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1. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 
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1. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 
 
Στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας - Πλαίσιο για τα Νερά (Οδηγία 2000/60/ΕΕ), 
όπως έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο με τον Ν.3199/2003 και το Π.Δ. 51/2007, η Ειδική 
Γραμματεία Υδάτων του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ολοκλήρωσε την κατάρτιση των 
πρώτων Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής (ΣΔΛΑΠ) των Υδατικών Διαμερισμάτων 
(Υ.Δ.) της χώρας, περιλαμβανομένου και του Υ.Δ. Κρήτης (GR13). 
 
Το ισχύον εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού 
Διαμερίσματος Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ 4666Β/29-12-2017 έγκριση της πρώτης 
αναθεώρησης), το οποίο αποτελεί το βασικό εργαλείο για την επίτευξη της ολοκληρωμένης 
προστασίας και ορθολογικής διαχείρισης των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών 
συστημάτων της Κρήτης, περιλαμβάνει το Πρόγραμμα Μέτρων όπου προσδιορίζονται οι 
δράσεις και οι ενέργειες που απαιτούνται για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της 
Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για την «θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα 
της πολιτικής των υδάτων», από τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες. 
 
Το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Μέτρων του παραπάνω Σχεδίου Διαχείρισης περιλαμβάνει τα 
εξής μέτρα  

Κωδικός – Ονομασία Μέτρου Κατηγορία Μέτρου 
Μ13Β0301  
Σύνταξη/Επικαιροποίηση  
Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης  
(Masterplan) 

Μέτρα για την προώθηση της αποδοτικής και αειφόρου 
χρήσης του νερού ώστε να μην διακυβεύεται η επίτευξη 
των στόχων της Οδηγίας (Άρθρο 4) 

Μ13Β0404  
Υλοποίηση Σχεδίων Ασφάλειας 
Νερού 

Μέτρα για την προστασία των υδάτων που 
προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (Άρθρο 7) 

 
Η ανάγκη υλοποίησης και εφαρμογής των ανωτέρω μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης κρίνεται 
επιβεβλημένη, καθώς ταυτόχρονα αποτελεί και εκ των προτέρων αιρεσιμότητα για την 
υλοποίηση και χρηματοδότηση δράσεων εν όψει της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου 
2014-2020 για χρηματοδότηση πράξεων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Σκοπός εκπόνησης της Μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan) 
ΔΕΥΑ Χανίων» είναι η μελέτη και η καταγραφή ορθολογικών, αποδοτικών και βιώσιμων 
τρόπων και μεθοδολογιών διαχείρισης του υδροδοτικού συστήματος του Δήμου Χανίων, με 
στόχο την ποσοτικά αξιόπιστη, ποιοτικά και περιβαλλοντικά ασφαλή, και οικονομικά 
πρόσφορη κάλυψη της ζήτησης υδρευτικού νερού στην περιοχή αρμοδιότητας της ΔΕΥΑ  
Χανίων, μέσω της κατάλληλης αξιοποίησης των υδατικών πόρων που διατίθενται για την 
κάλυψη της ζήτησης αυτής, προσαρμοζόμενη στις απαιτήσεις του ισχύοντος θεσμικού 
πλαισίου ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων. 
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2. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 
2.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την εκπόνηση της μελέτης του Γενικού Σχεδίου 
Ύδρευσης της ΔΕΥΑ Χανίων βάσει του εγκεκριμένου Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης (GR 13).  
Το Γενικό Σχέδιο Ύδρευσης πρέπει να είναι σύμφωνο με τις προβλέψεις του ισχύοντος 
εγκεκριμένου Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού 
Διαμερίσματος Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ 4666Β/29-12-2017 έγκριση της πρώτης 
αναθεώρησης) για την κατάσταση των υδατικών συστημάτων και των προγραμμάτων 
μέτρων, ενώ θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι Πλημμύρας όπως 
έχουν αποτυπωθεί στα ΣΔΚΠ της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ. Για το σκοπό αυτό το Γενικό Σχέδιο 
Ύδρευσης θα πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης. 
Η μελέτη του Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: 
 
1. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ-ΑΝΑΛΥΣΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Α’ ΣΤΑΔΙΟ) 
Αντικείμενο του σταδίου είναι η αποδελτίωση των έως τώρα δεδομένων και στοιχείων ώστε 
να γίνει καταγραφή του υδρευτικού συστήματος όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου 
Χανίων  (πηγές τροφοδοσίας, έργα συλλογής και μεταφοράς από τις πηγές και τις μονάδες 
επεξεργασίας, δεξαμενές ρύθμισης και σύστημα διανομής μέχρι τον καταναλωτή, 
παρακολούθηση διαρροών) ανά οικισμό και χρήση, η ανάλυση των δημογραφικών στοιχείων 
όλων των οικισμών τόσο για τον παρόντα όσο και για μελλοντικό εξυπηρετούμενο πληθυσμό, 
η καταγραφή των κλιματικών/μετεωρολογικών στοιχείων και των δεδομένων του 
υδρολογικού ισοζυγίου του δικτύου ύδρευσης, η εκτίμηση των υδατικών αναγκών και η 
καταγραφή προβλημάτων στην υπάρχουσα κατάσταση υδροδότησης. 
 
2. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ – ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (Β’ ΣΤΑΔΙΟ) 
Αντικείμενο του σταδίου αυτού είναι η δημιουργία (ή τροποποίηση) πυρήνων ύδρευσης με 
κριτήριο την ασφαλή κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού βάση μαθηματικών 
μεθοδολογιών, η διατύπωση προτάσεων για την διαχείριση της ζήτησης και 
προτεραιοποίησης  της χρήσης του νερού , αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και συνθηκών 
παρατεταμένης ξηρασίας, η πολιτική για την μείωση της κατανάλωσης νερού.  
 
3. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ (Γ’ ΣΤΑΔΙΟ) 
Το σχέδιο ασφάλειας νερού που θα αναπτυχθεί θα περιλαμβάνει την  ανάπτυξη συστήματος 
καταγραφής και στην συνέχεια  την καταγραφή κάθε μέρους του συστήματος ύδρευσης,  την 
ψηφιοποίηση των παραπάνω δεδομένων,  τον προσδιορισμό των δυνητικών κινδύνων, την 
εκτίμηση της πιθανότητας να ανακύψουν,  τον προσδιορισμό των μέτρων  ελέγχου ανά 
κίνδυνο, το χρονοδιάγραμμα  και το πιθανό κόστος λήψης  των μέτρων, την ανάπτυξη του 
προγράμματος παρακολούθησης του κάθε σταδίου  του συστήματος ύδρευσης, την 
ανάπτυξη των διαχειριστικών ενεργειών κανονικών και έκτακτων καταστάσεων και τέλος την 
εφαρμογή. 
Για την εκπόνηση του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού θα χρησιμοποιηθούν οι προδιαγραφές του 
Έργου «Τεχνική Υποστήριξη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ για την καταγραφή 
προβλημάτων εφαρμογής της Οδηγίας 98/83/ΕΚ περί πόσιμου νερού στην Ελλάδα και 
διερεύνηση δυνατοτήτων υιοθέτησης Σχεδίων Ασφάλειας Νερού (Water Safety Plans)”. To 
Σχέδιο Ασφάλειας Νερού θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις προβλέψεις του ισχύοντος 
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εγκεκριμένου Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού 
Διαμερίσματος Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ 4666Β/29-12-2017 έγκριση της πρώτης 
αναθεώρησης) για την κατάσταση των υδατικών συστημάτων και τα Προγραμμάτων 
Μέτρων, ενώ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τους ενδεχόμενους κινδύνους Πλημμύρας, 
όπως έχουν αποτυπωθεί στα ΣΔΚΠ της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ για Τ=100.  
 
4. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Δ’ ΣΤΑΔΙΟ) 
Αντικείμενο του σταδίου είναι η επεξεργασία και επιλογή προτάσεων για έργα υποδομών 
στις πηγές τροφοδοσίας, στα υδραγωγεία και στα δίκτυα προκειμένου να βελτιστοποιηθεί 
το σύστημα υδροδότησης ώστε να καλύπτει τη ζήτηση για πόσιμο νερό σε παρόντα και 
μελλοντικό χρόνο (5ετίας και 20ετίας) και σε συνθήκες «ξηρού έτους». 
 
5. ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ MASTER PLAN (E’ ΣΤΑΔΙΟ) 
Αντικείμενο του σταδίου είναι η τελική Έκθεση του Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (μέτρα και 
έργα). Περιλαμβάνεται η υποστήριξη της ΔΕΥΑΧ στην αποστολή τυχόν στοιχείων για την 
έγκριση του Σχεδίου από την αρμόδια Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 
καθώς και η ενσωμάτωση τυχόν μέτρων ή/και περιορισμών που θα θέσει, ώστε να 
οριστικοποιηθεί το Master Plan.  

 
Αναλυτικά το αντικείμενο της μελέτης ανά στάδιο και τα αντίστοιχα παραδοτέα είναι τα 
ακόλουθα : 
 

2.2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑ ΣΤΑΔΙΟ 
 
2.2.1. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ-ΑΝΑΛΥΣΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Α’ ΣΤΑΔΙΟ) 
Θα στηριχθεί στην συλλογή και αποδελτίωση δεδομένων από υφιστάμενες μελέτες και 
κείμενα για την υφιστάμενη διαχείριση του συστήματος υδροδότησης του δήμου και στα 
πληθυσμιακά δεδομένα όλων των οικισμών του δήμου. Με βάση την αποδελτίωση και την 
καταγραφή των πρωτογενών δεδομένων, θα γίνει η αξιολόγηση δεδομένων υφιστάμενων 
μελετών και η πλήρης καταγραφή των υφιστάμενων έργων και δικτύων, ανά «πυρήνα 
ύδρευσης», καθώς και η εκτίμηση της πληθυσμιακής εξέλιξης της περιοχής με βάση 
στοχαστικά μοντέλα.  

 
Παραδοτέα : 
Α. Έκθεση, με το ακόλουθο περιεχόμενο : 
1. Γενική περιγραφή της περιοχής Μελέτης και συγκεκριμένα : 

 Στοιχεία από το ισχύον εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής 
Περιφέρειας Κρήτης (ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία), συσχέτιση με την επίτευξη 
των περιβαλλοντικών στόχων που θέτει η Οδηγία-Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα νερά.  

 Αποτύπωση μορφολογικών, μετεωρολογικών, δημογραφικών, οικονομικών 
στοιχείων της περιοχής 

 Γενική περιγραφή του υδατικού δυναμικού της περιοχής, δίαιτα και ποιότητά του, 
υφιστάμενες συνθήκες εκμετάλλευσης, τυχόν υφιστάμενες υδατικές δεσμεύσεις ή 
δυσχέρειες, με στοιχεία που λαμβάνονται από δημόσιες υπηρεσίες ή από 
υφιστάμενες μελέτες. 
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2. Αναλυτική περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης και συγκεκριμένα : 
 Επεξεργασία των υπαρχόντων γεωλογικών, υδρολογικών (ποσοτικών και ποιοτικών) 

δεδομένων με επικέντρωση στην εκτίμηση παροχών των διαθέσιμων πηγών, 
γεωτρήσεων, φραγμάτων κλπ που χρησιμοποιούνται ή δύναται να χρησιμοποιηθούν 
για την τροφοδοσία με νερό του συστήματος υδροδότησης του Δήμου.  

 Επεξεργασία δεδομένων ζήτησης νερού για αστικές, τουριστικές, αρδευτικές και 
βιομηχανικές χρήσεις ύδατος και εκτίμηση ισοζυγίων προσφοράς και ζήτησης. 
Προσομοίωση του υδατικού ισοζυγίου της περιοχής μελέτης και εξαγωγή των 
τελικών συμπερασμάτων σχετικά με τα διαθέσιμα υδατικά αποθέματα. Αναφορά 
στα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία παροχών των έργων τροφοδοσίας του 
συστήματος υδροδότησης του δήμου, αποτύπωση των δεδομένων μετρήσεων 
διακύμανσης παροχών και ποιότητας του νερού και καταγραφή των προβλημάτων 
του. 

 Καταγραφή όλων των υδροληπτικών έργων ανά οικισμό (πηγές, γεωτρήσεις, 
φράγματα, λιμνοδεξαμενές, κλπ.), των έργων μεταφοράς και διανομής (δεξαμενές 
αποθήκευσης, αντλιοστάσια, αγωγοί μεταφοράς, δίκτυα διανομής, κλπ.) με 
αναφορά στα κατασκευαστικά στοιχεία τους (παροχές, γεωμετρικά και τεχνικά 
στοιχεία αγωγών και δεξαμενών, κλπ.) ανά «πυρήνα ύδρευσης».  

 Καταγραφή των πληθυσμιακών δεδομένων ανά οικισμό (μόνιμοι κάτοικοι, 
επισκέπτες, μετανάστες κλπ) και πρόβλεψη της μελλοντικής εξέλιξης (5ετίας και 
20ετίας) με βάση αξιόπιστη μέθοδο ανάλυσης συνιστωσών για τις προβολές του 
πληθυσμού. 

 Καταγραφή και εκτίμηση των υδροδοτικών αναγκών (ύδρευση, άρδευση, 
κτηνοτροφία, βιομηχανία, πιθανές λοιπές ανάγκες) και χρονική τους εξέλιξη, 
στηριζόμενη στα στοιχεία του ΣΔΛΑΠ και στα αποτελέσματα των σεναρίων της 
πληθυσμιακής εξέλιξης των οικισμών αλλά και στη βάση των ανθρωπογενών 
δραστηριοτήτων που εντοπίζονται στην περιοχή μελέτης. 

 

Β. Σχέδια στα οποία περιλαμβάνονται:    

 Γενική διάταξη των υφιστάμενων έργων, σε κλίμακα 1 : 25.000 ή 1 : 20.000, της 
περιοχής Μελέτης.  

