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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 της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των 
Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) των Υδατικών Διαμερισμάτων (Υ.Δ.) της χώρας, 
περιλαμβανομένου και του Υ.Δ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 4675 Β’ 
/29.12.2017). 
 
Η ισχύουσα 1η Αναθεώρηση του ΣΔΛΑΠ του Υ.Δ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
που αποτελεί το βασικό εργαλείο για την επίτευξη της ολοκληρωμένης προστασίας και 
ορθολογικής διαχείρισης των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών συστημάτων της 
Περιφέρειας, 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 
δύο κατηγορίες μέτρων, τα βασικά και τα συμπληρωματικά, εκ των οποίων το βασικό 
μέτρο με κωδικό GR10OM03-05, επιβάλλει τη σύνταξη/επικαιροποίηση Γενικών 
Σχεδίων Ύδρευσης (Masterplan) από τις ΔΕΥΑ/Δήμους, με απώτερο στόχο την 
προστασία και την εξασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού των πηγών 
υδροδότησής τους. Η ανάγκη υλοποίησης και εφαρμογής του μέτρου με κωδικό 
GR10OM03-05 του προαναφερόμενου Σχεδίου Διαχείρισης, το οποίο επιβάλλει τη 
σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master plan) από τις ΔΕΥΑ/Δήμους επιβάλλεται 
και από τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας. 
 
Στο ανωτέρω πλαίσιο, σκοπός της παροχής Υπηρεσιών με τίτλο: «Μελέτη Γενικού 
Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan) και Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού ΔΕΥΑ 
Λαγκαδά» είναι η μελέτη και η καταγραφή ορθολογικών, αποδοτικών και βιώσιμων 
τρόπων και μεθοδολογιών διαχείρισης του υδροδοτικού συστήματος του Δήμου 
Λαγκαδά, με στόχο την ποσοτικά αξιόπιστη, ποιοτικά και περιβαλλοντικά ασφαλή, και 
οικονομικά πρόσφορη κάλυψη της ζήτησης υδρευτικού νερού στην περιοχή 
αρμοδιότητας της ΔΕΥΑ Λαγκαδά, 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	
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2.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	

Το αντικείμενο διαιρείται σε δύο υποέργα τα οποία αφορούν (α) στην Εκπόνηση του 
Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan) και (β) στην Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας 
Νερού, του Δήμου Λαγκαδά βάσει του εγκεκριμένου Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (EL10) και της 
αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και θα 
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στάδια: 
 

2.1.1 ΓΕΝΙΚΟ	ΣΧΕΔΙΟ	ΥΔΡΕΥΣΗΣ	(MASTER	PLAN)	

1. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ‐ΑΝΑΛΥΣΗ‐ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ		

Αντικείμενο του σταδίου 1 είναι η αποδελτίωση των έως τώρα δεδομένων και 
στοιχείων ώστε να γίνει καταγραφή του υδρευτικού συστήματος όλων των Δημοτικών 
Ενοτήτων του Δήμου Λαγκαδά, (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	

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 τη 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. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ	 ΚΑΙ	 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	 ΕΡΓΩΝ	 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ	
ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ	ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ		

	

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». 
 

4. ΠΡΟΤΑΣΗ	 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	 ΤΗΣ	 ΖΗΤΗΣΗΣ	 ΚΑΙ	 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ	 ΤΗΣ	
ΠΑΡΟΧΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΝΕΡΟΥ	ΥΔΡΕΥΣΗΣ		

Αντικείμενο του σταδίου είναι η οικονομική ανάλυση της διαχείρισης της ύδρευσης και 
πρόταση για τιμολογιακή πολιτική. Η κοστολόγηση και η τιμολόγηση των υπηρεσιών 
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ύδατος θα γίνει σύμφωνα με την απόφαση ΚΥΑ 135275/19.5.2017 αριθμός ΦΕΚ 
1751/Β’/22.5.2017. 
 

5. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ	 ΜΕΛΕΤΗ	 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ	 ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ	 –	
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ	MASTER	PLAN.		

Αντικείμενο του σταδίου είναι η εκπόνηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (μέτρα και έργα). Σημειώνεται ότι 
στο αντικείμενο του Αναδόχου περιλαμβάνεται και η υποστήριξη του Δήμου στην 
αποστολή τυχόν συμπληρωματικών στοιχείων για την έγκριση της ΣΜΠΕ από την 
αρμόδια Δ/νση Περιβάλλοντος καθώς και η ενσωμάτωση τυχόν μέτρων ή/και 
περιορισμών που θα θέσει η απόφαση έγκρισης της ΣΜΠΕ, ώστε να οριστικοποιηθεί το 
Master Plan. 
 

2.1.2 ΣΧΕΔΙΟ	ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΝΕΡΟΥ	

Οι στόχοι ενός Σχεδίου Ασφάλειας Νερού είναι η διασφάλιση της δημόσιας υγείας και η 
υιοθέτηση και εφαρμογή ορθών πρακτικών στο σύστημα ύδρευσης του πόσιμου νερού. 
Συγκεκριμένα, τα Σχέδια Ασφάλειας Νερού διασφαλίζουν: 

 την ελαχιστοποίηση παρουσίας ρυπαντών στο πόσιμο νερό από την πηγή 
 τη σωστή επεξεργασία του ύδατος ώστε να είναι κατάλληλο για πόση 
 τη σωστή διανομή σε δίκτυα ύδρευσης, ανεξάρτητα του μεγέθους των δικτύων 

αυτών. 
 
Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης συνίσταται στην υποστήριξη της ΔΕΥΑ 
Λαγκαδά από τον Τεχνικό Σύμβουλο για την αποτελεσματική εκπόνηση, εφαρμογή και 
αξιολόγηση του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού, έτσι ώστε να πληρούνται σε κάθε 
περίπτωση οι απαραίτητες προϋποθέσεις σύμφωνα με την Οδηγία 98/83/ΕΚ «σχετικά 
με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» και με απώτερο σκοπό τη 
διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την υιοθέτηση και εφαρμογή ορθών πρακτικών 
στο σύστημα ύδρευσης του πόσιμου νερού. 
 
Το Σχέδιο Ασφάλειας Νερού αποτελεί ένα σύγχρονο και πλέον χρήσιμο εργαλείο 
εξασφάλισης της απαιτούμενης ποιότητας του πόσιμου νερού σε οικιστικές περιοχές, 
μικρής ή μεγάλης πληθυσμιακής ανάπτυξης και έκτασης (από μικρούς οικισμούς έως 
μεγάλα αστικά κέντρα). Οι βασικοί άξονες του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού («Τεχνική	
Υποστήριξη	 της	 Ειδικής	 Γραμματείας	 Υδάτων	 για	 την	 Καταγραφή	 Προβλημάτων	 της	
Οδηγίας	 98/83ΕΚ	 περί	 πόσιμου	 νερού	 στην	 Ελλάδα	 και	 Διερεύνηση	 Δυνατοτήτων	
Υιοθέτησης	 Σχεδίων	 Ασφάλειας	 Νερού	 (Water	 Safety	 Plans)»,	 Παραδοτέο	 4,	 Υπουργείο	
Προβάλλοντος	 ,	 Ενέργειας	 και	 Κλιματικής	 Αλλαγής	 –	 Ειδική	 Υπηρεσία	 Διαχείρισης	 του	
Επιχειρησιακού	Προγράμματος	«Περιβάλλον	και	Αειφόρος	Ανάπτυξη	2007‐2013»)	είναι:		
 Η εκτίμηση του υπάρχοντος συστήματος. Η εκτίμηση αυτή, αφορά στον 

προσδιορισμό των πιθανών κινδύνων σε κάθε κρίκο της αλυσίδας υδροδότησης, 
το μέγεθος του κινδύνου, καθώς και τα κατάλληλα μέτρα που μπορούν να 
αναγνωριστούν για τη μετρίαση του ρίσκου και την επίτευξη του ποιοτικού και 
ποσοτικού στόχου για το πόσιμο νερό με επακόλουθη την προστασία της 
δημόσιας υγείας. 
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• Επιχειρησιακή παρακολούθηση κατάλληλης φύσης και συχνότητας, σε 
συγκεκριμένα σημεία στην αλυσίδα παροχής νερού για το κάθε μέτρο που 
αναγνωρίζεται, έτσι ώστε να εντοπίζεται εγκαίρως οποιαδήποτε παρέκκλιση από 
την επιθυμητή απόδοση. Η παρακολούθηση αυτή σε καμία περίπτωση δεν 
υποκαθιστά τον έλεγχο και παρακολούθηση της ποιότητας από τις Υπηρεσίες 
Ύδρευσης, αλλά δρα ως ενδιάμεσος συμπληρωματικός μηχανισμός ελέγχου 
ποιότητας, μεταξύ των υπεύθυνων φορέων αρχών και του τελικού χρήστη. 

• Καταγραφή των διαχειριστικών ρυθμίσεων, όπως οι λεπτομέρειες του 
συστήματος εκτίμησης κινδύνου, η επιχειρησιακή παρακολούθηση και 
διαπίστευση ποιότητας, με την αναλυτική περιγραφή των συνθηκών λειτουργίας 
σε μια διαδικασία ρουτίνας, καθώς και η περιγραφή των διαχειριστικών 
ενεργειών σε περιπτώσεις διακινδύνευσης της ανθρώπινης υγείας οφειλόμενης σε 
μη αποδεκτή ποιότητα του πόσιμου νερού. Συμπεριλαμβάνεται η ανάπτυξη 
υποστηρικτικών ενεργειών για την εξασφάλιση του βέλτιστου αποτελέσματος και 
καθορισμός εκπαιδευτικής κατάρτισης των απασχολούμενων με τα Σχέδια. 

 
Παρακάτω (βλ. Κεφ.2.2.2), περιγράφονται οι φάσεις εκπόνησης και εφαρμογής του 
ΣΑΝ, με τα αντίστοιχα παραδοτέα ανά φάση. 

 

2.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	ΑΝΑ	ΣΤΑΔΙΟ	
2.2.1 ΓΕΝΙΚΟ	ΣΧΕΔΙΟ	ΥΔΡΕΥΣΗΣ	(MASTER	PLAN)	
2.2.1.1 Αποτύπωση	–	Ανάλυση	–	Αξιολόγηση	υφιστάμενης	κατάστασης	

Θα στηριχθεί στη 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 Κεντρικής Μακεδονίας (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. 

2. Αναλυτική περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης και συγκεκριμένα : 

19REQ005343255 2019-07-25



 

11 

 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 κ.λπ.), των έργων μεταφοράς και διανομής 
(δεξαμενές αποθήκευσης, αντλιοστάσια, αγωγοί μεταφοράς, δίκτυα διανομής, 
κ.λπ.) με αναφορά στα κατασκευαστικά στοιχεία τους (παροχές, γεωμετρικά 
και τεχνικά στοιχεία αγωγών και δεξαμενών κ.λπ.) 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 : 50.000 ή 1 : 20.000, της 
περιοχής Μελέτης.  

