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Θέμα: Προμήθεια πόσιμου νερού από τη ΔΕΥΑ Δήμου Ρόδου για τις ανάγκες ύδρευσης 

άνυδρων νησιών - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, έτους 2023 

Όπως γνωρίζετε, σε ότι αφορά την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών των άνυδρων νησιών 
ειδικά την περίοδο του θέρους λόγω του τουρισμού, οι ανάγκες σε πόσιμο νερό αυξάνονται 
κατακόρυφα, τα υδροδοτικά συστήματα των νησιών δέχονται υψηλές πιέσεις, φθάνοντας 
αλλά και ξεπερνώντας μερικές φορές τα όρια σχεδιασμού τους, καταλήγοντας να μην 
μπορούν να ανταπεξέλθουν στην αυξημένη ζήτηση. Προς αυτή την κατεύθυνση, συμβάλουν 
και άλλοι αστάθμητοι παράγοντες (βλάβες μονάδων αφαλάτωσης, φυσικές καταστροφές, 
υφαλμύρωση γεωτρήσεων, κλπ). 
Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής (ΓΓΑΙΝΠ), στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων της και σε συνεργασία με το Πολεμικό Ναυτικό, καταβάλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια, προκειμένου να ικανοποιεί έκτακτα και επείγοντα αιτήματα μεταφοράς 
πόσιμου νερού στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, λόγω λειψυδρίας, βλαβών είτε άλλων 
εκτάκτων αναγκών, ώστε να αποφευχθούν δυσάρεστες καταστάσεις έλλειψης νερού εν μέσω 
της τουριστικής περιόδου. 

Παράλληλα, προκειμένου να τερματιστεί η πολυδάπανη και ιδιαιτέρως χρονοβόρα 
μεταφορά νερού, η ΓΓΑΙΝΠ στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων της χρηματοδοτεί 
επικουρικά τις απαιτούμενες υποδομές ύδρευσης στα άνυδρα νησιά (προμήθεια/ 
εγκατάσταση/λειτουργία νέων μονάδων αφαλάτωσης, αντικατάσταση/επέκταση/ 
αναβάθμιση υφιστάμενων μονάδων αφαλάτωσης, ανόρυξη νέων/αναβάθμιση υφιστάμενων 
γεωτρήσεων, αντικατάσταση/επισκευή δικτύων ύδρευσης κλπ.) 
Την τριετία 2019-2021, η ΓΓΑΙΝΠ προμηθεύτηκε εκτάκτως και κατόπιν γραπτής συνεννόησης, 
πόσιμο νερό από τις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑ Ρόδου στο λιμάνι της Ρόδου, προκειμένου αυτό 
να μεταφερθεί από υδροφόρα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού σε άνυδρα νησιά, σύμφωνα 
με τα ανωτέρω. Συγκεκριμένα, η προμήθεια νερού από τις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΡ στο 
λιμάνι της Ρόδου ανήλθε σε: έτος 2019= 25.725 κ.μ., έτος 2020= 17.246 κ.μ. και έτος 2021= 
13.813 κ.μ. 
Κατά το έτος 2022, προκειμένου να ικανοποιούνται οι διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού 
πλαισίου δημοσίων συμβάσεων ήτοι του ν.4412/2016, υπογράφηκε η από 24-06-2022 
Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22SYMV010812188, ΑΔΑ: ΨΩ5Λ4653ΠΩ-ΝΓΩ) μεταξύ της ΓΓΑΙΝΠ και της 
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ΔΕΥΑΡ με τίτλο «Προμήθεια πόσιμου νερού για τις ανάγκες υδροδότησης άνυδρων 
νησιών». Κατά τη διάρκεια του έτους 2022 η ΓΓΑΙΝΠ προμηθεύτηκε από τη ΔΕΥΑΡ ποσότητα 
11.121 κ.μ. νερού. 

Επειδή για το έτος 2023 η ΓΓΑΙΝΠ προτίθεται να συνεχίσει τη μεταφορά πόσιμου νερού στα 
άνυδρα νησιά σε επείγουσες και έκτακτες περιπτώσεις για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, 
παρακαλούμε να έχουμε τη σύμφωνη γνώμη σας για την υπογραφή αντίστοιχης μεταξύ 
μας σύμβασης για το έτος 2023. 

Αντικείμενο της σύμβασης θα είναι η «Προμήθεια έως 15.000 κ.μ. πόσιμου νερού από την 
Δημοτική Επιχείρηση ‘Υδρευσης-Αποχέτευσης Δήμου Ρόδου (ΔΕΥΑΡ)», προκειμένου αυτό 
να παραληφθεί από υδροφόρα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού σταδιακά κατά τη διάρκεια 
του έτους 2023, με σκοπό την μεταφορά του σε άνυδρα νησιά και ειδικότερα στην Ιερά Μονή 
Πανορμίτη Σύμης, στην Πάτμο (περιοχή Γροίκος), ή και σε άλλα νησιά (εάν απαιτηθεί), λόγω 
λειψυδρίας, βλαβών ή άλλων εκτάκτων αναγκών. 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας, στην οποία θα αφορά η εν λόγω σύμβαση μπορεί να 
ανέλθει συνολικά μέχρι του ποσού των 25.342,50€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 9%), 
σύμφωνα με την αριθ. 180/24.8.2012 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΡ που 
αφορά την ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΡ, η οποία εγκρίθηκε με την από 11-9-
2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου (Αρ.απόφ. 579/11-9-2012, Αρ.Πρακτικού: 
22/11-9-2012, ΑΔΑ: Β4Θ1Ω1Ρ-2ΙΣ). 

Η σχετική δαπάνη προμήθειας του νερού, με CPV 41110000-3 “Πόσιμο Νερό”, θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του έργου με κωδικό 2023ΝΑ23300000  «Υδροδότηση Άνυδρων Νησιών και Έργα 
Βελτίωσης Υποδομών Ύδρευσης των Νησιών (π.κ. 1997ΣΕ03300002)» της ΣΑΝΑ-233 του 
Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής / Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (πρώην κωδ. Έργου 
2006ΣΕ33000000 της ΣΑΕ330 του ΠΔΕ). 

Η πληρωμή της δαπάνης θα γίνεται τμηματικά, με την εξόφληση των σχετικών τιμολογίων 
της ΔΕΥΑΡ, κατόπιν των αποδείξεων παραλαβής του προμηθευόμενου νερού από το 
υδροφόρο πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού και την παραλαβή αυτών από την Κεντρική 
Επιτροπή Παραλαβής Πόσιμου Νερού της ΓΓΑΙΝΠ.                                                                                                                             

Σας ευχαριστούμε πάντοτε για την άψογη μέχρι σήμερα συνεργασία σας και παραμένουμε 
στη διάθεσή σας για οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί. 
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