
ΔΕΥΑ MAΛΕΒΙΖΙΟΥ
«Εκσυγχρονισμός και Νέες Τεχνολογίες»



ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ( ΝΕΡΟ- ΑΚΑΘΑΡΤΑ )

• Ο Δήμος Μαλεβιζίου και κυρίως το 
πρώην δημοτικό διαμέρισμα 
Γαζίου παρουσίαζε κατά το πολύ 
πρόσφατο παρελθόν έντονα 
προβλήματα στην κάλυψη των 
αναγκών των δημοτών του σε 
πόσιμο νερό, ενώ υπήρχε σαφές 
έλλειμα υποδομών στον τομέα των 
λυμάτων.

• Για την αντιμετώπιση των  
προβλημάτων δημιούργησε το 
2005 στα πλαίσια του Ιδρυτικού 
νόμου 1069/80 την ΔΕΥΑ Γαζίου 
σήμερα ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου.



ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

• ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ 
ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

• ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΧΩΡΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 
(ΑΠΟ PVC (ΚΥΡΙΩΣ 6- 10 (atm))

• ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΥΨΗΛΗ 
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ

• ΕΛΕΙΨΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ

• ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

• ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ 
ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ



Πρώτα βήματα

• ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΩΝ ΝΕΡΟΥ.

• ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ 
ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΑ 
ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ

• ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΑ 
ΠΛΑΙΣΙΑ ΜΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

• ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΤΡΟΠΩΝ & 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ



Ενέργειες
• Συνολικός στρατηγικός σχεδιασμός με ολοκληρωμένες μελέτες 

(master plan) βασισμένες στον «Εκσυγχρονισμό και στις Νέες 
Τεχνολογίες»

• Ορθή αξιοποίηση των υδάτινων πόρων.

• Μείωση των διαρροών μέσω της αντικατάστασης παλαιών δικτύων 

• Κατασκευή νέων δικτύων στα πλαίσια της υδραυλικής επιστήμης 

• Χρήση της τεχνολογίας στην επίτευξη των παραπάνω επιλογών.

• Κατασκευή νέων μονάδων ΕΕΛ προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις των 
ευρωπαϊκών οδηγιών.

• Χρήση Α.Π.Ε για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών



ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ & Η ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΑΝΟΡΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

.



ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΑΝΑΞΙΟΠΟΙΗΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ

•Ο Αλμυρός ποταμός βρίσκεται εντός της 
δημοτικής ενότητας Γαζίου και αποτελεί σημείο 
αναφοράς, έχοντας απασχολήσει δεκάδες 
επιστήμονες, ως προς την αξιοποίηση αυτού του 
φυσικού πλούτου, που μπορεί να δώσει λύση 
στην κάλυψη των αναγκών όλου του βόρειου 
μετώπου, του Νομού Ηρακλείου με πόσιμο 
νερό.
• Για να καταλάβουμε την δυναμική πρέπει να 

αναφέρουμε ότι από την πηγή εκβάλουν 
ποσότητες  που κυμαίνονται από 700.000 m3 
έως και 1.700.000 m3ανά ημέρα.
• Ανάμεσα σε αυτές τις προσεγγίσεις - προτάσεις, 

με την εξέλιξη της τεχνολογίας, πήρε τη θέση της 
και η λύση της Αφαλάτωσης, η  οποία 
εφαρμόζονταν σε αρκετά μέρη του κόσμου, με 
θετικά αποτελέσματα.



ΑΛΜΥΡΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ

• Με την μέθοδο της Αφαλάτωσης Η ΔΕΥΑ 
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ  αντιμετώπισε τα δύο βασικά της 
προβλήματα σε μικρό χρονικό διάστημα. 
Ποσότητα και Ποιότητα πόσιμου νερού.  

• Για να ξεπεράσει τα προβλήματα που 
προκύπτουν από την εκμετάλλευση της πηγής 
του Αλμυρού ποταμού, με τη διακύμανση της 
ποιότητας του νερού κυρίως λόγω των 
οργανικών και φερτών που έχει  ως 
επιφανειακό νερό, εφάρμοσε τη μέθοδο της 
υπερδιήθησης, με την τοποθέτηση μιας 
επιπλέον μονάδας προκατεργασίας ανά 
μονάδα επεξεργασίας νερού.