 Ηλεκτρονικό αρχείο (τύπου kmz και dwg) με όλα τα υφιστάμενα υδροληπτικά έργα  
 

 
2.2.2. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ – ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (Β’ ΣΤΑΔΙΟ) 

Θα καταγραφεί μια αξιόπιστη αξιολόγηση του επιπέδου λειτουργίας του Υδρευτικού 
Συστήματος του Δήμου μέσω του υπολογισμού του Υδατικού του Ισοζυγίου και των 
κατάλληλων δεικτών αξιολόγησης του επιπέδου λειτουργίας του. Θα παρουσιαστούν με 
μορφή σεναρίων οι προτεινόμενοι βέλτιστοι τρόποι διαχείρισης του συστήματος 
υδροδότησης και διανομής ύδατος στην περιοχή του Δήμου ώστε να μην παρουσιάζονται 
ελλείμματα. Θα καταγραφούν οι βέλτιστες διαχειριστικές πρακτικές, η αξιοπιστία των 
προβλέψεων σε συνθήκες μέσου και ξηρού έτους και οι προτάσεις εναλλακτικής 
τροφοδοσίας σε συνθήκες ξηρού έτους. Τέλος θα γίνει προσδιορισμός προτάσεων 
αναμόρφωσης και διαχείρισης των «πυρήνων ύδρευσης».  
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Παραδοτέα : 
Α. Έκθεση, με περιεχόμενο : 

 Αποτύπωση και αξιολόγηση του Υδατικού Ισοζυγίου του υδρευτικού συστήματος του 
Δήμου με στοιχεία εισερχόμενου νερού στο δίκτυο, εξουσιοδοτημένης κατανάλωσης 
τιμολογούμενης και μη, εκτίμηση φαινόμενων και πραγματικών απωλειών νερού και 
μη εξουσιοδοτημένης κατανάλωσης, λαμβανομένων υπ’ όψη εκτιμήσεων για 
σφάλματα μετρητών/μετρήσεων.  

 Πρόβλεψη μελλοντικής εξέλιξης των διαθέσιμων πηγών, γεωτρήσεων, φραγμάτων 
κλπ που χρησιμοποιούνται ή δύναται να χρησιμοποιηθούν για την τροφοδοσία με 
νερό του συστήματος υδροδότησης του Δήμου, ως αποτέλεσμα εφαρμογής 
προβλεπόμενων μέτρων του ΣΔΛΑΠ και των δυσμενέστερων σεναρίων συνθηκών 
«ξηρού έτους» σε  χρονικό κύκλο 20ετίας.  

 Παρουσίαση με μορφή σεναρίων των προτεινόμενων βέλτιστων τρόπων διαχείρισης 
του συστήματος υδροδότησης και διανομής ύδατος στην περιοχή του Δήμου. 
Προϋποθέσεις προτεραιοποίησης κάλυψης αναγκών σε συνθήκες έλλειψης. 

 Καταγραφή βέλτιστων διαχειριστικών πρακτικών, της αξιοπιστίας των προβλέψεων 
σε συνθήκες μέσου και ξηρού έτους και των προτάσεων εναλλακτικής τροφοδοσίας 
σε συνθήκες ξηρού έτους. 

 Περιγραφή σχεδιασμού εκτάκτου ανάγκης σε περιπτώσεις ξηρού έτους και σε 
περιπτώσεις φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών και προτάσεων ασφάλειας 
του συστήματος υδροδότησης. 

 Περιγραφή προτάσεων εξοικονόμησης νερού και περιορισμού απωλειών (μη 
τιμολογημένου νερού) του συστήματος υδροδότησης. 

 Περιγραφή προτάσεων διασφάλισης ποιότητας παρεχόμενου νερού. 
 Προτάσεις βελτίωσης παρεχόμενων υπηρεσιών στους καταναλωτές και προτάσεις 

αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισμού της ΔΕΥΑ ώστε να μπορεί να υποστηρίζει με τον 
αρτιότερο δυνατό τρόπο την διαχείριση του συστήματος ύδρευσης . 

 
Β. Μοντέλο προσομοίωσης, που θα περιλαμβάνει : 

 Περιγραφή αξιόπιστου μοντέλου προσομοίωσης του υδατικού ισοζυγίου του 
υδρευτικού συστήματος του Δήμου και των παραδοχών του. 

 Ηλεκτρονικό αρχείο του μοντέλου κατάλληλο για εισαγωγή σε σχετικά υδραυλικά 
λογισμικά εμπορικά ή ανοιχτού κώδικα (public domain). Το αρχείο αυτό θα είναι σε 
μορφή κειμένου (text format) και θα περιέχει: 
- Το σύνολο των υφιστάμενων αντικειμένων (αγωγοί, κόμβοι, δεξαμενές, 

αντλιοστάσια κλπ.) της γενικής διάταξης του δικτύου ύδρευσης. 
- Ανάλυση στο χρόνο (time patterns) για τα εξεταζόμενα σενάρια ζήτησης. 
- Κανόνες λειτουργίας (rules - controls) που ελέγχουν την λειτουργία υδραυλικών 

διατάξεων συναρτήσει των ιδιοτήτων άλλων αντικειμένων του μοντέλου (π.χ. 
μετάβαση αντλίας σε κατάσταση off σε περίπτωση που η στάθμη της δεξαμενής 
που τροφοδοτεί φτάσει στο ανώτερο επίπεδο) 

- Δυνατότητα χρήσης του αρχείου τόσο για τον υπολογισμό των υδραυλικών 
μεγεθών όσο και για την ανάλυση της ποιότητας του νερού του συστήματος. 

- Αρχικές συνθήκες τόσο όσον αφορά τα υδραυλικά μεγέθη (π.χ. αρχικές στάθμες 
δεξαμενών) όσο και για την ποιότητα νερού (π.χ. συγκέντρωση χλωρίου) για όλα 
τα εξεταζόμενα σενάρια 

 Οδηγίες χρήσης του μοντέλου για μελλοντικές εφαρμογές του. 
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2.2.3. ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ (Γ’ ΣΤΑΔΙΟ) 
 

Α. Καταγραφή, αποτύπωση και περιγραφή συστήματος ύδρευσης 

Α1. Εισαγωγικά στοιχεία 
Α2. Ανάπτυξη του διαγράμματος  ροής  του συστήματος διαχείρισης νερού από την πηγή 
μέχρι τα σημεία υδροληψίας   
Α3. Ανάπτυξη συστήματος καταγραφής δεδομένων στην πηγή, στην επεξεργασία, στην 
διανομή και στην κατανάλωση 
Α4. Συλλογή , καταγραφή και αρχειοθέτηση των πληροφοριών  στο σύστημα καταγραφής 
δεδομένων που αναπτύχθηκε παραπάνω (στο Α3) 
Α4. Αποτύπωση  σε ψηφιακό χάρτη και σε διάφορες  κλίμακες ανάλογα με την φύση της 
απεικονιζόμενης πληροφορίας των πηγών υδροληψίας,  των θέσεων επεξεργασίας, του 
συστήματος διανομής ( εξωτερικό υδραγωγείο : δεξαμενές –κύριοι αγωγοί) , των 
καταναλώσεων   
Β. Προσδιορισμός  και  εκτίμηση των κινδύνων , καθορισμός μέτρων ελέγχου 

Β1. Ανάπτυξη συστήματος καταγραφής των ενδεχόμενων επικίνδυνων συμβάντων και των 
ενδεχόμενων κινδύνων που προκύπτουν από αυτά ,  στην πηγή, στην επεξεργασία, στο 
σύστημα διανομής και στην κατανάλωση  με βάση τα όσα καταγράφηκαν στο τμήμα Α της 
μελέτης  
Β2. Χαρακτηρισμός   των ενδεχόμενων κινδύνων , αξιολόγηση της πιθανότητας να συμβούν 
τα επικίνδυνα συμβάντα,    προσδιορισμός των απαιτούμενων ενεργειών για την εξέταση 
κάθε είδος κινδύνου  
Β3. Ιεράρχηση των κινδύνων ως προς την αναγκαιότητα  λήψης μέτρων με βάση την 
πιθανότητα να ανακύψουν τα επικίνδυνα συμβάντα και την επίπτωση που έχουν οι 
κίνδυνοι στην δημόσια υγεία 
Β4. Προσδιορισμός μέτρων ελέγχου για κάθε κίνδυνο  και κάθε στάδιο του συστήματος 
ύδρευσης  με βάση τα όσα καταγράφηκαν στο τμήμα Α της μελέτης  
Β5. Καταγραφή  και ανασκόπηση των μέτρων ελέγχου που ήδη εφαρμόζονται / αξιολόγηση 
της αποτελεσματικότητάς του/ προτάσεις βελτίωσή όπου απαιτείται 
Β6. Προτάσεις  για επιπλέον μέτρα , τον χρονικό ορίζοντα μέσα στον οποίο πρέπει να 
ληφθούν, εκτίμηση ενδεχόμενου κόστους λήψης τους.  
Β7. Προτάσεις για την ομάδα εφαρμογής των μέτρων ελέγχου 
 
Γ. Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης  

Γ1. Προσδιορισμός συστήματος παρακολούθησης σε κάθε στάδιο του συστήματος 
ύδρευσης  (παράμετροι ελέγχου, συχνότητα παρακολούθησης,  κρίσιμα όρια) 
Γ2.  Καταγραφή / ανασκόπηση  υφιστάμενου συστήματος παρακολούθησης  του 
συστήματος ύδρευσης  /αξιολόγηση ιστορικών στοιχείων 
Γ3. Καθιέρωση διαδικασιών παρακολούθησης / ομάδας παρακολούθησης  / επικοινωνίας  
των αποτελεσμάτων  της παρακολούθησης 
Γ4. Καθιέρωση διορθωτικών ενεργειών και ορίων για την λήψη τους 
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Δ. Ανάπτυξη σχεδίων /διαδικασιών 

Δ1. Κανονικής λειτουργίας 
Δ2. Έκτακτης ανάγκης ανά περίπτωση  
 
Ε. Εκπαίδευση  του προσωπικού  της ομάδας εφαρμογής   

ΣΤ. Eφαρμογή  

ΣΤ1. Ανασκόπηση του σχεδίου με βάση την εφαρμογή 

 
2.2.4. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Δ’ ΣΤΑΔΙΟ) 
 

Θα προσδιοριστούν μέτρα και δράσεις διαχείρισης των υφιστάμενων υδατικών πόρων υπό 
εκμετάλλευση καθώς νέα έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων με ανάλυση εναλλακτικών 
λύσεων ανά ενότητα που παρουσιάζει έλλειμμα. Θα προσδιοριστούν επίσης ειδικά έργα 
αξιοποίησης υδατικών πόρων (επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων, νερό βιομηχανικής 
χρήσης κλπ) σε υφιστάμενα ή μελλοντικά τμήματα του συστήματος υδροδότησης. Θα γίνει 
ιεράρχηση μέτρων και έργων και προγραμματισμός δράσεων με ιδιαίτερη έμφαση σε τυχόν 
ανάγκες συμπλήρωσης των εξωτερικών υδραγωγείων.  
Στο στάδιο αυτό περιλαμβάνεται και η τεκμηρίωση συμβατότητας των προτάσεων με το 
εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού 
Διαμερίσματος Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ 4666Β/29-12-2017 έγκριση της πρώτης 
αναθεώρησης) και την εγκεκριμένη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΣΜΠΕ) του ανωτέρω Σχεδίου. 

 
Παραδοτέα : 

Α. Έκθεση, με το ακόλουθο περιεχόμενο : 

 Καταγραφή αναγκαίων δράσεων για την εφαρμογή των βέλτιστων τρόπων 
διαχείρισης του συστήματος υδροδότησης και διανομής ύδατος στην περιοχή του 
Δήμου του προηγούμενου σταδίου. Προτεινόμενες εναλλακτικές λύσεις του 
προβλήματος ύδρευσης, σε συνδυασμό με την υφιστάμενη κατάσταση. Επαρκή 
αιτιολόγηση των προτεινομένων λύσεων από τεχνικής και οικονομικής πλευράς, 
προκρινόμενη λύση ή προκρινόμενες λύσεις. Επισημαίνεται ιδιαίτερα η ανάγκη 
ενδελεχούς διερεύνησης της δυνατότητας διατήρησης και ένταξης υφιστάμενων 
έργων συναφών προς τη μελέτη ή και υπόδειξη διαφορετικής χρήσης των έργων 
αυτών. Επισημαίνεται επίσης ότι σε περίπτωση μη καταλληλότητας της ποιότητας 
του χρησιμοποιούμενου ύδατος προς πόση, κρίνεται αναγκαίο να διαμορφωθούν 
προτάσεις όπου θα περιγράφονται τα αναγκαία έργα βελτίωσης καθώς και οι 
εφαρμοζόμενες μέθοδοι εξυγίανσης. 

 Προτάσεις για ενδεχόμενη σταδιακή εκτέλεση των έργων ή επέκτασης αυτών σε 
περιοχές, στις οποίες προβλέπεται μελλοντικά η επέκταση της υπό μελέτη ύδρευσης. 

 Περιγραφή της προτεινόμενης διάταξης έργων και δικτύων, χαρακτηριστικά στοιχεία 
των σπουδαιότερων από αυτά, βασικοί υδραυλικοί και πάσης φύσης υπολογισμοί, 
που απαιτούνται για την αιτιολόγηση των έργων που προτείνονται, κ.λπ. 

 Εκτίμηση του κόστους κατασκευής των προτεινόμενων έργων. 
 Κατάρτιση Προγράμματος έργων με επισημάνσεις προτεραιότητας κατασκευής και 

ένταξη σε χρηματοδοτούμενες δράσεις. 
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 Εκτίμηση των ετησίων δαπανών λειτουργίας των έργων 
 Περιγραφή των απαιτούμενων συμπληρωματικών μελετών και εργασιών, 

συγκέντρωση  συμπληρωματικών στοιχείων για τις ανάγκες της εκπόνησης των 
οριστικών μελετών και εκτίμηση του κόστους των επιμέρους μελετών και εργασιών 
αυτών. 

 Κατάρτιση προγράμματος μέτρων ή και έργων προστασίας των πηγών 
υδροδότησης/ύδρευσης ή πηγών υδροληψίας.  

 Τεκμηρίωση συμβατότητας και συνάφειας των προτάσεων με το εγκεκριμένο Σχέδιο 
Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος 
Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ 4666Β/29-12-2017 έγκριση της πρώτης αναθεώρησης) και 
την εγκεκριμένη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του 
ανωτέρω Σχεδίου. 
 

Β. Σχέδια (και σε ηλεκτρονική μορφή) στα οποία θα περιλαμβάνονται:    

 Οριζοντιογραφία γενικής διάταξης των προτεινόμενων έργων, σε κλίμακα 1 : 20.000, 
στην οποία πρέπει να σημειώνονται τα προτεινόμενα, αλλά και τα υφιστάμενα έργα. 

 Οριζοντιογραφία με υψομετρικές καμπύλες, εφόσον πρόκειται για εξωτερικό δίκτυο 
γενικής διάταξης των προτεινόμενων έργων, σε κλίμακα 1 : 1.000 ή 1 : 5.000, στην 
οποία πρέπει να σημειώνονται τα κυρίως προτεινόμενα, αλλά και τα υφιστάμενα 
έργα. Στην οριζοντιογραφία αυτή πρέπει να φαίνονται ειδικότερα: 

o Η γενική χάραξη των αγωγών μεταφοράς και των καταθλιπτικών, των κυρίων 
και των πρωτευόντων αγωγών των εσωτερικών δικτύων με ενδείξεις των 
βασικών στοιχείων (δηλαδή παροχής, διαμέτρου, ταχύτητας, απωλειών 
φορτίου, υλικού σωλήνων). 

o Θέσεις, παροχές και υψόμετρα των πηγών νερού (όπως ταμιευτήρες, 
υδροληψίες, υδρομαστεύσεις, γεωτρήσεις). 

o Θέσεις και χωρητικότητες δεξαμενών, υψόμετρα εισροής και εκροής αυτών. 
o Θέσεις, παροχές, υψόμετρα, ισχύς, μανομετρικά ύψη αντλιοστασίων. 
o Θέσεις και διάταξη έργων βελτιώσεως, καθαρισμού, εξυγίανσης κ.λπ.. 

 Οριζοντιογραφία για το εσωτερικό δίκτυο, σε κλίμακα 1 : 5.000, στην οποία πρέπει 
να σημειώνονται οι προτεινόμενες ζώνες διάφορων υδροστατικών πιέσεων, οι 
θέσεις των δεξαμενών τροφοδοσίας, οι θέσεις των κύριων και πρωτεύοντων 
αγωγών, τα υψόμετρα των χαρακτηριστικών κόμβων και τα διαθέσιμα πιεζομετρικά 
φορτία. 

 Προσχέδια σε κλίμακα 1 : 200 ή 1 : 100 των προτεινομένων έργων υδροληψίας, 
δεξαμενών, υδατοπύργων, αντλιοστασίων, εγκαταστάσεων καθαρισμού, κ.λπ.. 

 Συνοπτικές κατά μήκος τομές σε κατάλληλες κλίμακες των αγωγών μεταφοράς, με 
υδραυλικά στοιχεία και πιεζομετρική γραμμή. 

Γ.  Απαιτούμενα στοιχεία για ανάθεση Μελέτης για προτεινόμενα έργα: 

 Τεύχος υδραυλικών υπολογισμών: Δίνονται οι υδραυλικοί υπολογισμοί των 
σημαντικότερων αγωγών και τεχνικών έργων, τεχνικοικονομικοί υπολογισμοί 
σχετικοί με την βέλτιστη επιλογή των διαμέτρων των αγωγών και των αγωγών 
καταθλίψεως. 

 Τεύχος ηλεκτρομηχανολογικών υπολογισμών: Δίνονται οι απαιτούμενοι 
υπολογισμοί για την επαρκή αιτιολόγηση των ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων, τον καθορισμό των κυρίων χαρακτηριστικών και στοιχείων 
επιτρεπόντων την προεκτίμηση της δαπάνης κατασκευής και ετησίας λειτουργίας. 

 Τεύχος Προμετρήσεων: Δίδονται προμετρήσεις των προτεινομένων έργων της 
παρούσης Μελέτης. Οι προμετρήσεις αυτές αναφέρονται χωριστά για το εξωτερικό 
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δίκτυο, το εσωτερικό δίκτυο, για τα απαιτούμενα έργα πολιτικού μηχανικού, 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, προμήθειας εφοδίων ύδρευσης, των έργων 
υδροληψίας, υδατοδεξαμενών, εγκαταστάσεων καθαρισμού, εξυγίανσης κ.λπ.. 

 Συνοπτικός προϋπολογισμός, εκτίμηση δαπάνης της τελικώς προκρινόμενης λύσης 
βάσει τεχνικοοικονομικών κριτηρίων:  Ο προϋπολογισμός αυτός συντάσσεται βάσει 
κατά προσέγγισης προμετρήσεων και τιμών μονάδος που λαμβάνονται από την 
εκτέλεση παρόμοιας φύσεως προσφάτων έργων. Ο προϋπολογισμός αυτός 
περιλαμβάνει τους επί μέρους προϋπολογισμούς, αναφερομένους στο εξωτερικό 
δίκτυο, το εσωτερικό δίκτυο, τα έργα πολιτικού μηχανικού, ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων, προμήθειας εφοδίων ύδρευσης, των έργων υδροληψίας, 
υδατοδεξαμενών, υδατοπύργων, εγκαταστάσεων καθαρισμού κ.λπ.. 

 Τεύχος εργασιών συγκεντρώσεως συμπληρωματικών στοιχείων που απαιτούνται για 
την εκπόνηση των αναγκαίων οριστικών μελετών. Περιγραφή των απαιτούμενων 
συμπληρωματικών μελετών και εργασιών, συγκέντρωση συμπληρωματικών 
στοιχείων για τις ανάγκες Οριστικής Μελέτης και εκτίμηση του κόστους των 
επιμέρους μελετών και εργασιών αυτών (π.χ. εδαφοτεχνικές έρευνες με 
προμετρήσεις και εκτίμηση προϋπολογισμού για την εκτέλεση αυτών). 

 
 

2.2.5.  ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ MASTER PLAN (Ε’ ΣΤΑΔΙΟ) 
 
Αντικείμενο του σταδίου είναι η τελική Έκθεση του Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (μέτρα και 
έργα). Περιλαμβάνεται η υποστήριξη της ΔΕΥΑΧ στην αποστολή τυχόν στοιχείων για την 
έγκριση του Σχεδίου από την αρμόδια Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 
καθώς και η ενσωμάτωση τυχόν μέτρων ή/και περιορισμών που θα θέσει, ώστε να 
οριστικοποιηθεί το Master Plan.  
 
Παραδοτέα : 
- Η τελική Έκθεση του Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan).  
 
Όλες οι προαναφερόμενες εκθέσεις θα παραδοθούν σε τρία (3) αντίγραφα σε έντυπη μορφή, 
καθώς και σε ψηφιακή επεξεργάσιμη μορφή. Επιπλέον οι Χάρτες και τα Σχέδια θα 
υποβληθούν, εκτός από την έντυπη μορφή, ψηφιακά και σε επεξεργάσιμη μορφή  

 

2.3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Ο Δήμος Χανίων μετά την εφαρμογή του Καλλικράτη περιλαμβάνει τους πρώην Δήμου 
Ακρωτηρίου, Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου, Κεραμειών, Νέας Κυδωνίας, Σούδας και Χανίων, οι 
οποίοι αποτελούν τις αντίστοιχες Δημοτικές Ενότητες (Δ.Ε.) του νέου Δήμου.  
Ο Δήμος Χανίων, με τη νέα του διοικητική δομή, αποτελείται από έντεκα (11) Δημοτικές 
Κοινότητες και δέκαπέντε (15) Τοπικές Κοινότητες, οι οποίες είναι: 
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Η σημερινή Δ.Ε.Υ.Α.Χ. προέκυψε από τη συγχώνευση των πρώην Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων, Δ.Ε.Υ.Α. 
Ακρωτηρίου και τμήμα της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. (Δ.Ε.Υ.Α. Βορείου Άξονα)  που αφορά τη Δημοτική 
Ενότητα Νέας Κυδωνίας, σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 720Β/29-4-2011. Στη συνέχεια η  Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 
επεκτάθηκε με τη μεταβίβαση της λειτουργίας της υπηρεσίας ύδρευσης – αποχέτευσης των 
συνενούμενων περιαστικών  Δήμων (Δημοτικές Ενότητες Σούδας, Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου και 
Κεραμειών) από τον ενιαίο Καλλικρατικό Δήμο Χανίων στη Δ.Ε.Υ.Α.Χ., σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 
1520Β/27-6-2011.  

 
 
 
H συνολική έκταση του νέου Δήμου ανέρχεται σε 356,12 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Ο 
μόνιμος πληθυσμός του Δήμου Χανίων ανέρχεται, σύμφωνα με τα στοιχεία της πρόσφατης 
απογραφής (2011) της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (http://www.statistics.gr/2011-census-
pop-hous ), σε 108.642 κατοίκους (de facto πληθυσμό/πραγματικός 116.154, νόμιμος 84.527) 
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αριθμός που αντιπροσωπεύει το 17,4 % του συνολικού πληθυσμού της Περιφέρειας Κρήτης 
(623.065 κάτοικοι) και το 1% περίπου του συνολικού πληθυσμού της χώρας (10.815.197 
κάτοικοι). 
 
2.3.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

 
Ο Δήμος Χανίων υδροδοτείται κατά ένα μέρος από τις πηγές Αγυιάς και  τις γεωτρήσεις της 
Αγυιάς με έργα ιδιοκτησίας της ΔΕΥΑΧ και κατά ένα άλλο από το υδροδοτικό σύστημα του 
ΟΑΚ (Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης) πρώην ΟΑΔΥΚ (Οργανισμός Ανάπτυξης Δυτικής 
Κρήτης). Για να καλύψει τις ανάγκες των καταναλωτών της η ΔΕΥΑΧ από πήγες και άντληση 
έχει περίπου 8.000.000 m3 νερό ετησίως (2010) και αγοράζει από τον ΟΑΔΥΚ  περίπου 
9.100.000 m3 νερό ετησίως (2010). Πιο πρόσφατα στοιχεία έχουν ως εξής: 

Ετήσια Κατανάλωση Νερού Ύδρευσης ΔΕΥΑΧ 
Έτη 2015 2016 2017 
Γεωτρήσεις ΔΕΥΑΧ 730.800 5.740.676 1.450.000 

πηγές (υδρομαστεύσεις) ΔΕΥΑΧ 8.309.554 3.360.000 7.850.000 

OAK 7.977.763 9.110.855 8.721.825 
Σύνολο 17.018.117 18.211.531 18.021.825 

 

Υδροδοτικό σύστημα ΟΑΚ 

Το σύστημα του ΟΑΚ περιλαμβάνει τα εξής έργα : 

 Τον αγωγό Μεσκλών - Μυλωνιανών διαμέτρου 1000 mm, που μεταφέρει τα νερά 

των πηγών Μεσκλών με βαρύτητα μέχρι τις δεξαμενές στα Μυλωνιανά. 

 Τις δεξαμενές Μυλωνιανών που τροφοδοτούνται από τις πηγές Μεσκλών και από 

6 γεωτρήσεις στην περιοχή Μυλωνιανών. 

 Τον αγωγό Μυλωνιανών - Αγυιάς διαμέτρου 700 mm, που τροφοδοτεί τρείς 

κοινότητες (Γαλατάς, Πλατανιάς και Πατελάρι) και το αντλιοστάσιο της ΔΕΥΑΧ 

στην Αγυιά.  

 Τον αγωγό Μυλωνιανών - Τσικαλαριών διαμέτρου 1200 mm που αρχίζει από την 

δεξαμενή Μυλωνιανών και καταλήγει στην δεξαμενή Τσικαλαριών. 

 Τις δεξαμενές Περιβολίων, Μουρνιών και Νεροκούρου που έχουν κατασκευαστεί 

κατά μήκος του αγωγού Μυλωνιανών - Τσικαλαριών. 

 Μετά τα Τσικαλαριά το νερό οδηγείται με βαρύτητα στο αντλιοστάσιο του 

Ακρωτηρίου και από εκεί καταθλίβεται στις δεξαμενές Ακρωτηρίου στις Κορακιές 

από όπου υδροδοτούνται οι κοινότητες του πρώην Δήμου. 

 Ο ΟΑΚ τροφοδοτεί μέσω του δικτύου του από Αγυιά τις δεξαμενές του πρώην 

Δήμου Ν. Κυδωνίας όπου υδροδοτούνται οι κοινότητες του πρώην Δήμου. 
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Με τα παραπάνω έργα, ο ΟΑΚ εξυπηρετεί τις αρδευτικές ανάγκες των περιοχών Χανίων, 
Σούδας και Ακρωτηρίου και την ύδρευση άλλων δήμων του Νομού Χανίων που βρίσκονται 
εκτός των ορίων αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΧ.  
Ο ΟΑΚ εκμεταλλεύεται τα νερά των πηγών στα Μεσκλά κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ενώ 
κατά την διάρκεια των θερινών μηνών εκμεταλλεύεται τις γεωτρήσεις στα Μυλωνιανά 
αντλώντας από τον υδροφορέα Αγυιάς - Μυλωνιανών. 
Η εκμετάλλευση από τον ΟΑΚ κατά το χειμώνα μόνο των νερών από τις πηγές Μεσκλών, 
επέτρεπε στην πρώην ΔΕΥΑΧ να υδροδοτείται απρόσκοπτα και αποκλειστικά από τις πηγές 
Αγυιάς κατά τους χειμερινούς μήνες. Κατά τους θερινούς μήνες όμως, η παροχή των πηγών 
της Αγυιάς μειώνεται λόγω και των αντλήσεων από τις γεωτρήσεις του ΟΑΚ στον ίδιο 
υδροφορέα στα Μυλωνιανά, με συνέπεια η ΔΕΥΑΧ να είναι υποχρεωμένη να χρησιμοποιεί 
νερό αρχικά από τις νέες γεωτρήσεις που κατασκεύασε στον χώρο της των πηγών Αγυιάς  και 
στην συνέχεια αν απαιτείται να αγοράζει πρόσθετες ποσότητες  από τον ΟΑΚ.  

Υδροδοτικό σύστημα ΔΕΥΑΧ 

Εξωτερικό Υδραγωγείο 

Το Εξωτερικό Υδραγωγείο της πόλης των Χανίων περιλαμβάνει: 

 Αντλιοστάσιο και Γεωτρήσεις Αγυιάς και Κόμβος Διασύνδεσης με το δίκτυο του 

ΟΑΚ στην Αγυιά. 

 Κόμβος Διασύνδεσης με το δίκτυο του ΟΑΚ στα Περιβόλια. 

 Κόμβος διασύνδεσης με δεξαμενές Βαντέ και δεξαμενές  Μουρνιών στην θέση 

Βαντέ. 

Στο εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης ανήκουν οι παρακάτω αγωγοί: 

 Ένας αγωγός διαμέτρου 800 mm, μήκους 8 Km (Χαλύβδινος) μέσω του οποίου το 

νερό μεταφέρεται από το Αντλιοστάσιο της Αγυιάς, το οποίο βρίσκεται σε 

υψόμετρο 40 m, στις 3 κύριες σκεπασμένες δεξαμενές του Βαντέ, δυο δεξαμενές 

σε υψόμετρο 102 m, και μια σε υψόμετρο 92 m με μια μέση ημερήσια παροχή 831 

m3/h. 

 Ένας καταθλιπτικός αγωγός διαμέτρου 350 mm (Χυτοσιδηρός) μέσω του οποίου 

το νερό μεταφέρεται από το Αντλιοστάσιο της Αγυιάς απ’ ευθείας σε ένα τμήμα 

της πόλης (Παχιανά – Νέα Χώρα) με μέση ημερήσια παροχή 275 m3/h. Ο αγωγός 

αυτός φτάνει μέχρι τη Δεξαμενή του Αγ. Ιωάννη. Επιπλέον τροφοδοτείται με νερό 

που φτάνει από τις Δεξαμενές του Βαντέ. Ο αγωγός έχει μήκους 10.100 m 

 Χαλύβδινος αγωγός βαρύτητας Κόμβου Περιβολίων - Κόμβου Βαντέ, διαμέτρου 

700 mm και μήκους 1.065 m. 

 Δυο χαλύβδινοι αγωγοί προσαγωγής Κόμβου Βαντέ - Δεξαμενής Βαντέ, διαμέτρου 

500 mm και μήκους 329 m. 
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 Χαλύβδινος αγωγός απαγωγής Δεξαμενής Βαντέ - Κόμβου Βαντέ, διαμέτρου 700 

mm και μήκους 329 m. 

 Χαλύβδινος αγωγός βαρύτητας Κόμβου Βαντέ - Δεξαμενής Αγ. Ιωάννη, διαμέτρου 

700 mm και μήκους 6.700 m. 

Το εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης καταλήγει στην δεξαμενή Αγ. Ιωάννη που είναι η κεντρική 
δεξαμενή της πόλης. Στην θέση της δεξαμενής Αγίου Ιωάννη υπάρχει το αντλιοστάσιο από το 
οποίο εκκινούν οι εξής καταθλιπτικοί αγωγοί: 

 Ο Φ250 ο οποίος καταλήγει στην δεξαμενή Γιουρμέτη, η οποία τροφοδοτεί την 

περιοχή Γιουρμέτη και την περιοχή των Εργατικών Κατοικιών μέσω της δεξαμενής 

των Εργατικών Κατοικιών. 

 Ο Φ350 ο οποίος καταλήγει στην δεξαμενή Ασυρμάτου η οποία με τη σειρά της 

τροφοδοτεί την δεξαμενή Αγίου Ματθαίου και τις εξής περιοχές: 

Πολυτεχνείο - Πολυκλαδικό - Τάφοι Βενιζέλου 

Μόντε Βάρδια - ΣΟΔΥ Προφήτη Ηλία  

Ακρωτήρι - Αγίου Ματθαίου – Νεράιδα 

 

Το Εξωτερικό Υδραγωγείο της Δημοτικής Ενότητας Ν. Κυδωνίας  περιλαμβάνει: 

 Αγωγός Φ 315 από P.E.  και μήκους περίπου 4,5 Km από τον χώρο του 

αντλιοστασίου Αγυιάς o  οποίος καταλήγει στην δεξαμενή Κάτω Σταλού (Δεξαμενή 

Κούκου), η οποία τροφοδοτεί την περιοχή Σταλού, και έχει διακλάδωση προς Αγ. 

Μαρίνα. 

 Αγωγός Φ 160  από P.E.  και μήκους περίπου 1,9 Km από τον ανωτέρω αγωγό έως 

την δεξαμενή της Αγ. Μαρίνας οποία τροφοδοτεί την περιοχή της Αγ. Μαρίνας. 

 Αγωγός χαλύβδινος διαμ. Φ200  και μήκους περίπου 3,8 Km από τον χώρο του 

αντλιοστασίου Αγυιάς o  οποίος καταλήγει στην δεξαμενή του πάνω Γάλατα η 

οποία τροφοδοτεί την περιοχή Γαλατά, και τροφοδοτεί την δεξαμενή του κάτω 

Γαλατά. 

 Αγωγός χαλύβδινος διαμ. Φ200  και μήκους περίπου 400 μ.. από αγωγό του ΟΑΚ o  

οποίος καταλήγει στην δεξαμενή του Δαράτσου η οποία τροφοδοτεί την περιοχή 

Δαράτσου, Παρηγοριάς, Αγ. Αποστόλων.  

 

Το Εξωτερικό Υδραγωγείο της Δημοτικής Ενότητας Ελ. Βενιζέλου περιλαμβάνει: 

 Η δημοτική ενότητα δεν έχει αξιόλογο μήκος εξωτερικού υδραγωγείου και 

περιορίζεται στην διασύνδεση με τον ΟΑΚ της δεξαμενής Μουρνιών με τον αγωγό 

του ΟΑΚ διαμ. Φ 150  και μήκους 50 μ. 
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 Αγωγός χαλύβδινος διαμ. Φ 200  και μήκους περίπου 20 μ.. από αγωγό του ΟΑΚ 

και το τοπικό αντλιοστάσιο o  οποίος καταλήγει στην δεξαμενή του Νεροκούρου  η 

οποία τροφοδοτεί την περιοχή Νεροκούρου . 

 

Το Εξωτερικό Υδραγωγείο της Δημοτικής Ενότητας Σούδας περιλαμβάνει: 

 Η δημοτική ενότητα δεν έχει αξιόλογο μήκος εξωτερικού υδραγωγείου και 

περιορίζεται σε 2 θέσεις διασύνδεσης των αγωγών με αγωγούς του ΟΑΚ.  

 Υπάρχουν αγωγοί που ξεκινούν από την δεξαμενή του Αγ. Ιωάννη και καταλήγουν 

στην δημοτική ενότητα από P.E. διαμετρών Φ200 και Φ160 μήκους 2.600 μ. 

έκαστος και θα αποτελούν εναλλακτικό τρόπο τροφοδοσίας της περιοχής. 

 

Το Εξωτερικό Υδραγωγείο της Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου περιλαμβάνει: 

 Αγωγός Φ 500 χαλύβδινος από την κεντρική Δεξαμενή Ακρωτηρίου για μήκος 

περίπου 1 Km που διακλαδίζεται σε δυο κλάδους. Ο πρώτος είναι Φ 315 P.E. και 

μήκος 830 μ. που καταλήγει στην δεξαμενή  Κουνουπιδιανών. Υπάρχει και ένας 

αγωγός Φ 160 από P.V.C. μήκους 1,7 Km που συνδέει τις δυο δεξαμενές σε 

διαφορετική διαδρομή. Η δεξαμενή Κουνουπιδιανών τροφοδοτεί τις περιοχές 

Σταυρού, Χωραφακίων, Καλαθά, Καμπανίου, Αγ. Ονουφρίου, Κουνουπιδιανών.  

 Η άλλη διακλάδωση είναι αγωγός Φ 400 P.E. στο πρώτο τμήμα προς Στέρνες, 

σταδιακά μειώνεται η διατομή του και διαφέρει και το υλικό κατασκευής του με 

μήκος 7,8 Km. Τροφοδοτεί τις δεξαμενές Αρωνίου, Στερνών, Παζινού, Μουζουρά, 

Χωρδακίου. Στην διαδρομή του δίνει στα τοπικά δίκτυα Αρωνίου, Στερνών, Πιθαρίου. 

 Αγωγός Φ 225 από P.V.C. για μήκος περίπου 1.8 Km και στην συνέχεια Φ 225 από 

P.E. για 570 m και στην συνέχεια Φ 250 από P.E. για 3,4 Km που ξεκινά από την 

δεξαμενή Κουνουπιδιανών και καταλήγει στην δεξαμενή Χωραφακίων, η οποία 

τροφοδοτεί τις περιοχές Σταυρού και Χωραφακίων. 

 Αγωγός Φ 140 χαλύβδινος  για μήκος περίπου 70 m. που ξεκινά από τον αγωγό Φ400 

προς Στέρνες και καταλήγει στην δεξαμενή Αρωνίου, η  οποία τροφοδοτεί τις 

περιοχές Καθιανών και Πιθαρίου. 

 Αγωγός Φ 140 από P.V.C. για μήκος περίπου  5.7 Km που ξεκινά από τον αγωγό Φ400 

προς Στέρνες και καταλήγει στην δεξαμενή Μουζουρά, η  οποία τροφοδοτεί τις 

περιοχές Μουζουρά, Aμερ. Βάση, Καλόρουμα. 

 Αγωγός Φ 110 από P.V.C. για μήκος περίπου 2 Km και στην συνέχεια Φ125 από P.E.  

0,85 Km που ξεκίνα από τον αγωγό Φ400 προς Στέρνες και καταλήγει στην δεξαμενή 
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Χωρδακίου με την βοήθεια αντλιοστασίου, η  οποία τροφοδοτεί τις περιοχές 

Χωρδάκι και Ριζόσκλοκο. 

 

Πηγές και σημεία υδροληψίας 

Τα Χανιά όπως αναφέρθηκε υδροδοτούνται από τις πηγές και γεωτρήσεις της  Αγυιάς και 
από τον ΟΑΚ. 
Στην Αγυιά υπάρχουν πηγές, γεωτρήσεις και λίμνη, όπου καταλήγει η υπερχείλιση του 
υδροφορέα Αγυιάς - Μυλωνιανών. Οι πηγές Αγυιάς χρησιμοποιούνται για υδρευτικούς και 
αρδευτικούς σκοπούς και υπάρχει το αντλιοστάσιο της ΔΕΥΑΧ και το αντλιοστάσιο του 
αρδευτικού έργου του Βαρυπέτρου. Σε επαφή με το αντλιοστάσιο της ΔΕΥΑΧ 
κατασκευάστηκε το αντλιοστάσιο του ΟΑΚ με σκοπό την τροφοδοσία των δεξαμενών 
Μυλωνιανών με νερά των πηγών Αγυιάς, το οποίο όμως ουδέποτε λειτούργησε. 
Το νερό από τις πηγές Αγυιάς συγκεντρώνεται με υδροληψίες και στην συνέχεια με 
ορθογωνικά κανάλια μήκους περίπου 150 μ. και διαστάσεων πλάτους 1,05 -1,25 και ύψους 
2,50 μ. από μπετόν (κατασκευής 1936) οδηγείται από τις υδρομαστεύσεις στο θάλαμο 
αναρρόφησης των αντλιών. Τα κανάλια στην διαδρομή τους ανάμεσα σε μεγάλους 
ευκαλύπτους έχουν αρκετές διαρροές και δεν μπορούν να συντηρηθούν. 
Ενώ μέχρι λίγα χρόνια πριν, τα νερά των πηγών Αγυιάς επαρκούσαν όλο το χρόνο για την 
υδροδότηση των Χανίων καθώς και των δήμων και κοινοτήτων γύρω από τα Χανιά, σήμερα 
ανάλογα με την ξηρασία, η τροφοδοσία για λιγότερους ή περισσότερους μήνες μεταξύ 
Μαΐου και Νοεμβρίου πραγματοποιείται και από τις γεωτρήσεις και από τον ΟΑΚ. Για το 
σκοπό αυτό, έχει κατασκευαστεί ένα σημείο υδροληψίας στον κόμβο Περιβολίων, όπου ένας 
αγωγός διαμέτρου 700 mm της ΔΕΥΑΧ ενώνεται με τον αγωγό Μυλωνιανών - Τσικαλαριών 
διαμέτρου 1200 mm του ΟΑΚ.  
Επειδή ο ΟΑΚ κατά τους θερινούς μήνες και κατά την διάρκεια της ημέρας διαθέτει τα νερά 
για αρδευτικούς κυρίως σκοπούς, με συνέπεια οι παροχές να μην επαρκούν για την 
αντιμετώπιση των ημερησίων διακυμάνσεων της ζήτησης στην πόλη των Χανίων, η ΔΕΥΑΧ 
υποχρεώθηκε να κατασκευάσει δικές της δεξαμενές στην θέση Βαντέ, 1 Km από τον κόμβο 
Περιβολίων. Με αυτό τον τρόπο η πόλη τροφοδοτείται με βαρύτητα από τον ΟΑΚ (από τον 
κόμβο Περιβολίων και την δεξαμενή Βαντέ), ενώ από την Αγυιά η ΔΕΥΑΧ τροφοδοτεί την πόλη 
με άντληση. 
Ο ΟΑΚ τροφοδοτεί επίσης την ΔΕΥΑΧ στο αντλιοστάσιο Αγυιάς, όπου ο αγωγός Φ700 
Μυλωνιανών - Αγυιάς έχει συνδεθεί με τους δύο καταθλιπτικούς αγωγούς Φ350 και Φ500 
της ΔΕΥΑΧ. 
 

Αντλιοστάσιο Αγυιάς 

Το αντλιοστάσιο βρίσκεται σε υψόμετρο + 40.00 m όπου εκβάλλουν οι πηγές Αγυιάς. 
Υπάρχουν τρία αντλητικά συγκροτήματα εγκατεστημένα (το ένα εφεδρικό) παροχής 825 
m3/hr το καθένα. Οι αντλίες καταθλίβουν στους δύο ωθητικούς αγωγούς α)Φ350 απ’ 
ευθείας στην δεξαμενή Αγ. Ιωάννη που βρίσκεται σε υψόμετρο + 59 m. και β) Φ800 στις 
δεξαμενές Βαντέ. Το μανομετρικό των αντλιών είναι 78,00 m και ο κινητήρας 315KW. 
Ο αριθμός των αντλιών που βρίσκονται σε λειτουργία εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την 
στάθμη του αντλούμενου νερού και την κατανάλωση. Η στάθμη του νερού στο φρεάτιο 
ελέγχεται με τρία φλοτέρ και με ένα μετρητή στάθμης τύπου υπερήχων με αναλογική 
μέτρηση. Όταν το νερό στο φρεάτιο κατέβει κάτω από μία καθορισμένη στάθμη, χτυπάει 
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συναγερμός (alarm) που ειδοποιεί για την μείωση της ποσότητας του νερού και αν η πτώση 
συνεχιστεί τότε σταματά η λειτουργία των αντλιών. 
 Εντός του κτιριακού συγκροτήματος του αντλιοστασίου Αγυιάς βρίσκονται επίσης τρείς 
αντλίες παροχής 200 m3/h η καθεμία και μανομετρικού 85 m με κινητήρα 75 KW. Οι αντλίες 
καταθλίβουν και αυτές στον συλλεκτήριο αγωγό (Collecteur) απ’ όπου τροφοδοτούνται οι 
αγωγοί αναχώρησης (αγωγός Φ800 και Φ350) και χρησιμοποιούνται παράλληλα με τις τρεις 
κύριες  αντλίες. 

Κόμβος Διασύνδεσης στην Αγυιά 

Ο κόμβος αυτός χρησιμοποιείται για την ενίσχυση της τροφοδοσίας των Χανίων με νερά του 
ΟΑΚ που μεταφέρονται με τον αγωγό Φ700 Μυλωνιανών – Αγυιάς του ΟΑΚ. Ο κόμβος 
βρίσκεται εντός του χώρου του Αντλιοστασίου Αγυιάς και αποτελείται από δύο αγωγούς 
Φ300 που συνδέουν τον αγωγό Φ700 Μυλωνιανών - Αγυιάς του ΟΑΚ με τον συλλεκτήριο 
αγωγό που τροφοδοτεί τους δύο καταθλιπτικούς αγωγούς Φ350 και Φ800 της ΔΕΥΑΧ.  
 

Δεξαμενές Βαντέ 

Οι Δεξαμενές Βαντέ βρίσκονται Νοτιοδυτικά των Μουρνιών σε υψόμετρο (ανώτατη στάθμη) 
108,35 m για τις δυο και 99,35 m για την τρίτη και έχουν συνολική χωρητικότητα 3 X 6.500 
m3 = 19.500 m3 νερό. Υπάρχει χώρος καθώς και η συνδεσμολογία για την κατασκευή άλλης 
μιας τέταρτης δεξαμενής 6500 m3    στο υψόμετρο 99,35 m. 
Από τις Δεξαμενές του Βαντέ μέσω ενός αγωγού 7 Km (διαμέτρου 700 mm) το νερό 
μεταφέρεται, με βαρύτητα, στην κύρια Δεξαμενή διανομής νερού του Αγίου Ιωάννη. 
 

Δεξαμενή Αγ. Ιωάννη 

Η κεντρική δεξαμενή του συστήματος ύδρευσης των Χανίων είναι στον Αγ. Ιωάννη, είναι 
χωρητικότητας 3.600 m3 και έχει κατασκευαστεί σε υψόμετρο + 59 m. Στην δεξαμενή αυτή 
καταλήγουν ο καταθλιπτικός τροφοδοτικός αγωγος από Αγυιά (Φ350) και ο αγωγός 
βαρύτητας Φ700 από τις δεξαμενές Βαντέ. Από τη Δεξαμενή του Αγίου Ιωάννη το νερό 
διανέμεται με βαρύτητα σε ένα μεγάλο μέρος της πόλης. Η δεξαμενή του Αγ. Ιωάννη 
αποτελεί τον βασικό κόμβο του υδροδοτικού συστήματος των Χανίων, διότι από αυτήν 
ξεκινούν όλοι οι κύριοι αγωγοί του συστήματος διανομής νερού προς την πόλη, τις 
κοινότητες και στρατιωτικές εγκαταστάσεις. 

Αντλιοστάσιο Αγ. Ιωάννη 

Δίπλα στη Δεξαμενή του Αγίου Ιωάννη υπάρχει το Αντλιοστάσιο του Αγ. Ιωάννη το οποίo 
τροφοδοτείται απ’ ευθείας από το νερό του αγωγού διαμέτρου 700 mm που φτάνει από τις 
Δεξαμενές του Βαντέ ή από την δεξαμενή του Αγ. Ιωάννη. 
Το αντλιοστάσιο του Αγίου Ιωάννη αποτελείται από τέσσερα αντλητικά συγκροτήματα που 
καταθλίβουν νερό σε άλλες περιφερειακές δεξαμενές διανομής, που με τη σειρά τους, με 
βαρύτητα, υδρεύουν άλλες περιοχές της πόλης. 
 

Κόμβος Διασύνδεσης στα Περιβόλια 

Στον κόμβο αυτό συνδέεται ο αγωγός Φ1200 Μυλωνιανών - Τσικαλαριών του ΟΑΚ με τον 
αγωγό Φ700 της ΔΕΥΑΧ για την τροφοδοσία των δεξαμενών Βαντέ ή της Δεξαμενής Αγ. 
Ιωάννη. Στην αριστερή οριογραμμή του δρόμου Περιβολίων Βαντέ υπάρχει φρεάτιο όπου ο 
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ΟΑΚ έχει εγκαταστήσει δικλείδα με την οποία ρυθμίζει την ποσότητα νερού που 
προμηθεύεται η ΔΕΥΑΧ. 
 

Κόμβος Βαντέ 

Στον κόμβο Βαντέ συνδέεται ο αγωγός βαρύτητας Φ700 Κόμβου Περιβολίων - Κόμβου Βαντέ 
με τους δυο αγωγούς προσαγωγής Φ500 των δεξαμενών Βαντέ και ο αγωγός απαγωγής της 
δεξαμενής Βαντέ Φ700 με τον αγωγό βαρύτητας Φ700 Κόμβου Βαντέ - Δεξαμενής Αγ. Ιωάννη. 
Σημειώνεται ότι επί των δύο αγωγών Φ500 και επί του αγωγού Φ700 υπάρχουν τρείς 
δικλείδες οι οποίες χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της τροφοδοσίας των δεξαμενών Βαντέ 
και Αγ. Ιωάννη. 
 

Κόμβος Διασύνδεσης Φ700 - Φ350  

Ο κόμβος έχει κατασκευαστεί μέσα στην δεξαμενή Αγ. Ιωάννη, για να είναι δυνατή η 
ενίσχυση του δικτύου διανομής της πόλης από τις δεξαμενές Βαντέ. Συγκεκριμένα, ο κόμβος  
αποτελείται από σύνδεση μέσω μειωτή του αγωγού βαρύτητας Φ 700 Δεξαμενών Βαντέ - 
Δεξαμενής Αγ. Ιωάνννη με τον καταθλιπτικό αγωγό Φ 350 Αγυιάς - Δεξαμενής Αγ. Ιωάννη. 
 

Περιφερειακές Δεξαμενές Διανομής Νερού  

Περιφερειακές Δεξαμενές Διανομής Νερού της Δημοτικής Ενότητας Χανίων: 
Για την κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών σε υψηλότερες περιοχές της πόλης Χανίων, 
έχουν κατασκευαστεί τα τελευταία χρόνια οι ακόλουθες περιφερειακές δεξαμενές διανομής 
νερού: 

 Δεξαμενή Ασυρμάτου συνολικού όγκου 2.000 m3, σε υψόμετρο 215 m. 

 Δεξαμενή Γιουρμέτη συνολικού όγκου 1400 m3, σε υψόμετρο 100 m όπου επίσης 

υπάρχει και ένα μικρό αντλιοστάσιο προς τη Δεξαμενή Εργατικών Κατοικιών. 

 Δεξαμενή Εργατικών Κατοικιών συνολικού όγκου 83 m3, σε υψόμετρο 120 m. 

Ο συνολικός αποθηκευτικός όγκος νερού στις δεξαμενές είναι 26.550 m3 ποσότητα που 
επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών της πόλης των Χανίων σε νερό, για ένα 24ωρο. 
 

Περιφερειακές Δεξαμενές Διανομής Νερού της Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου: 
Για την κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών υπάρχουν οι ακόλουθες περιφερειακές 
δεξαμενές διανομής νερού: 

 Δεξαμενή Κορακιών  συνολικού όγκου 2.000 m3, σε υψόμετρο 215 m , κατασκευή 

1997 

 Δεξαμενή Κορακιών  συνολικού όγκου 400 m3, σε υψόμετρο 215 m. κατασκευή 

1970 

 Δεξαμενή Κουνουπιδιανών  συνολικού όγκου 700 m3, σε υψόμετρο 185 m. 

κατασκευή 1995 
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 Δεξαμενή Χωραφακίων  συνολικού όγκου 250 m3, σε υψόμετρο 80 m. κατασκευή 

1972 

 Δεξαμενή Αρωνίου  συνολικού όγκου 200 m3, σε υψόμετρο 172 m. κατασκευή 1973 

 Δεξαμενή Παζινού  συνολικού όγκου 150 m3, σε υψόμετρο 180 m. κατασκευή 1973 

 Δεξαμενή Στερνών  συνολικού όγκου 100 m3, σε υψόμετρο 190 m. κατασκευή 1973 

 Δεξαμενή Μουζουρά  συνολικού όγκου 400 m3, σε υψόμετρο 174 m. κατασκευή 

1992 

 Δεξαμενή Μουζουρά - αντλιοστάσιο  συνολικού όγκου 100 m3, σε υψόμετρο 174 

m. κατασκευή 1972 

 Δεξαμενή Χωρδακίου  συνολικού όγκου 100 m3, σε υψόμετρο 280 m. κατασκευή 

1972 

Ο συνολικός αποθηκευτικός όγκος νερού στις δεξαμενές είναι 4.400 m3 ποσότητα που δεν 
επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών της Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου Χανίων σε νερό, 
για ένα 24ωρο. 
 

Περιφερειακές Δεξαμενές Διανομής Νερού της Δημοτικής Ενότητας Ν. Κυδωνίας:  
Για την κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών υπάρχουν οι ακόλουθες περιφερειακές 
δεξαμενές διανομής νερού: 

 Δεξαμενή Πάνω Γαλατά  συνολικού όγκου  200  m3, σε υψόμετρο 99 m.  

 Δεξαμενή Κάτω Γαλατά  συνολικού όγκου 250  m3, σε υψόμετρο 62 m. 

 Δεξαμενή Δαράτσου  συνολικού όγκου 500  m3, σε υψόμετρο  74 m. 

 Δεξαμενή Κάτω Σταλού (Κούκου)  συνολικού όγκου  200  m3, σε υψόμετρο 51 m. 

 Δεξαμενή Πάνω Σταλού συνολικού όγκου 70 m3, σε υψόμετρο 84 m. (δυνατότητα 

κατάργησης) 

 Δεξαμενή Αγ. Μαρίνας  συνολικού όγκου  400 m3, σε υψόμετρο 73 m. 

Ο συνολικός αποθηκευτικός όγκος νερού στις δεξαμενές είναι 1.600 m3 ποσότητα που δεν 
επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών της Δημοτικής Ενότητας Ν. Κυδωνίας Χανίων σε νερό, 
για ένα 24ωρο. 

 

Περιφερειακές Δεξαμενές Διανομής Νερού της Δημοτικής Ενότητας Ελ. 
Βενιζέλου:  

Για την κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών υπάρχουν οι ακόλουθες περιφερειακές 
δεξαμενές διανομής νερού: 

 Δεξαμενή Μουρνιών  συνολικού όγκου 600 m3, σε υψόμετρο 89 m . 

 Δεξαμενή (Αντλιοστάσιο ) στα μοτέρ της ΔΕΗ συνολικού όγκου 30 m3, σε υψόμετρο 

69 m 

 Δεξαμενή Νεροκούρου  συνολικού όγκου 1000  m3, σε υψόμετρο 160 m.  

 Δεξαμενή Γήπεδο Νεροκούρου  συνολικού όγκου  400m3, σε υψόμετρο 73 m. 
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Περιφερειακές Δεξαμενές Διανομής Νερού της Δημοτικής Ενότητας Σούδας: 
Για την κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών υπάρχουν οι ακόλουθες περιφερειακές 
δεξαμενές διανομής νερού: 

 Δεξαμενή Σούδας (Ναύσταθμος)  συνολικού όγκου 300 m3, σε υψόμετρο 74 m . 

(Δεν είναι σε λειτουργία) 

 Δεξαμενή Τσικαλαριών  συνολικού όγκου 100 m3, σε υψόμετρο 89 m.  

 Δεξαμενή Υδατόπυργος (Μεγ. Χωράφια)  συνολικού όγκου 50 m3, σε υψόμετρο 89 

m.  

