7. Αναβαθμίσεις Η/Μ Εγκαταστάσεων  Ύδρευσης και Αποχέτευσης

 Έναρξη  διαδικασιών,  έργων  για  την  ενίσχυση  ύδρευσης  πόλης  Κέρκυρας  από  γεωτρήσεις
«Μέρλιν» και σύνδεση λιμνοδεξαμενής  Μοσχοπούλου με δίκτυο ύδρευσης Λευκίμμης.

 Υπογραφή νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για το έτη 2017 – 2018.  (Δεν
είχαν υπογραφεί Συμβάσεις για έξι χρόνια).

 Μίσθωση ισογείου χώρου 280 τμ. για τη στέγαση του Τμήματος Καταναλωτών. Έχουν αρχίσει
συζητήσεις για την αγορά του.

 Έχει ανατεθεί σε εταιρία η ανακατασκευή και εκσυγχρονισμός της ιστοσελίδας της Επιχείρησης.
 Έχει ήδη γίνει μελέτη επέκτασης, ανακατασκευής, ανανέωσης της εγκατάστασης επεξεργασίας

λυμάτων πόλεως και αναμένεται η χρηματοδότησής της. Προϋπολογισμός 5.700.000 πλέον ΦΠΑ.
 Βρίσκεται σε εξέλιξη ο έλεγχος ενστάσεων σε  λογαριασμούς καταναλωτών που εκκρεμούσαν

ακόμη και από το έτος 2012. Ήδη έχουν κριθεί οι ενστάσεις μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2017.
 Συνεχίζεται η λήψη ενδείξεων υδρομετρητών που σε Δ.Ε. εκκρεμούσαν ακόμη και πάνω από επτά

έτη.
 Συνεχής δυνατότητα διακανονισμού οφειλών καταναλωτών, κατανοώντας οικονομικές δυσκολίες

πολιτών.
 Συστηματική  παρακολούθηση μεγάλων καταναλώσεων και  εξόφληση των λογαριασμών τους

χωρίς καμία εξαίρεση.

Κέρκυρα, 20/7/2018
Ο Πρόεδρος ΔΣ της ΔΕΥΑΚ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΑΙΤΑΣ