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

ΔΥΟ ΜΟΝΑΔΕΣ 

• «Μονάδα επεξεργασίας νερού με δεξαμενές 
αποθήκευσης και εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης 
στην ΔΚ Γαζίου και Ροδιάς του Δήμου 
Μαλεβιζίου» προϋπολογισμού 1.430.650,00€ 
πλέον ΦΠΑ,  στο ΕΠΠΕΡΑΑ και με την 172392-
7/10/2011 απόφαση ένταξης, έγινε δυνατή η 
χρηματοδότηση του έργου.

• (ΕΣΠΑ 2007-2013)

• «Νέα Μονάδα Αφαλάτωσης της ΔΕΥΑ 
Μαλεβιζίου Κρήτης για της επεξεργασία 
επιφανειακού νερού του Αλμυρού ποταμού, 
δυναμικότητας 3.000 κυβικών πόσιμου νερού 
ανά ημέρα», και συνολική δημόσια δαπάνη 
3.448.794,13 ευρώ. (ΕΣΠΑ 2014-2020)

• Υπερδιήθηση & Ανάκτηση Ενέργειας.



Εγκατεστημένη Μονάδα Αφαλάτωσης 2000 m3/d

• Το σύστημα προκατεργασίας του νερού, βελτιώνει την ποιότητα 
του ακατέργαστου νερού τροφοδοσίας και ελαχιστοποιεί την 
έμφραξη των μεμβρανών, από αιωρούμενα στερεά και άλλους 
ανόργανους και οργανικούς μολυντές, εξασφαλίζοντας σταθερή 
απόδοση χωρίς εμφράξεις, με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.

• Αντί  των συμβατικών μεθόδων χρήσης κροκίδωσης, καθίζησης 
και φιλτραρίσματος σε φίλτρα άμμου και ενεργού άνθρακα, 
χρησιμοποιούνται  φίλτρα υπερδιήθησης που είναι και η πλέον 
σύγχρονη τεχνική.

• Πλεονέκτημα τους είναι ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν μεγάλα 
φορτία σε αιωρούμενα στερεά, και να επιτύχουν σταθερά 
εξαιρετικό φιλτράρισμα, 10 νανόμετρα, απομακρύνοντας 
σωματίδια μεγαλύτερου μεγέθους, συμπεριλαμβανομένων  
κολλοειδών, στερεών, βακτηρίων και κυστών. 

• Αφαιρούνται με φυσικό τρόπο όλοι οι μικροοργανισμοί χωρίς να 
χρησιμοποιούνται χημικά, ή κάποιο άλλο μέσο που τους 
σκοτώνει ή τους αδρανοποιεί. 

• Με αυτόν τον τρόπο, δίδεται η δυνατότητα για τη μικρή περίοδο 
που ο Αλμυρός δίνει νερό με λίγα άλατα, να μπορούμε μετά από 
αυτό το φιλτράρισμα να χρησιμοποιήσουμε το νερό απευθείας 
ως πόσιμο, ξέροντας ότι θα έχει άριστα χαρακτηριστικά.

Σύστημα προεπεξεργασίας Ultra Filtration



Εγκατεστημένη Μονάδα Αφαλάτωσης 2000 m3/d
• Μετά το στάδιο της υπερδιήθησης ακολουθεί το στάδιο της 

αφαλάτωσης.

• Οι αντλίες υψηλής πίεσης ανεβάζουν την πίεση του νερού 
στην είσοδο των μεμβρανών αντίστροφης ώσμωσης ως τα 
25 bar. 