Ο συνολικός αποθηκευτικός όγκος νερού στις δεξαμενές δεν επαρκεί για την κάλυψη των 
αναγκών της Δημοτικής Ενότητας Σούδας Χανίων σε νερό, για ένα 24ωρο. 
 

Περιφερειακές Δεξαμενές Διανομής Νερού της Δημοτικής Ενότητας Θερίσου: 
 

Για την κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών υπάρχουν οι ακόλουθες περιφερειακές 
δεξαμενές διανομής νερού: 

 Δεξαμενή Βαμβακόπουλου  συνολικού όγκου 200 m3, σε υψόμετρο 77 m . (Δίπλα 

με Περιβολίων κοινή λειτουργία) 

 Δεξαμενή Περιβολίων  συνολικού όγκου  200 m3, σε υψόμετρο 77 m.  (Δίπλα με 

Βαμβακόπουλου κοινή λειτουργία) 

 Δεξαμενή Θερίσου συνολικού όγκου 200  m3, σε υψόμετρο 630 m.  

 

Δ.Ε.Κεραμειών 
 

Η Δ.Ε.Κεραμειών ως προς την ύδρευση είναι ανεξάρτητη και από το υδροδοτικό σύστημα της 
ΔΕΥΑΧ που αφορά τις υπόλοιπες δημοτικές ενότητες του Δήμου Χανίων και από το 
υδροδοτικό σύστημα του ΟΑΚ (Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης) (πρώην ΟΑΔΥΚ (Οργανισμός 
Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης)).  
Συγκεκριμένα η Δ.Ε.Κεραμειών υδροδοτείται αποκλειστικά από τη γεώτρηση Στύλου, από την 
οποία το νερό μέσω του Αντλιοστασίου Στύλου οδηγείται στη δεξαμενή Σαμωνά. Εκεί με 
φυσική ροή το νερό οδηγείται στη δεξαμενή στα Κοντόπουλα και με άντληση μέσω του 
Αντλιοστασίου Σαμωνά στη δεξαμενή Κάμπων.  
Η δεξαμενή Κάμπων υδροδοτεί τις περιοχές Κάμποι, Τσακίστρα και Μαδαρό, ενώ επίσης με 
φυσική ροή υδροδοτεί τις δεξαμενές Σκουραχλάδας και Δρακώνας. Η δεξαμενή 
Σκουραχλάδας καλύπτει τις ανάγκες των περιοχών Θυμιά, Πλατυβόλα, Σπηλιάρια και 
Αλωνάκι και η δεξαμενή Δρακώνας τη Δρακώνα. 
Η δεξαμενή στα Κοντόπουλα υδροδοτεί με φυσική ροή τα Κοντόπουλα, τα Μαβελιανά και το 
Γερωλάκκο και μέσω της δεξαμενής Κατοχωρίου, το Κατοχώρι. 
Επίσης η δεξαμενή στα Κοντόπουλα με άντληση μέσω του Αντλιοστασίου στα Κοντόπουλα 
υδροδοτεί τη δεξαμενή στη Μαλάξα. Η δεξαμενή Μαλάξας καλύπτει την περιοχή της 
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Μαλάξας και μέσω της δεξαμενής Παναγιάς τις περιοχές Παναγιά, Αλετρουβάρι, Λούλο και 
Αχλάδες. 
 
Σχέδια οριζοντιογραφιών με το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης περιέχονται στο φάκελο 
σύμβασης. 
 
2.4. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ  
 
Σύμφωνα με στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από αρχεία της ΔΕΥΑ, κατά το παρελθόν έχουν 
εκπονηθεί οι παρακάτω μελέτες. 

α/α  Φορέας  Τίτλος Μελέτης  Μελετητής  Έτος 
σύνταξης  

1  ΔΕΥΑΧ 
/Δήμος 
Χανίων 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ, 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΧΑΝΙΩΝ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΔΗΜΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΧΑΝΙΩΝ (ΔΕΥΑ ΧΑΝΙΩΝ) 

Σύμπραξη «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΛΙΩΚΑΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. - ΤΣΙΑΡΑΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΣΙΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 

Υπό 
εκπόνηση 

2  ΔΕΥΑΧ/ΟΑΚ Ειδική Υδρογεωλογική 
Διαχειριστική μελέτη για την 
Αναρρύθμιση πηγών Αγιάς 

Ν. Νικολαϊδης, Γ. Καρατζάς,  
Σ. Νεραντζάκη,  
Πολυτεχνείο Κρήτης,  
Κ. Βοζινάκης, Υδρογεωλόγος  

2017 

3  ΔΕΥΑΧ Ερευνητικές Υπηρεσίες 
διερεύνησης της λιθοστρω-
ματογραφίας στην περιοχή 
Αγυιάς Χανίων 

Α. Βαφείδης, Εμμ.Στειακάκης, 
Πολυτεχνείο Κρήτης 

2017 

4  ΔΕΥΑΧ Υδρογεωλογική Έκθεση και 
προτάσεις αντιμετώπισης 
των έκτακτων πρόσθετων 
υδρευτικών αναγκών του 
Δήμου Χανίων από τη ΔΕΥΑΧ 
λόγω λειψυδρίας του 2015-
2016 

Στ. Βοζινάκης, Πτυχ.Μηχ. Φυσικών 
Πόρων και Περιβάλλοντος 

2016 

5 ΟΑΚ Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης 
των Υδατικών Πόρων για τις 
Λεκάνες Απορροής των 
Ποταμών Κερίτη – Θερίσου 
και Κοιλιάρη, Χανιά 

Ν. Νικολαϊδης, Γ. Καρατζάς,  
Πολυτεχνείο Κρήτης,  
Κ. Βοζινάκης, Υδρογεωλόγος, 
Μ. Κριτσωτάκης, Υδρ/γεωλόγος 

2011 

6 ΔΕΥΑΧ Ερευνητικό Έργο Διερεύ-
νησης Χρήσιμης Παροχής 
Γεώτρησης και Χωροθέτηση 
Γεωτρήσεων στην Αγυιά 

Ν. Νικολαϊδης, Γ. Καρατζάς,  
Πολυτεχνείο Κρήτης 

2010 

7  ΔΕΥΑΧ Υδρογεωλογικές και 
Γεωτεχνικές Επιπτώσεις από 
την Λειτουργία Υδρολη-
πτικών Έργων στην περιοχή 
των πηγών Πλατάνου 

Εμμ.Στειακάκης, 
Πολυτεχνείο Κρήτης 

2009 
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Ειδικά για την υπό εκπόνηση ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ 
ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (ΔΕΥΑ ΧΑΝΙΩΝ) αναφέρονται τα εξής: 
Το πεδίο εφαρμογής της μελέτης αφορά τα δίκτυα ύδρευσης της Δ.Ε. Χανίων και των πρώην 
περιαστικών δήμων και νυν Δ.Ε. Ακρωτηρίου, Ελ.Βενιζέλου, Θερίσου, Σούδας και 
Ν.Κυδωνίας. Η μελέτη ύδρευσης θα εξετάσει την επάρκεια, τον εκσυγχρονισμό και τη 
διασύνδεση των διαφόρων δικτύων ύδρευσης σε ενιαίο σύστημα ύδρευσης. Συγκεκριμένα η 
μελέτη περιλαμβάνει τη μελέτη νέων τμημάτων του εξωτερικού υδραγωγείου ύδρευσης, τη 
μελέτη νέων δεξαμενών στις Δ.Ε. Ακρωτηρίου, Ν.Κυδωνίας και Σούδας, τη μελέτη 
αντικατάστασης τμημάτων του εσωτερικού δικτύου, τη μελέτη βελτίωσης των 
υδρομαστεύσεων Αγυιάς και διασύνδεση με τον αγωγό Κολύμπας, τη μελέτη για τη στατική 
ενίσχυση του αντλιοστασίου Αγυιάς και διάφορες μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων. Από την 
ανωτέρω μελέτη θα προκύψουν προτάσεις για την αυτονόμηση της τροφοδοσίας των 
δικτύων ύδρευσης της ΔΕΥΑΧ με νέες ποσότητες υδατικών πόρων. 
Το πρόγραμμα εκπόνησης των μελετών, έχει ως ακολούθως: 
Μελέτη αντικατάστασης των τροφοδοτικών καναλιών της Αγυιάς, μήκους 150 μ, και την 
σύνδεση του αγωγού της πηγής Κολυμπάς με το τροφοδοτικό κανάλι, Μελέτη βελτίωσης 
υδρομαστεύσεων Αγυιάς, Μελέτη Στατικής ενίσχυσης υφιστάμενου κτιρίου αντλιοστασίου 
Αγυιάς, Μελέτη Η/Μ εγκατάστασης αντλιοστασίου ύδρευσης στην περιοχή Αγιάς. 
Μελέτη αγωγών από το χώρο της Αγυιάς προς την νέα δεξαμενή περιοχής Ν. Κυδωνίας και 
τις υπάρχουσες δεξαμενές ύδρευσης της περιοχής (Δεξαμενές Γαλατά , Δαράτσου)  
Μελέτη αγωγών από την διακλάδωση από τις δεξαμενές του Βαντέ έως τις υπάρχουσες 
δεξαμενές Περιβολίων και Βαμβακόπουλου καθώς και την υψηλή ζώνη Περιβολίων  
Μελέτη αγωγού από την διακλάδωση από τον αγωγό που πάει από Βαντέ στον Αγ. Ιωάννη 
για την ενίσχυση της παροχής στις περιοχές Ν. Χώρα και Παλιά Πόλη της πόλεως  Χανίων 
Μελέτη νέας κεντρικής δεξαμενής φορτίου για την δημοτική ενότητα Ν. Κυδωνίας, Μελέτη 
Η/Μ εγκαταστάσεων νέας δεξαμενής ύδρευσης στην περιοχή Ν. Κυδωνίας. 
Μελέτη αγωγών α) από τον χώρο των Δεξαμενών (στην θέση Νεκροταφείο Μουρνιών)  έως 
την θέση του νέου αντλιοστασίου Ακρωτηρίου και προς την  νέα δεξαμενή, β) από τον χώρο 
της νέας δεξαμενής φορτίου Ακρωτηρίου έως την σημερινή κεντρική δεξαμενή ύδρευσης, γ) 
από τον χώρο της δεξαμενής Αγ. Ιωάννου προς την νέα δεξαμενή φορτίου Ακρωτηρίου  της 
περιοχής  
Μελέτη νέας κεντρικής δεξαμενής φορτίου για την δημοτική ενότητα Ακρωτηρίου, Μελέτη 
Η/Μ εγκατάστασης αντλιοστασίου ύδρευσης στην περιοχή Ακρωτηρίου, Μελέτη Η/Μ 
εγκαταστάσεων νέας δεξαμενής ύδρευσης στην περιοχή Ακρωτηρίου. 
Μελέτη αγωγού από την διακλάδωση από τις δεξαμενές του Νεροκούρου έως την 
υπάρχουσα δεξαμενή στα Τσικαλαριά  
Διερεύνηση διασύνδεσης του υπάρχοντος αγωγού από τον Αναβάλοντα  με τις δεξαμενές 
του Βαντέ 
Διερεύνηση της δυνατότητας αυτόνομης τροφοδοσίας του δικτύου ύδρευσης του Δήμου 
Χανίων 
Έλεγχος διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης συνολικού μήκους περίπου 25 Km 
Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων για α) εξοπλισμό περιφερειακών δεξαμενών διανομής β) 
εξοπλισμό κόμβων διακλάδωσης κύριου δικτύου προσαγωγής 
Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων για α) εξοπλισμό κόμβων διακλάδωσης κύριου δικτύου 
διανομής β) εξοπλισμό σημείων μετρήσεων & ελέγχου στα όρια των ζωνών διαρροών 
Εκτέλεση Τοπογραφικών εργασιών 
Σύνταξη μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
Σύνταξη Γεωτεχνικής μελέτης 
Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης, ΣΑΥ&ΦΑΥ 
Τελική έκθεση συστήματος ύδρευσης Δήμου Χανίων 
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2.5. ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ – ΙΔΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΟΥ  
Κατά τη σύνταξη της συγκεκριμένης Μελέτης, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι τοπικές 
συνθήκες, οι ιδιαιτερότητες και οι γενικότερες δεσμεύσεις που αφορούν την ευρύτερη 
περιοχή του Δήμου Χανίων και συγκεκριμένα να δοθεί έμφαση στην υδροδότηση του Δήμου 
από δύο φορείς (ΔΕΥΑΧ και ΟΑΚ) και στην ανάγκη για βελτιστοποίηση του δικτύου και 
κατασκευή νέων δεξαμενών. Το Master Plan θα εξετάσει κυρίως θέματα που αφορούν (α) 
στην επάρκεια του δικτύου ύδρευσης του ενιαίου Καλλικρατικού Δήμου Χανίων 
(μεγαλύτερος όγκος αποθήκευσης ύδατος, ανεξαρτησία δικτύων ΔΕΥΑΧ από ΔΕΗ και ΟΑΔΥΚ), 
(β) στην αύξηση της πίεσης δικτύου ύδρευσης στη ΔΕ Νέας Κυδωνίας, (γ) στην ενιαία 
διαχείριση του συνολικού δικτύου ύδρευσης μέσω συστήματος αυτοματοποίησης και (δ) 
στον ευκολότερο ποιοτικό έλεγχο των νερών. 
 
 
2.5.1 ΤΟΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ  
 
Όπως αναφέρθηκε ο Δήμος Χανίων τροφοδοτείται από πηγές/γεωτρήσεις ιδιοκτησίας ΔΕΥΑΧ 
και ΟΑΚ. Οι πηγές και οι ζώνες παροχής νερού είναι οι εξής: 

α/α Όνομα Ζώνης Παροχής Νερού (ΖΠΝ) 

1 ΧΑΝΙΑ 

2 
ΑΚΡΩΤΗΡΙ,ΣΟΥΔΑ,ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ,ΝΕΑ 
ΚΥΔΩΝΙΑ 

3 ΜΟΥΡΝΙΕΣ 

4 ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ-ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟ 

5 ΒΑΡΥΠΕΤΡΟ 

6 ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΑ 

7 ΚΕΡΑΜΙΑ 

8 ΑΓΙΑ (χωριό Αγιά - Κυρτομάδω - Στρατόπεδο) 

9 ΑΠΤΕΡΑ 

10 ΘΕΡΙΣΣΟ 

α/α 
Όνομα Πηγής Παροχής Νερού 

(ΠΠΝ) 
Όνομα Ζώνης Παροχής Νερού 

(ΖΠΝ) που τροφοδοτεί 

1 

πηγές Πηγάδι στο αντλιοστάσιο 
Αγυιάς  
Δ.Ε. Θερίσσου 

ΑΓΙΑ 

2 

γεώτρηση Αγυιάς  
Δ.Ε. Θερίσσου 

ΑΓΙΑ 

3 

γεώτρηση Γ124 Αγυιάς  
Δ.Ε. ΘερίσσουΧανίων ΧΑΝΙΑ 

4 

πηγές στο αντλιοστάσιο Βαρυπέτρου                                
Δ.Ε. Θερίσσου 

ΒΑΡΥΠΕΤΡΟ 

5 

πηγές-υδρομάστευση  Βαρυπέτρου                                      
Δ.Ε. Θερίσσου 

ΧΑΝΙΑ 
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6 

γεώτρηση Δ1 Αγυιάς                  
Δ.Ε. Θερίσσου 

ΧΑΝΙΑ 

7 

πηγές Πλατάνου Αγυιάς                        
 Δ.Ε. Θερίσσου 

ΧΑΝΙΑ 

8 

γεώτρηση Γ122Αγυιάς                  
Δ.Ε. Θερίσσου 

ΧΑΝΙΑ 

9 

γεώτρηση Γ121 Αγυιάς                
Δ.Ε. Θερίσσου 

ΧΑΝΙΑ 

10 

πηγές Περιβολίων Αγίου Χαραλάμπου   
Δ.Ε. Θερίσσου 

ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟ 

11 

γεώτρηση Περιβολίων στον 
Αναβάλοντα     
Δ.Ε. Θερίσσου 

ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟ 

12 

πηγές Περιβολίων στον Αναβάλοντα   
Δ.Ε. Θερίσσου 

ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟ 

13 

πηγές Αλιάκες 1  
Δ.Ε. Θερίσσου 

ΘΕΡΙΣΣΟ 

14 

πηγές Αλιάκες 2  
Δ.Ε. Θερίσσου 

ΘΕΡΙΣΣΟ 

15 

πηγή Αγ. Βαρβάρας                    
 Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου ΜΟΥΡΝΙΕΣ 

16 

γεώτρηση Γ1  Χαράδρα                 
Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου ΜΟΥΡΝΙΕΣ 

17 

γεώτρηση 1 στο Στύλο                
 Δ.Ε. Κεραμιών ΚΕΡΑΜΕΙΑ 

18 

γεώτρηση 2 στο Στύλο                
 Δ.Ε. Κεραμιών ΚΕΡΑΜΕΙΑ 

19 

γεώτρηση στο Καλάμι                 
Δ.Ε. Σούδας ΑΠΤΕΡΑ 

20 

γεώτρηση Τσικαλαριών             
  Δ.Ε. Σούδας ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΑ 

21 

πηγές Πλατάνου  Βαντέ               
Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου ΜΟΥΡΝΙΕΣ 

22 

γεώτρηση Κατωχωρίου               
Δ.Ε. Κεραμιών ΚΕΡΑΜΕΙΑ 

23 

γεώτρηση Περιβολίων στο Α1 
Θερίσσου ΘΕΡΙΣΣΟ 

24 

γεώτρηση Γ119 Αγυιά               
Δ.Ε. ΘερίσσουΧανίων ΧΑΝΙΑ 

25 

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΜΥΛΩΝΙΑΝΩΝ  
(προμήθεια από τρίτους - ΟΑΚ) 

ΑΚΡΩΤΗΡΙ,ΣΟΥΔΑ,ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ 
ΝΕΑ ΚΥΔΩΝΙΑ -ΚΕΡΑΜΕΙΑ 

26 

ΠΗΓΕΣ ΜΕΣΚΛΩΝ  
(προμήθεια από τρίτους - ΟΑΚ) 

ΑΚΡΩΤΗΡΙ,ΣΟΥΔΑ,ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ 
ΝΕΑ ΚΥΔΩΝΙΑ -ΚΕΡΑΜΕΙΑ 
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2.5.2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ  
Στην περιοχή Αγυιάς του Δήμου Θερίσου, η ευρύτερη περιοχή της λίμνης που υπάρχει, είναι 
ενταγμένη στο δίκτυο NATURA 2000 με αρ. GR 4340006. 

 

2.5.3 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ  
Για το Δήμο Χανίων ο Ανάδοχος θα απευθυνθεί στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων (Στοά 
Βαρδινογιάννη, Χανιά) και στην Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης 
(Λ. Δικαιοσύνης 57, Ηράκλειο). 

 Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ο Διαρκής Κατάλογος των Κηρυγμένων Αρχαιολογικών 
Χώρων και Μνημείων της Ελλάδας (http://listedmonuments.culture.gr) του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Τουρισμού. 

 
2.5.4 ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ  

Το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Χανίων και της Κοινότητας 
Σούδας και τμημάτων των Δήμων Μουρνιών, Νέας Κυδωνίας και των Κοινοτήτων 
Νεροκούρου, Περιβολίων, Βαμβακόπουλου του πολεοδομικού συγκροτήματος 
Χανίων (Ν. Χανίων) εγκρίθηκε με την Απόφ. Υπουργού 34039/1680, ΦΕΚ 558/Δ/88 
(αναδημοσίευση με χάρτες, Απόφ. αρ. 67197/3441, ΦΕΚ 620/Δ/1992), στα πλαίσια 
του προγράμματος της ΕΠΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Σήμερα βρίσκονται υπό εκπόνηση οι μελέτες Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου: 

1.Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Νέας Κυδωνίας 

2.Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Ακρωτηρίου Νομού Χανίων 

3.Αναθεώρηση και επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δήμου 
Χανίων και των Περιαστικών Δήμων Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου και Σούδας (καθώς και 
η 1η συμπληρωματική σύμβασης για την ένταξη της ΔΕ Κεραμειών), 

με αντικείμενο το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) του Καλλικρατικού Δήμου 
Χανίων. 

Στόχος του Δήμου Χανίων είναι οι τρεις αυτές μελέτες να ενοποιηθούν και να 
θεσμοθετηθούν ως ενιαία μελέτη στο σύνολο της έκτασης του Καλλικρατικού Δήμου Χανίων, 
ώστε το νέο αυτό Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο να αποτελέσει το κυριότερο εργαλείο για τη 
μελλοντική οργάνωση και ανάπτυξη της περιοχής, με γνώμονα την προστασία του 
περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη. Δηλαδή το νέο ΓΠΣ του Καλλικρατικού Δήμου 
Χανίων, θα αποτελέσει το πλήρες τοπικό χωροταξικό καθώς θα θεσμοθετήσει ρυθμίσεις τόσο 
για τον αστικό όσο και για τον εξωαστικό χώρο, στο σύνολο της έκτασης του Καλλικρατικού 
Δήμου Χανίων. 

Οι μελέτες Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου εκπονούνται σύμφωνα με το Ν. 
2508/1997 και την 9572/1845/6-4-2000 Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
«Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ) και Σχεδίων 
Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) και αμοιβές μηχανικών για την 
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εκπόνηση μελετών» (ΦΕΚ 209 Δ΄/7-4-2000), σε δύο (2) στάδια, Α΄ και Β΄. Το Β΄ στάδιο 
υποδιαιρείται σε δύο υποστάδια Β1 και  Β2. 

Την παρούσα χρονική στιγμή έχει δημοσιευθεί προς δημόσια διαβούλευση, διάρκειας 
δύο μηνών (18-12-2017 έως 17-2-2018) το Β1 Στάδιο των ανωτέρω μελετών, το οποίο αφορά 
στην πρόταση χωρικής οργάνωσης για το σύνολο της έκτασης του Καλλικρατικού Δήμου 
Χανίων (ΔΕ Χανίων, Σούδας, Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου, Κεραμειών, Ακρωτηρίου και Νέας 
Κυδωνίας). 

Στον ιστότοπο του Δήμου Χανίων (http://www.chania.gr/e-yphresies/gisdimou/gis.html) 
έχουν καταχωρηθεί κατά ομάδες όλοι οι χάρτες πολεοδομικού ενδιαφέροντος ως εξής: 

 Αποτύπωση του 1946 Παλιάς Πόλης, κλίμακας 1:200     

 Αστικός Αναδασμός (Ακτή Μιαούλη, Σπλάντζια, Φιλαδέλφεια, Καστέλλι, Κάτολας) 

 Εγκεκριμένο Ρυμοτομικό Σχέδιο 1:2000       

 Εγκεκριμένα σχέδια Επεκτάσεων – Β.Δ. 17/2/1923     

 Εγκεκριμένα σχέδια Επεκτάσεων – Ν. 1337/1983       

 Πράξεις Εφαρμογής   

 Εργατικές Κατοικίες     

 Κληροτεμάχια-Ανταλλάξιμα (Μέγας Βενιζέλος, Βαρούσι, Νίκη, Αγ.Κωνσταντίνος, Μπόλαρη) 

 Αποσπάσματα χάρτη 1:1000     

 Οριοθετήσεις αιγιαλών – μόνο τα περιγράμματα    

 Οριοθετήσεις ρεμάτων – μόνο τα περιγράμματα    

 Μελέτη  Προστασίας & Ανάδειξης Παλιάς Πόλης   

 Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο  

 Αποσπάσματα χάρτη 1:5000 – μόνο τα περιγράμματα   

 Τροποποιήσεις σχεδίου πόλεως 

 Γεωλογικός χάρτης 

 Λοιπά - Ρυμοτομικό σχέδιο 1901 
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3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ  
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3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ  

Η Μελέτη με τίτλο: «Μελέτη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan) ΔΕΥΑ Χαν» θα πρέπει 
να περιλαμβάνει τα επιμέρους παραδοτέα τμήματα που παρουσιάζονται αναλυτικά στην 
αναλυτική περιγραφή αντικειμένου της μελέτης ανά στάδιο (όλα τα παραδοτέα θα πρέπει 
να παραδοθούν και σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή). 

 
3.1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ  
Η συγκεκριμένη Μελέτη, βάσει του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και 
υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) εμπίπτει 
στην κατηγορία:  
Μελέτη Διαχείρισης Υδατικών Πόρων.  
Με βάση το φυσικό αντικείμενο της μελέτης που περιγράφεται ανωτέρω απαιτούνται οι εξής 
κατηγορίες μελετών:  

 Κατ.9 (Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες), 
 Κατ.13 (Υδραυλικές Μελέτες),  
 Κατ.16 (Μελέτες Τοπογραφίας), 
 Κατ.17 (Χημικές Μελέτες και Έρευνες), 
 Κατ. 20 (Γεωλογικές Μελέτες), και  
 Κατ.27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες).  
 

3.2. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
Η εκπόνηση της μελέτης διέπεται από τις κάτωθι διατάξεις – κανονισμούς και προδιαγραφές:  
- Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 "Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)"  
- το Π.Δ. 696/74, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς τις προδιαγραφές των 

μελετών.  
- ο Ν. 3316/και τα εκτελεστικά του διαταγμάτων, κατά το μέρος τους που διατηρήθηκαν 

σε ισχύ με την περ. (40) της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.  
- η Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017, ΦΕΚ 1225 Β’ 2006 Εκτίμηση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση 
με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ «σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001.   

- η Υπουργική Απόφαση ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/20.07.2017, ΦΕΚ 2519 Β’: «Έγκριση 
Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών & παροχής τεχνικών υπηρεσιών κατά 
τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του ν.4412/2016».  

- η εγκύκλιος 37/11.09.1995/ΥΠΕΧΩΔΕ, «Εκπόνηση μελετών Δημοσίων Έργων», όπως 
αυτή συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με την Εγκύκλιο 38/15.11.2005 ΥΠΕΧΩΔΕ.  

- τα ισχύοντα εγκεκριμένα τιμολόγια εργασιών (Γ.Γ.Δ.Ε./ ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.) που ισχύουν για την 
σύνταξη του προϋπολογισμού των δημοσίων έργων.  

- οι αναλύσεις ΑΤΕΟ, ΑΤΟΕ, ΑΤΥΕ, ΑΤΛΕ, ΑΤΕΠ που ισχύουν για όσες εργασίες δεν 
περιλαμβάνονται στα ενιαία τιμολόγια.  
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3.3. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
 

 
Με βάση το αναλυτικό αντικείμενο της σύμβασης και των σταδίων της, οι προβλεπόμενοι 
χρόνοι εκτέλεσης της σύμβασης ανά στάδιο εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Σύμφωνα με τον πίνακα αυτόν ο καθαρός χρόνος εκπόνησης της μελέτης προβλέπεται για το 
σύνολο των σταδίων της σε 13 μήνες. Αν ληφθούν υπ’ όψη και οι προβλεπόμενοι ενδεικτικοί 
χρόνοι για την έγκριση κάθε σταδίου, ο συνολικός χρόνος της σύμβασης προβλέπεται σε 18 
μήνες. 
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Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης της Σύμβασης 

 

 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΤΑΔΙΟ / ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ

ΜΗΝΑΣ 
1

ΜΗΝΑΣ 
2

ΜΗΝΑΣ 
3

ΜΗΝΑΣ 
4

ΜΗΝΑΣ 
5

ΜΗΝΑΣ 
6

ΜΗΝΑΣ 
7

ΜΗΝΑΣ 
8

ΜΗΝΑΣ 
9

ΜΗΝΑΣ 
10

ΜΗΝΑΣ 
11

ΜΗΝΑΣ 
12

ΜΗΝΑΣ 
13

ΜΗΝΑΣ 
14

ΜΗΝΑΣ 
15

ΜΗΝΑΣ 
16

ΜΗΝΑΣ 
17

ΜΗΝΑΣ 
18

Α’ Στάδιο
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ-ΑΝΑΛΥΣΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Β’ Στάδιο
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ 
– ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΖΗΤΗΣΗΣ 
Γ’ Στάδιο
ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ 

Δ’ Στάδιο
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

E’ Στάδιο
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ MASTER PLAN 

Σημείωση : Καθαρός χρόνος εκπόνησης
ενδεικτικός χρόνος εγκρίσεων
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4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ- ΤΕΥΧΟΣ 
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 
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4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ- ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ 
ΑΜΟΙΒΩΝ 

 

Στο παρόν κεφάλαιο υπολογίζεται ο Προϋπολογισμός της Σύμβασης και περιλαμβάνει την 
προεκτιμώμενη αμοιβή για την προς εκπόνηση μελέτη, όπως αυτή καθορίστηκε στην 
αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου της. 

Για τη σύνταξη του παρόντος έχει εφαρμογή ο Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών 
Μελετών και Τεχνικών Υπηρεσιών της περίπτωσης δ΄ της παρ. 8 του άρθ. 53 του Ν. 
4412/2016, όπως ισχύει.  

Η παραπάνω προεκτίμηση της αμοιβής θα προσαυξηθεί κατά 15% για απρόβλεπτες δαπάνες 
όπως ορίζεται στην παρ. 8.α. του άρθρου 53 του Ν.4412/16. 

Το αντικείμενο της μελέτης είναι σύνθετο και απαιτούνται μελετητικές εργασίες, με βάση τις 
διεπιστημονικές απαιτήσεις για τη σύνταξή της, στις εξής κατηγορίες :  

- Yδραυλικές Μελέτες  
- Περιβαλλοντικές Μελέτες  
- Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες  
- Μελέτες Τοπογραφίας   
- Γεωλογικές μελέτες και 
- Χημικές Μελέτες και Έρευνες. 

Απαιτούμενο επιστημονικό δυναμικό για την εκπόνηση της μελέτης : 

Θεωρείται επίσης ότι θα απαιτηθούν, κατ’ ελάχιστο, οι κάτωθι επιστήμονες και 
εμπειρογνώμονες: 

- Συντονιστής Μελέτης. Επιστήμονας (μελετητής) με εμπειρία μεγαλύτερη των 10 ετών 
κατεύθυνσης υδραυλικού μηχανικού, σε μελέτες σχεδιασμού υδραυλικών έργων με έμφαση 
στα έργα ύδρευσης και άρδευσης (συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία, μεταφορά, διανομή, 
έλεγχος διαρροών, υδροηλεκτρικά έργα, κ.λπ.) και σε μελέτες διαχείρισης υδατικών πόρων. 
Ο Συντονιστής θα έχει την ευθύνη για την συνολική Διοίκηση και Πρόοδο της Μελέτης. Θα 
έχει επίσης την ευθύνη για τη σύνταξη και αξιολόγηση των σεναρίων διαχείρισης του 
συστήματος ύδρευσης της ΔΕΥΑ καθώς και την ευθυγράμμιση των προβλεπόμενων από τη 
μελέτη τεχνικών έργων, δράσεων και παρεμβάσεων με τις προβλέψεις και το Πρόγραμμα 
Μέτρων του ΣΔΛΑΠ Υ.Δ. Κρήτης. Θα είναι επίσης υπεύθυνος για τη σύνταξη των Φακέλων 
Έργου (Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων και Τεύχος Προεκτίμησης Αμοιβής) για την προκήρυξη 
των απαιτούμενων μελετών των έργων που θα προταθούν. Ο Υδραυλικός Μηχανικός θα έχει 
την ευθύνη για την κατάρτιση των εναλλακτικών τεχνικών λύσεων και το σχεδιασμό και την 
κοστολόγηση των έργων, καθώς και για την παραγωγή των τεχνικών σχεδίων που θα 
συνοδεύουν την μελέτη. Ο εκτιμώμενος χρόνος απασχόλησης είναι διακόσιες είκοσι πέντε 
(225) ανθρωποημέρες. 

- Μελετητής - Επιστήμονας με εμπειρία ως 10 ετών σε μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
τεχνικών έργων, ο οποίος θα έχει την ευθύνη για την περιγραφή της υφιστάμενης 
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κατάστασης και περιορισμών και την αξιολόγηση από περιβαλλοντική άποψη των 
προτεινόμενων έργων και παρεμβάσεων και θα υποστηρίξει την έκδοση σύμφωνης γνώμης 
από τη Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Επίσης σε συνεργασία με τον 
Συντονιστή θα υποστηρίξουν τη ΔΕΥΑ στις διαδικασίες έγκρισης του Master Plan. Ο 
εκτιμώμενος χρόνος απασχόλησης είναι δώδεκα (12) ανθρωποημέρες. 

- Μελετητής - Επιστήμονας με εμπειρία έως 10 ετών σε ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, ο 
οποίος θα είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των τεχνικών δεδομένων, για τις εργασίες 
συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων και για τον προσδιορισμό και τη σύνταξη και 
προκοστολόγηση των προτεινόμενων έργων της περιοχής μελέτης. Ο εκτιμώμενος χρόνος 
απασχόλησης είναι δεκαπεπτά (17) ανθρωποημέρες. 

- Μελετητής - Τοπογράφος Μηχανικός, με εμπειρία έως 10 ετών, ο οποίος θα έχει την ευθύνη 
για την υλοποίηση του συστήματος διαχείρισης υδατικών πόρων σε περιβάλλον CAD  και την 
οργάνωση των πληροφοριών σε κατάλληλα επίπεδα. Θα είναι επίσης υπεύθυνος για την 
παραγωγή των χαρτών που θα συνοδεύουν την μελέτη και την ανάπτυξη άλλων βάσεων 
δεδομένων που τυχόν θα απαιτηθούν. Ο εκτιμώμενος χρόνος απασχόλησης είναι δώδεκα 
(12) ανθρωποημέρες. 

- Μελετητής – Επιστήμονας με εμπειρία έως 10 ετών σε γεωλογικές, υδρογεωλογικές 
μελέτες, που θα είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των υπαρχόντων γεωλογικών, 
υδρολογικών και ποιοτικών δεδομένων με επικέντρωση στην εκτίμηση παροχών των 
διαθέσιμων πηγών, γεωτρήσεων, φραγμάτων κλπ που χρησιμοποιούνται ή δύναται να 
χρησιμοποιηθούν για την τροφοδοσία με νερό του συστήματος υδροδότησης του Δήμου και 
για την περιγραφή των απαιτούμενων συμπληρωματικών μελετών και εργασιών, 
συγκέντρωση συμπληρωματικών στοιχείων για τις ανάγκες της εκτίμησης του κόστους των 
επιμέρους μελετών και εργασιών αυτών (π.χ. εδαφοτεχνικές έρευνες). Ο εκτιμώμενος χρόνος 
απασχόλησης είναι έξι (6) ανθρωποημέρες. 

- Μελετητής - Επιστήμονας με εμπειρία έως 10 ετών σε χημικές μελέτες και έρευνες, ο 
οποίος, σε συνεργασία με το Συντονιστή, θα είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση του Σχεδίου 
Ασφάλειας Νερού. Ο εκτιμώμενος χρόνος απασχόλησης είναι τριάντα (30) ανθρωποημέρες. 

 

 

Ειδικότερα η προεκτίμηση της αμοιβής γίνεται σύμφωνα με το: 

Άρθρο ΓΕΝ.4Β «Αμοιβή Μηχανικών ή άλλων επιστημόνων ανάλογα με το χρόνο 
απασχόλησης», βάσει του οποίου: 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού ή 
άλλου επιστήμονα  που δεν αφορούν στην εκπόνηση μελέτης αμειβόμενης βάσει ειδικών 
προβλέψεων του παρόντος (Κανονισμού) υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης 
ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας ως εξής:  
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 Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 ως 20 έτη: 450*τκ, όπου τκ = 1,211 η τιμή του 
συντελεστή Κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και υπηρεσιών βάσει 
της Εγκυκλίου 4 αρ.πρωτ. ΔΝΣβ/οικ.21613/Φ.Ν.439.6/16.3.2018 «Αναπροσαρμογή 
τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και 
Υπηρεσιών για το έτος 2018» 

 Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη: 300*τκ, όπου τκ = 1,211 η τιμή του 
συντελεστή Κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και υπηρεσιών βάσει 
της Εγκυκλίου 4 αρ.πρωτ. ΔΝΣβ/οικ.21613/Φ.Ν.439.6/16.3.2018 «Αναπροσαρμογή 
τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και 
Υπηρεσιών για το έτος 2018» 

Με βασικό γνώμονα τον ελάχιστο δυνατό χρόνο που απαιτείται για τη σύνταξη της Μελέτης 
έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές απαιτήσεις των επιστημονικά άρτιων 
μελετών, ακολουθεί η εκτίμηση και η κατανομή χρόνου απασχόλησης (σε ημέρες) κάθε 
ειδικότητας μηχανικού που απαιτείται για την άρτια εκπόνηση της εν λόγω Μελέτης, βάσει 
του φυσικού αντικειμένου όπως αυτό περιγράφηκε στο αντίστοιχο Τεύχος Τεχνικών 
Δεδομένων του παρόντος Φακέλου. 
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Α’ Στάδιο
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ-ΑΝΑΛΥΣΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

75 2 6 7 2

Β’ Στάδιο
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ – 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ 

45 3 1

Γ’ Στάδιο
ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ 

40 2 30

Δ’ Στάδιο
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

45 4 2 7

Ε’ Στάδιο
 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ MASTER PLAN 

20 3 3 3 2

Σύνολο ημερών απασχόλησης ανά ειδικότητα 225 12 12 17 6 30

Κατ. 20 
Γεωλογικές  
Μελέτες- 

Υδρο-
γεωλογικές

Κατ. 17 
Χημικές 

Μελέτες και 
Έρευνες

Κατ. 13  
«Μελέτες 

Υδραυλικών 
έργων»

Κατ. 27 
«Περιβαλλοντικές 

Μελέτες»

Κατ.9  
«Μελέτες 

Μηχανολογικές, 
Ηλεκτρολογικές, 
Ηλεκτρονικές»

Κατ. 16 
«Μελέτες 

Τοπογραφίας, 
…….. και 

τοπογραφικές

Συνοπτική περιγραφή ενεργειών για την άρτια σύνταξη της 
Μελέτης
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Ο υπολογισμός της αμοιβής πραγματοποιείται με ημέρες απασχόλησης μελετητή με πτυχίο 
στις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών και ανάλογης εμπειρίας, ως εξής: 

Αμοιβή κατηγορίας μελέτης=(450 ή 300)*τκ* (ημέρες απασχόλησης), με τκ = 1,211 

Κατόπιν των ανωτέρω, η αμοιβή των απαιτούμενων μελετών ανά κατηγορία και της Μελέτης 
στο σύνολο της, διαμορφώνεται ως εξής, βάσει του άρθρου ΓΕΝ.4Β «Αμοιβή Μηχανικών ή 
άλλων επιστημόνων ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης». 

 

Προκειμένου να περιληφθεί στην διακήρυξη η ελάχιστη απαιτούμενη τάξη πτυχίου για τις 
καλούμενες κατηγορίες επισυνάπτεται ο ακόλουθος πίνακας : 

Αντιστοίχιση αμοιβών κατηγορίας μελετών με τάξη πτυχίου : 

 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΜΟΙΒΗ 

(σε ευρώ)

1
Υδραυλική Mελέτη 

(Κατ. 13)
ΓΕΝ.4Β 450 225 1,211 122.613,75

2
Περιβαλλοντική 
Mελέτη (Κατ. 27)

ΓΕΝ.4Β 300 12 1,211 4.359,60

3 Μελέτη Η/Μ (Κατ. 9) ΓΕΝ.4Β 300 17 1,211 6.176,10

4
Τοπογραφική μελέτη 

(Κατ. 16)
ΓΕΝ.4Β 300 12 1,211 4.359,60

5
Υδρογεωλογική - 

γεωλογική μελέτη 
(Κατ. 20)

ΓΕΝ.4Β 300 6 1,211 2.179,80

6
Χημικές Μελέτες και 

Έρευνες (Κατ. 17)
ΓΕΝ.4Β 300 30 1,211 10.899,00

41.562,25
214.738,27

150.587,85

Απρόβλεπτα (15%) 22.588,18

Συνολική Αμοιβή με Απρόβλεπτα 173.176,03

τκα/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
ΗΜΕΡΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟ
ΛΗΣΗΣ

Φ.Π.Α. (24%)
Συνολική Προεκτιμώμενη Αμοιβή συμπ. Φ.Π.Α.

Συνολική Προεκτιμώμενη Αμοιβή χωρίς Φ.Π.Α.
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α/α 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΜΟΙΒΗ  

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΜΟΙΒΗ  

  

(σε ευρώ) χωρίς 
απρόβλεπτα 

(σε ευρώ) με 
απρόβλεπτα 
χωρίς ΦΠΑ 

Τάξη 
πτυχίου 

1 
Υδραυλική 

Mελέτη  
(Κατ. 13) 

122.613,75 141.005,81 Γ’ και άνω 

2 
Περιβαλλοντική 

Mελέτη  
(Κατ. 27) 

4.359,60 5.013,54 Α’ και άνω 

3 
Μελέτη Η/Μ 

(Κατ. 9) 6.176,10 7.102,52 Α’ και άνω 

4 
Τοπογραφική 

μελέτη 
 (Κατ. 16) 

4.359,60 5.013,54 Α’ και άνω 

5 

Υδρογεωλογική 
- γεωλογική 

μελέτη  
(Κατ. 20) 

2.179,80 2.506,77 Α’ και άνω 

6 

Χημικές 
Μελέτες και 

Έρευνες 
 (Κατ. 17) 

10.899,00 12.533,85 Α’ και άνω 
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