• Μέσα στα στοιχεία των μεμβρανών, το ακατέργαστο νερό 
διαχωρίζεται σε δύο ροές. Το αφαλατωμένο νερό που 
προκύπτει διαμέσου των μεμβρανών και αποτελεί το 65-70% 
του όγκου εισερχομένου υφάλμυρου νερού, ενώ τα άλατα 
παραμένουν στη ροή του συμπυκνώματος (25 - 30 % του 
όγκου του υφάλμυρου νερού). Το συμπύκνωμα διατηρεί το 
90-95% της αρχικής πίεσης και περιέχει τριπλάσια ποσότητα 
αλάτων, σε σχέση με το εισερχόμενο νερό.  

• Για την ελαχιστοποίηση της απαιτούμενης ενέργειας έχει 
χρησιμοποιηθεί σύστημα ανάκτησης ενέργειας με 
υδροστρόβιλο.  (Turbo Charger). Έτσι η ενέργεια του 
συμπυκνώματος που απορρίπτεται αξιοποιείται, μειώνοντας 
την απαιτούμενη ενέργεια από τις αντλίες υψηλής πίεσης 
κατά 15%.



ΜΕΙΩΣΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ 
Η καλύτερη επιλογή !!!!!

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

• Αντικατάσταση παλαιών δικτύων 
(PVC 10 atm )

• Υδραυλικές Μελέτες για την 
κατασκευή νέων δικτύων διάθεσης 
και διανομής

• Παρακολούθηση των 
αντλούμενων ποσοτήτων και των 
τελικά διαθεσίμων ποσοτήτων 
νερού προς τους καταναλωτές.

ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ



ΔΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ 
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

• «Προμήθεια Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία 
Συστήματος Παρακολούθησης –Τηλεελέγχου –
Τηλεχειρισμού και Ανίχνευσης Διαρροών του 
υπάρχοντος Εξωτερικού και Εσωτερικού Δικτύου 
Υδροδότησης της Δημοτικής Ενότητας Γαζίου του Δήμου 
Μαλεβιζίου», προϋπολογισμού 1.989.400,00€ πλέον 
ΦΠΑ.( Λειτουργεί από το 2016) (ΕΣΠΑ 2007-2013)

• Προμήθεια Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία 
Συστήματος Παρακολούθησης –Τηλεελέγχου –
Τηλεχειρισμού και Ανίχνευσης Διαρροών του 
υπάρχοντος Εξωτερικού και Εσωτερικού Δικτύου 
Υδροδότησης των Δ.Ε Κρουσώνα και Τυλίσου της ΔΕΥΑ 
Μαλεβιζίου και συνολική δημόσια δαπάνη 
1.650.345,81€ (ΕΣΠΑ 2014-2020)



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΖΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ



• AMR (Automatic meter reading-Αυτόματη 

Ανάγνωση Μετρήσεων)

• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 700 AMR ΣΤΟΝ 
ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΡΟΥΣΩΝΑ INTERREG V- A

• Προμήθεια και εγκατάσταση, μετρητικού 
συστήματος υδροδότησης και διατάξεων 
μέτρησης, της Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου

• ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 11410 ΝΕΩΝ ΕΞΥΠΝΩΝ 
ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ 
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι

• Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε 
λειτουργία συστήματος  Τηλεελέγχου -
τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών 
μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης των 
δικτύων ύδρευσης δήμου Μαλεβιζίου

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ AMR



ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Το σύστημα βασίζεται:

Α. στην απομακρυσμένη καταγραφή των μετρούμενων

μεγεθών του δικτύου και

Β. την ασύρματη μετάδοση των δεδομένων στον

Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου.



ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ :

Α) ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΩΝ 
ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΥΠΟΥ Α

ΜΕΡΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Β) ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ  
ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΥΠΟΥ Β

ΜΕΡΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Γ) ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΥΠΟΥ Β - ΚΣΕ

Ε : Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου Τύπου Β

R:  Αναμεταδότες

C:  Κεντρικός Συγκεντρωτής

ΜΕΡΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Κεντρικός Συγκεντρωτής Κεραίες Αμφίδρομης Επικοινωνίας

Ασύρματο δίκτυο επικοινωνίας σταθμών τύπου με ΚΣΕ



Τα οφέλη από την εφαρμογή του συστήματος χωρίζονται σε δύο
κατηγορίες:

➢οφέλη που εμφανίζονται κατά την 
εγκατάσταση

➢οφέλη που εμφανίζονται κατά τη λειτουργία 

ΟΦΕΛΗ



α) Διαρροές στα φρεάτια των καταναλωτών

ΟΦΕΛΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



ΟΦΕΛΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

β) Αντικατάσταση πολύ παλαιών μετρητών



ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΑΜΕΣΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΜΕΤΡΗΤΗ)

Ο άμεσος εντοπισμός και η έγκαιρη ενημέρωση από την υπηρεσία, δίνει τη δυνατότητα:

α) στον καταναλωτή να αποφεύγει τις αυξημένες χρεώσεις και

β) στην υπηρεσία να εξοικονομεί νερό-χρήματα και να παράγει κοινωνικό έργο.

γ) Αύξηση των τιμολογούμενων ποσοτήτων νερού από την μείωση των υποεγγραφών
των χαλασμένων υδρομέτρων.



ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Εφαρμοζόμενες τεχνολογίες 
• Φυσικά συστήματα

• MBBR Σύστημα προσκολημμένης βιομάζας 
σε αιωρούμενους βιοφορείς MMBR (Moving 
Bed Bio-Reactor, M.B.B.R.)

• Μονάδες προσκολημμένης βιομάζας (textile 
filters) 

Αντλιοστάσιο Τεχνόπολις -Βιόφιλτρο
ΕΕΛ Αγ. Πελαγίας



ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Εφαρμοζόμενες τεχνολογίες 

• MBR μεμβράνες Υποβρύχια 
μονάδα μεμβρανών (m.b.r. ή 
Membrane - BioReactor)

Δεξαμενές μεμβρανών ΜBR



ΦΟΔΕΛΕ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΕΛ



ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΓΙΑΤΗΝ ΔΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Ενεργειακό Αποτύπωμα.

• Η ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου 
αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό 
ρόλο που έχει το κόστος ενέργειας 
στην λειτουργία της αλλά και στο 
περιβάλλον βρίσκεται στο στάδιο 
δημοπράτησης  για την 
τοποθέτηση δύο μονάδων ΑΠΕ 
100 & 70 ΚW στις στέγες των 
μονάδων αφαλάτωσης και της 
μονάδας ΕΕΛ Αγ. Πελαγίας σαν 
πρώτο βήμα στον τομέα αυτόν.

Κλίνες Ξήρανσης για την Λυματολάσπη



Εκσυγχρονισμός – Νέες Τεχνολογίες –
Καινοτομία -Συνεργασίες

Μεταφορά γνώσεων & Εμπειριών .
• ΗΔΕΥΑ Μαλεβιζίου είναι πάντα 

ανοικτή σε συνεργασίες με 
Πανεπιστημιακούς φορείς Ερευνητικά 
κέντρα αλλά και Φορείς Διαχείρισης 
Νερού όπως : 

• Ι.Τ.Ε. 

• ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

• ΚΙΟΣ 

• ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΜΕΣΣΟΥ-
ΛΑΡΝΑΚΑΣ

• Δ.Ε.Υ.Α. από όλη την Ελλάδα.  

• ΕΥΔΑΠ  

Εφαρμογή στην πράξη



Εκπαίδευση – Μετάδοση Γνώσεων 

Παρουσιάσεις σε Σχολεία Διοργάνωση Ημερίδων



Η ΔΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

• ΕΧΕΙ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΕΙ

• ΚΑΝΕΙ ΝΕΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕIΝΑΙ 
ΕΤΟΙΜΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΡΟΚΛΗΣΗ.(ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΙΤΕ –ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 
ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

• ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕΤΑΙ

• ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΙΟΘΕΤΕΙ.

• ΟΡΑΜΑΤΙΖΕΤΑΙ

• ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΟΣΙΜΟ 
ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ.

• ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΛΛΟΝ.



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

Κουγιουμουτζάκης Γεώργιος 
Γ. Δ/ντής ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου