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

2.2.1.2 Προτάσεις	 διαχείρισης	 υδροδοτικού	 συστήματος	 Δήμου	 –	
Προβλέψεις	μελλοντικής	ζήτησης	

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».  

	
Παραδοτέα	:	
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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 υπόψη 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 (σε κατάλληλο software) με το υλοποιηθέν μοντέλο 
προσομοίωσης και τα εξαγόμενα συμπεράσματα της εφαρμογής του. 

 Οδηγίες χρήσης του μοντέλου για μελλοντικές εφαρμογές του. 
 

2.2.1.3 Προτάσεις	και	Προγράμματα	Υλοποίησης	Έργων	αναβάθμισης	
υδροδοτικού	συστήματος	

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 κ.λπ.) 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. 
Επίσης, για την ωρίμανση των έργων και μελετών που πρέπει να υλοποιηθούν στο 
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πλαίσιο της αναβάθμισης του συστήματος ύδρευσης, θα ετοιμαστούν από τον Ανάδοχο 
οι απαραίτητοι Φάκελοι των Έργων για την ανάθεση των αντίστοιχων απαιτούμενων 
Μελετών, ήτοι το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων και Τεύχος Προεκτίμησης Αμοιβής.  

 

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. 
 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.  

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 
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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, τεχνικοοικονομικοί 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 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 
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του κόστους των επιμέρους μελετών και εργασιών αυτών (π.χ. εδαφοτεχνικές 
έρευνες με προμετρήσεις και εκτίμηση προϋπολογισμού για την εκτέλεση 
αυτών).  
Στο πλαίσιο αυτό, ετοιμάζονται και τα Τεύχη Τεχνικών Δεδομένων και 
Προεκτίμησης Αμοιβής για την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης 
Σύμβασης Μελέτης για τα έργα που προγραμματίζονται να εκτελεστούν, με 
στόχο την αναβάθμιση του υδρευτικού συστήματος του Δήμου Λαγκαδά.. 

 

2.2.1.4 Πρόταση	 Διαχείρισης	 της	 ζήτησης	 και	 κοστολόγησης	 της	
παροχής	υπηρεσιών	νερού	ύδρευσης	

Θα εξειδικευθεί η ανάλυση της ζήτησης (υφιστάμενης και μελλοντικής) για νερό 
ύδρευσης σε όλους τους οικισμούς του δήμου και η περιγραφή της βέλτιστης 
διαχείρισης με βάση το περιγραφέν Υδατικό Ισοζύγιο για το σύστημα υδροδότησης. Θα 
προταθεί η προτεραιοποίηση της κάλυψης των αναγκών σε συνθήκες ξηρού έτους ή 
έκτακτων συνθηκών. 

 

Θα γίνει υπολογισμός του κόστους τροφοδοσίας και διανομής λαμβάνοντας υπόψη όλα 
τα στοιχεία που το προσδιορίζουν, περιλαμβανομένου του κόστους διοίκησης και 
εξυπηρέτησης κεφαλαίων κατασκευής των προτεινόμενων έργων. 

 

Επίσης θα πραγματοποιηθεί οικονομική ανάλυση του κόστους ύδρευσης η οποία θα 
οδηγεί στην πρόταση τιμολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών ύδρευσης για τους 
καταναλωτές, στηριζόμενη στην αρχή της ανάκτησης κόστους ύδατος και φυσικών 
πόρων και των κατευθύνσεων της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων.  

 

Παραδοτέα	:	

Α.	Έκθεση,	που	θα	περιλαμβάνει	:	

 Σενάρια ανάλυσης της ζήτησης σε παρόντα και μελλοντικό χρόνο (5ετίας και 
20ετίας) και πλήρης ανάλυση της διαχείρισής της σε συνθήκες ξηρού έτους και 
σε συνθήκες έκτακτων περιστατικών, με σαφή προτεραιοποίηση της κάλυψης 
των υδρευτικών αναγκών του πληθυσμού. 

 Υπολογισμό κόστους σε διάφορα στάδια λειτουργίας, των ετήσιων δαπανών 
συντήρησης, επισκευών, αποσβέσεως, εγκαταστάσεων, λειτουργίας 
(προσωπικού, καταναλώσεως ενεργείας κ.λπ.), διοικήσεως και εξυπηρετήσεως 
κεφαλαίων κατασκευής. 

 Οικονομική ανάλυση κόστους ύδατος ανά εξυπηρετούμενο άτομο υδρευόμενου 
πληθυσμού. Η ανάλυση θα πραγματοποιηθεί ανά «πυρήνα ύδρευσης» δηλαδή 
δημοτική ενότητα ή/και οικισμό εξαιτίας ιδιαίτερων τοπικών συνθηκών. 

 Σημερινή και προτεινόμενη τιμολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών ύδρευσης, 
βάσει γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης των υδάτων (κόστος 
ανά κυβικό μέτρο ύδατος) και των κατευθύνσεων της Ειδικής Γραμματείας 
Υδάτων. 
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Β. Ηλεκτρονικό αρχείο, που περιλαμβάνει πλην της έκθεσης : 

 Μοντέλο τιμολόγησης του νερού ύδρευσης με επισήμανση των παραδοχών, σε 
ηλεκτρονική μορφή 
 

2.2.1.5 Στρατηγική	 Μελέτη	 Περιβαλλοντικών	 Επιπτώσεων	 –	
Οριστικοποίηση	MasterPlan	

Θα εκπονηθεί η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του 
προγράμματος έργων που περιλαμβάνει το Γενικό Σχέδιο Ύδρευσης (μέτρα και έργα). 
Στη φάση αυτή θα διενεργηθεί και δημοσιοποίηση του Σχεδίου και η απαιτούμενη 
διαβούλευση με ευθύνη του αναθέτοντα φορέα. Στο αντικείμενο του Αναδόχου 
περιλαμβάνεται και η υποστήριξη του αναθέτοντα φορέα για την επιτυχή οργάνωση 
και υλοποίηση της διαδικασίας διαβούλευσης. Με την έγκριση της ΣΜΠΕ από την 
αρμόδια Δ/νση Περιβάλλοντος θα υποβληθεί το τελικό Γενικό Σχέδιο Ύδρευσης, στο 
οποίο θα έχουν ληφθεί υπόψη τα μέτρα και οι περιορισμοί που θα θέσει η απόφαση 
έγκρισης της ΣΜΠΕ.  

 

Παραδοτέα	:	

 Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Γενικού 
Σχεδίου Ύδρευσης (μέτρα και έργα).  

 Η τελική Έκθεση του Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (MasterPlan), στην οποία θα 
ενσωματωθούν τα μέτρα και οι περιορισμοί που θα θέσει η απόφαση έγκρισης 
της ΣΜΠΕ.  

Όλες οι προαναφερόμενες εκθέσεις θα παραδοθούν σε τρία (3) αντίγραφα σε έντυπη 
μορφή, καθώς και σε ψηφιακή επεξεργάσιμη μορφή.  

 

2.2.2 ΣΧΕΔΙΟ	ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΝΕΡΟΥ	

Η εκπόνηση και εφαρμογή ενός Σχεδίου Ασφάλειας Νερού είναι αποτέλεσμα 
συνδυασμένης εργασίας γραφείου και εργασίας πεδίου, η οποία πραγματοποιείται από 
ομάδα υλοποίησης που συγκροτείται για το σκοπό αυτό, αποτελούμενη από ομάδα 
εργασίας της ΔΕΥΑ Λαγκαδά (στο εξής «ΔΕΥΑ») και ομάδα εργασίας ειδικευμένων 
επιστημόνων και τεχνικών (στο εξής «Τεχνικός Σύμβουλος»).  

 

Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης συνίσταται στην υποστήριξη της ΔΕΥΑ από 
τον Τεχνικό Σύμβουλο για την αποτελεσματική εκπόνηση, εφαρμογή και αξιολόγηση 
του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού, έτσι ώστε να πληρούνται σε κάθε περίπτωση οι 
απαραίτητες προϋποθέσεις σύμφωνα με την Οδηγία 98/83/ΕΚ «σχετικά με την 
ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» και με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση 
της δημόσιας υγείας και την υιοθέτηση και εφαρμογή ορθών πρακτικών στο σύστημα 
ύδρευσης του πόσιμου νερού. Το αντικείμενο του Τεχνικού Συμβούλου στα πλαίσια της 
παρούσας σύμβασης διακρίνεται σε τρεις επιμέρους φάσεις: 
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Φάση Ι: Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης και προετοιμασία οδηγού εφαρμογής 
Σχεδίου Ασφάλειας Νερού 
Κατά τη διάρκεια της Φάσης Ι, συγκροτείται η ομάδα υλοποίησης του Σχεδίου 
Ασφάλειας Νερού, συλλέγονται οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με το σύστημα 
ύδρευσης, εν συνεχεία αξιολογούνται τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί ως προς την 
πληρότητα, την εγκυρότητά τους και την αναγκαιότητα επικαιροποίησής τους. 
Προσδιορίζονται και αξιολογούνται τα υφιστάμενα μέτρα, τα οποία εξετάζονται ως 
προς την επάρκεια και την αποτελεσματικότητά τους και οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από 
την αστοχία στη λειτουργία του συστήματος ύδρευσης κατά τη διάρκεια 
προηγούμενων ετών. Συντάσσεται ο Οδηγός εφαρμογής του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού 
στον οποίο περιλαμβάνεται και αναλυτικό πρόγραμμα δειγματοληψιών και 
εργαστηριακών αναλύσεων. 
 
Φάση ΙΙ: Εφαρμογή οδηγού Σχεδίου Ασφάλειας Νερού 
Κατά τη διάρκεια της Φάσης ΙΙ, λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα της αποτύπωσης 
της υφιστάμενης κατάστασης της Φάσης Ι, και πραγματοποιείται η εφαρμογή του 
Σχεδίου Ασφάλειας Νερού σύμφωνα με τον Οδηγό εφαρμογής. Η εφαρμογή του Σχεδίου 
Ασφάλειας Νερού περιλαμβάνει τη διεξαγωγή όλων των απαραίτητων δειγματοληψιών 
και αναλύσεων. 
 
Φάση ΙΙΙ: Αξιολόγηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού 
Βασικό στόχο της Φάσης ΙΙΙ αποτελεί η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των 
ενεργειών κατά την εφαρμογή του οδηγού Σχεδίου Ασφάλειας Νερού, με την 
υποστήριξη κατάλληλου διαχειριστικού εργαλείου και εξετάζεται το ενδεχόμενο 
τροποποίησης του για την αποφυγή και αντιμετώπιση έκτακτων συμβάντων. 
 
Στη συνέχεια αναφέρονται τα παραδοτέα ανά φάση σύμφωνα με την «Τεχνική	
Υποστήριξη	 της	 Ειδικής	 Γραμματείας	 Υδάτων	 για	 την	 Καταγραφή	 Προβλημάτων	 της	
Οδηγίας	 98/83ΕΚ	 περί	 πόσιμου	 νερού	 στην	 Ελλάδα	 και	 Διερεύνηση	 Δυνατοτήτων	
Υιοθέτησης	 Σχεδίων	Ασφάλειας	Νερού	 (Water	Safety	Plans)», Παραδοτέο 4, Υπουργείο 
Προβάλλοντος , Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής – Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013».  
 
Παραδοτέα	:	

 Παραδοτέο	 1: Το πρώτο παραδοτέο αφορά στην καταγραφή υφιστάμενης 
κατάστασης και προετοιμασία Οδηγού Σχεδίου Ασφάλειας Νερού, και θα 
περιλαμβάνει: 
o Π1-1: Οργανόγραμμα ομάδας εργασίας και χρονοδιάγραμμα εργασιών 
o Π1-2: Χαρτογράφηση σε GIS του συστήματος ύδρευσης ως έκθεση 

παράστασης μιας υφιστάμενης κατάστασης, που θα περιγράφει κατ’ 
ελάχιστον τα σημεία δειγματοληψίας, τα δελτία παρακολούθησης και τις 
επισυναπτόμενες σε αυτά απαραίτητες αναφορές είτε αυτές είναι 
περιγραφικές είτε επεξηγηματικές. 

o Π1-3: Οδηγός Εφαρμογής Σχεδίου Ασφάλειας Νερού. 
 

 Παραδοτέο	 2: Το δεύτερο παραδοτέο αφορά στην εφαρμογή του Σχεδίου 
Ασφάλειας Νερού και τις Εργαστηριακές Αναλύσεις. Θα περιλαμβάνει:	
o Π2-1: Μηνιαίες αναφορές που θα περιλαμβάνουν αναλυτικές πληροφορίες 

σχετικά με το κάθε στάδιο του συστήματος ύδρευσης και κατ’ ελάχιστον: 
Πηγή: 

1. Ημερολόγιο τακτικών ελέγχων έργων απαγωγής και μεταφοράς του 
νερού 

2. Ημερήσιες ποσότητες αντλούμενου νερού 
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3. Ημερολόγιο δειγματοληψιών και αποτελέσματα εργαστηριακών 
αναλύσεων 

4. Ημερολόγιο έκτακτων συμβάντων 
5. Ημερολόγιο έκτακτων συμβάντων και μέτρων αντιμετώπισης 

Επεξεργασία: 
6. Ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά ανεπεξέργαστου και 

επεξεργασμένου νερού από τη μονάδα επεξεργασίας νερού 
7. Βασικά λειτουργικά μεγέθη (δόσεις χημικών, ενεργειακές 

καταναλώσεις) 
8. Ημερολόγιο έκτακτων συμβάντων και μέτρων αντιμετώπισης 

Διανομή: 
9. Ημερολόγιο τακτικών ελέγχων έργων μεταφοράς του νερού προς το 

δίκτυο διανομής 
10. Ημερολόγιο τακτικών ελέγχων έργων δικτύου διανομής 
11. Ημερολόγιο έκτακτων συμβάντων και μέτρων αντιμετώπισης 

Καταναλωτής 
12. Ημερολόγιο δειγματοληψιών και αποτελέσματα εργαστηριακών 

αναλύσεων 
13. Ημερολόγιο έκτακτων συμβάντων και μέτρων αντιμετώπισης 

o Π2-2: Τελική αναφορά εφαρμογής του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού. 
 

 Παραδοτέο	 3: Το τρίτο παραδοτέο αφορά στην αξιολόγηση του Σχεδίου 
Ασφάλειας Νερού και θα περιλαμβάνει: 
o Π3-1: Διαχειριστικό εργαλείο (ΔΕ) και οδηγίες εφαρμογής του. 
o Π3-2: Συμπλήρωση ΔΕ με αποτελέσματα εφαρμογής Σχεδίου Ασφάλειας 

Νερού 
o Π3-3: Ερωτηματολόγιο προς καταναλωτές και αποτελέσματα έρευνας 
o Π3-4: Συνολική Αξιολόγηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού. 
 

 Παραδοτέο	4: Αναθεώρηση του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού και Σύνταξη τελικής 
έκθεσης 
o Π4-1: Αναθεωρημένο Σχέδιο Ασφάλειας Νερού 
o Π4-2: Σύνταξη Τελικής Έκθεσης 

 
Αναφορικά με τη δειγματοληψία και τη διαδικασία των εργαστηριακών αναλύσεων, 
αυτές διαιρούνται σε δύο (2) κατηγορίες, (α) παρακολούθηση στην πηγή και (β) 
παρακολούθηση στον καταναλωτή. 
 
α) Παρακολούθηση στην πηγή: 

Η παρακολούθηση στην πηγή πραγματοποιείται σε κάθε γεώτρηση/πηγή/πηγάδι 
με τη διενέργεια δειγματοληψιών και εργαστηριακών αναλύσεων σύμφωνα με το 
ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Η επιλογή των παραμέτρων βασίζεται στις προβλέψεις 
της ΚΥΑ Αριθ. 39626/2208/Ε130/25.09.2009 (β 2075) σχετικά με την προστασία 
των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση και την «υποβάθμιση και του 
Προγράμματος παρακολούθησης για τα υπόγεια ύδατα» της ΚΥΑ Αριθ. 
140384/19.08.2011 (Β2017). 
 
Η τελική επιλογή των παραμέτρων και της συχνότητας δειγματοληψίας θα 
ορίζονται στον εγκεκριμένο οδηγό εφαρμογής του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού. Οι 
ελάχιστες παράμετροι που θα πρέπει να παρακολουθούνται σε κάθε σημείο 
υδροληψίας τουλάχιστον 2 φορές ετησίως: 
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	ΕΛΕΓΧΟΥ	
1	 pH  13 Κάδμιο, Cd 
2	 Αγωγιμότητα  14 Μόλυβδος, Pb 

3	 Νιτρικά ΝΟ3  15 Υδράργυρος, Hg 

4	 Νιτρικά ΝΟ2 16 Χλωριούχα ιόντα 
5	 Αμμωνιακά ΝΗ4 17 Θειικά ιόντα 
6	 Σίδηρος Fe  18 Τριχλωροαιθυλένιο 
7	 Μαγγάνιο Mn 19 Τετραχλωροαιθυλένιο 
8	 Ολικό χρώμιο, Cr  20 Περιεκτικότητα σε Ο2 
9	 Εξασθενές χρώμιο, Cr VI  21 Ολικά κολοβακτηριοειδή 
10	 Ολικά φυτοφάρμακα  22 E. coli 
11	 Δραστικές ουσίες φυτοφαρμάκων  23 Εντερόκκοκοι 
12	 Αρσενικό, As   

 
β) Παρακολούθηση στον καταναλωτή: 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί της ποιότητας του νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης (ΚΥΑ αριθ. Γ1(δ)ΓΠ οικ.67322/06.09.2017, τεύχος Β’ 3282), 
παρακολουθούνται δύο ομάδες παραμέτρων και συγκεκριμένα από τις: 

‐ Μικροβιολογικές και χημικές παραμέτρους του Πίνακα 3 (Παράρτημα Ι, 
Μέρος Α’ και Β’ της ΚΥΑ αριθ. Γ1(δ)ΓΠ οικ.67322/06.09.2017), που 
έχουν άμεση σημασία για την προστασία της υγείας των καταναλωτών 
και που καθορίζουν αν το νερό είναι καθαρό και υγιεινό, και 

‐ Ενδεικτικές παραμέτρους του Πίνακα 4 (Παράρτημα Ι, Μέρος Α’ και Β’ 
της ΚΥΑ αριθ. Γ1(δ)ΓΠ οικ.67322/06.09.2017), που ενώ μεμονωμένα δεν 
εμφανίζουν κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, η παρουσία τους 
παρέχει σαφείς ενδείξεις μεταβολών στην ποιότητα του νερού και την 
ενδεχόμενη ανάγκη επανορθωτικών δράσεων προκειμένου να 
προστατευτεί η υγεία των καταναλωτών 
 

Η παρακολούθηση της ποιότητας του νερού πραγματοποιείται μέσω 
προγραμμάτων παρακολούθησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2, άρθρου 7 
της ΚΥΑ αριθ. Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322/06.09.2017 τα οποία θα πρέπει να πληρούν τις 
ελάχιστες απαιτήσεις του Παραρτήματος ΙΙ της ίδιας ΚΥΑ. Επισημαίνεται ότι στο 
Σχέδιο Ασφάλειας Νερού περιλαμβάνεται και η Συμπληρωματική Παρακολούθηση 
του Μέρους Ε’ του Παραρτήματος ΙΙ που συνίσταται στην πραγματοποίηση 
μετρήσεων για ουσίες και μικροοργανισμούς για τους οποίους δεν καθορίζεται 
ανώτερη αποδεκτή τιμή και πιστεύεται από τις Αρμόδιες Αρχές ότι ενδέχεται να 
βρίσκονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης σε ποσότητες ή αριθμούς που 
αποτελούν ενδεχόμενο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. 

 
Για τις απαιτούμενες δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις ισχύουν οι 
παρακάτω ελάχιστες αποδεκτές προδιαγραφές: 

‐ Οι δειγματοληψίες θα γίνονται στα σημεία τήρησης, όπως ορίζονται 
στην παρ. 1 του άρθρου 6 της ΚΥΑ αριθ. Γ1(δ)/ΓΠ 
οικ.67322/06.09.2017 και τηρώντας τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙ, 
Μέρος Δ της ίδιας ΚΥΑ. 

‐ Θα παρακολουθούνται τουλάχιστον οι παράμετροι των Ομάδων Α και Β 
που ορίζονται στο Μέρος Β’, Σημείο 2 του Παραρτήματος ΙΙ της ΚΥΑ 
αριθ. Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322/06.09.2017. Επισημαίνεται ότι στις 
παραμέτρους της Ομάδας Β δύνανται να περιλαμβάνονται ενδεικτικές 
παράμετροι του Μέρους Γ’ του Παραρτήματος Ι της ίδιας ΚΥΑ, καθώς 
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και ενδεικτικές παράμετροι που απαριθμούνται στο Μέρος Ε’ του 
Παραρτήματος ΙΙ της ίδιας ΚΥΑ, μόνον κατόπιν εκτίμησης κινδύνου 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙ, Μέρος Γ’ της ίδιας ΚΥΑ. 

‐ Η ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψίας και αναλύσεων παραμέτρων των 
Ομάδων Α και Β θα είναι η οριζόμενη στο Μέρος Β’, σημείο 3 του 
Παραρτήματος ΙΙ της ΚΥΑ αριθ. Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322/06.09.2017. Η 
ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψίας και αναλύσεων παραμέτρων του 
Μέρους Ε’ της ίδιας ΚΥΑ θα είναι αυτή της Ομάδας Β.  

‐ Κάθε παρέκκλιση από τις παραμέτρους και τη συχνότητα 
δειγματοληψίας θα είναι δυνατή υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι θα 
έχει διενεργηθεί εκτίμηση κινδύνου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
Παράρτημα ΙΙ, Μέρος Γ’ της ΚΥΑ αριθ. Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322/06.09.2017. 

‐ Οι μέθοδοι ανάλυσης θα πρέπει να ικανοποιούν κατ’ ελάχιστον τις 
προδιαγραφές του Παραρτήματος ΙΙΙ της ΚΥΑ αριθ. Γ1(δ)/ΓΠ 
οικ.67322/06.09.2017. Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνεται ότι τα ιδιωτικά 
εργαστήρια που θα αναλάβουν τη διεξαγωγή των εργαστηριακών 
αναλύσεων θα πρέπει να είναι διαπιστευμένα κατά το πρότυπο EN 
ISO/IEC 17025 ή άλλο ισοδύναμο διεθνώς αποδεκτό πρότυπο από το 
ΕΣΥΔ ή άλλο φορέα που συμμετέχει στη Συμφωνία Αμοιβαίας 
Αναγνώρισης της Ευρωπαϊκής Διαπίστευσης για τις δοκιμές (EA-MLA 
testing). 

 
Λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της ΚΥΑ αριθ. Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322/06.09.2017 
προκύπτει ο ελάχιστος αριθμός δειγμάτων ανά ομάδα δειγμάτων ανά οικισμό, όπως 
φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 
 
Πίνακας	2.1: Ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός δειγμάτων ανά Τοπική Κοινότητα. 

ΖΠ
Υ	 Περιγραφή	

Μέση	ημερήσια	
παροχή	(m3/day)	

Δείγματα	
για	Ομάδα	Α	

Δείγματα	
για	Ομάδα	Β	

Σύνολο	
Δειγμάτων

ΔΕ	ΑΣΣΗΡΟΥ	
1 ΑΣΣΗΡΟΣ 810 4 1 5 

2 
ΑΣΣΗΡΟΣ - 
ΚΡΙΘΙΑ 430 4 1 5 

3 ΕΞΑΜΙΛΙ 70 1 1 2 

ΔΕ	ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ	

5 ΓΑΛΗΝΗ 120 4 1 5 

6 ΒΕΡΤΙΣΚΟΣ 100 4 1 5 

7 ΧΩΡΟΥΔΑ 9 1 1 2 

8 ΠΕΝΤΕ ΒΡΥΣΕΣ 300 4 1 5 

9 ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ 240 4 1 5 

10 ΛΟΦΙΣΚΟΣ 150 4 1 5 

11 ΑΡΕΤΗ 75 1 1 2 

ΔΕ	ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ	
12 ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ 1200 8 1 9 

13 ΑΔΑΜ 300 4 1 5 

14 
ΚΑΛΑΜΩΤΟ - 
ΜΕΣΟΚΩΜΟ 350 4 1 5 

15 ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΑ 180 4 1 5 

16 ΣΑΡΑΚΗΝΑ 80 1 1 2 
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ΖΠ
Υ	

Περιγραφή	 Μέση	ημερήσια	
παροχή	(m3/day)	

Δείγματα	
για	Ομάδα	Α	

Δείγματα	
για	Ομάδα	Β	

Σύνολο	
Δειγμάτων

17 ΑΓΙΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

80 1 1 2 

ΔΕ	ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ	
18 ΓΕΡΑΚΑΡΟΥ - 1 330 4 1 5 

19 ΓΕΡΑΚΑΡΟΥ - 2 330 4 1 5 

20 ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 700 4 1 5 

21 ΒΑΣΙΛΟΥΔΙ 350 4 1 5 

22 ΑΔΡΑΜΕΡΙ 155 4 1 5 

23 ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΑ 380 4 1 5 

ΔΕ	ΛΑΓΚΑΔΑ	

24 
ΛΑΓΚΑΔΑΣ- 
ΧΡΥΣΑΥΓΗ- 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ- 
ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ 

3510 16 2 18 

25 
ΚΟΛΧΙΚΟ- 
ΔΡΑΚΟΝΤΙΟ- 
ΑΝΑΛΗΨΗ 

860 4 1 5 

26 ΛΑΓΥΝΑ 970 4 1 5 

27 ΚΑΒΑΛΑΡΙ 660 4 1 5 

ΔΕ	ΛΑΧΑΝΑ	
28 ΞΥΛΟΠΟΛΗ 520 4 1 5 

29 ΛΕΥΚΟΧΩΡΙ 100 4 1 5 

30 ΛΑΧΑΝΑ - 
ΚΥΔΩΝΕΑΣ 

190 4 1 5 

31 ΝΙΚΟΠΟΛΗ 120 4 1 5 

32 ΚΑΡΤΕΡΑΙ- 
ΣΤΕΦΑΝΙΑ 

100 4 1 5 

33 ΔΟΡΚΑΔΑΣ- 
ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ 

190 4 1 5 

34 ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ 60 1 1 2 

ΔΕ	ΣΟΧΟΥ	
35 ΣΟΧΟΣ 780 4 1 5 

36 ΑΣΚΟΣ 340 4 1 5 

37 ΚΡΥΟΝΕΡΙ 312 4 1 5 

38 ΑΥΓΗ 128 4 1 5 

Σύνολο 150 39 189 

 
Για κάθε Ζώνη Παροχής Ύδρευσης (ΖΠΥ) θα πρέπει να συνταχθούν δώδεκα (12) 
αναφορές παρακολούθησης (δηλ. σε μηνιαία βάση). Με τη σύνταξη αναφορών 
παρακολούθησης για κάθε ΖΠΥ, η ομάδα εργασίας θα είναι σε θέση να ελέγχει και να 
αξιολογεί την επιτυχία των μέτρων ελέγχου που έχουν ληφθεί. Επίσης, από το κάθε 
στάδιο του συστήματος ύδρευσης κάθε ΖΠΥ, θα πρέπει να συντάσσονται μηνιαίες 
αναφορές σχετικά με την ποιότητα και του νερού σε κάθε στάδιο π.χ. κατά την είσοδο 
και την έξοδο στη μονάδα χλωρίωσης. Με τον τρόπο αυτόν, υπάρχει ολοκληρωμένος 
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έλεγχος σχετικά με τις εφαρμοζόμενες μεθόδους δειγματοληψίας και την ποιότητα 
πόσιμου νερού, ακόμη και σε περιπτώσεις έκτακτων συμβάντων. 
 
2.3 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ	ΔΕΔΟΜΕΝΑ	ΚΑΙ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	
2.3.1 Περιοχή	Μελέτης	–	Πληθυσμιακά	Δεδομένα		
Ο Δήμος Λαγκαδά είναι δήμος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ο οποίος 
συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από τη συνένωση των προϋπαρχόντων 
δήμων Σοχού, Ασσήρου, Καλλινδοίων, Κορώνειας, Βερτίσκου, Λαγκαδά και Λαχανά. 
 
Η έκταση του Δήμου Λαγκαδά είναι 1220,3km2 και ο πληθυσμός του, σύμφωνα με την 
απογραφή του 2011 ανέρχεται σε 41.103 κατοίκους. Στον Πίνακα 2.2 συνοψίζονται 
αναλυτικά στοιχεία για τα πληθυσμιακά δεδομένα της περιοχής μελέτης. Ως έδρα του 
δήμου ορίστηκε ο Λαγκαδάς ενώ ο Λαχανάς θεωρείται η ιστορική έδρα του δήμου. 
Αναφορικά με την έκταση, είναι ο δέκατος μεγαλύτερος δήμος της Ελλάδας. 
 
Την ευθύνη της διαχείρισης των εγκαταστάσεων ύδρευσης στην περιοχή έχει η 
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Λαγκαδά (ΔΕΥΑ Λαγκαδά) 
η οποία συστάθηκε αρχικά ως ΔΕΥΑ Λαγκαδά, με βάση τον ν.1069/80 (ΦΕΚ Α-191), το 
2001. Στη συνέχεια, με το νόμο Καποδίστρια ν.2539/1997, εκτός από το αστικό κέντρο 
του Λαγκαδά, ανέλαβε τις υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης και των πρώην 
κοινοτήτων Λαγυνών, Ανάληψης, Κολχικού, Καβαλαρίου, Ηρακλείου, Χρυσαυγής και 
Περοβολακίου. Το 2011 με το νόμο Καλλικράτη συγχωνεύτηκε με τη ΔΕΥΑ Λαχανά της 
Δημοτικής Ενότητας Λαχανά (πρώην Δήμου Λαχανά) και ανέλαβε τις υπηρεσίες 
ύδρευσης και αποχέτευσης των Δημοτικών Ενοτήτων (πρώην Δήμων) Ασσήρου, 
Βερτίσκου, Καλινδοίων, Κορώνειας και Σοχού. Στον Πίνακα 2.3 συνοψίζονται οι 
περιοχές δράσεις της ΔΕΥΑ Λαγκαδά καθώς επίσης και οι ενεργές παροχές ανά 
δημοτική ενότητα. Το σύνολο των εξυπηρετούμενων ενεργών παροχών στις 31.12.2017 
ανερχόταν σε 22.849 υδρόμετρα. 

 

Πίνακας	2.2: Απογραφή πληθυσμού βάσει απογραφής (πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 
Γεωγραφικός	κωδικός	

Καλλικράτη 
Όνομα	 Πληθυσμός 

070902 ΔΕ ΑΣΣΗΡΟΥ 3.638 
070904 ΔΕ ΚΑΛΛΙΝΔΟΙΩΝ 3.592 
070905 ΔΕ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ 4.092 
070901 ΔΕ ΛΑΓΚΑΔΑ 19.587 
070906 ΔΕ ΛΑΧΑΝΑ 2.441 
070907 ΔΕ ΣΟΧΟΥ 5.830 

 Σύνολο	 41.103	
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Πίνακας	2.3: Περιοχές δράσης ΔΕΥΑ Λαγκαδά και αριθμός εξυπηρετούμενων παροχών 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ	
ΕΝΟΤΗΤΑ	

ΤΟΠΙΚΗ	
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	

ΠΛΗΘΟΣ	
ΥΔΡΟΜΕΤΡ

ΩΝ	

ΔΗΜΟΤΙΚΗ	
ΕΝΟΤΗΤΑ	

ΤΟΠΙΚΗ	
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	

ΠΛΗΘΟΣ	
ΥΔΡΟΜΕ‐
ΤΡΩΝ	

ΑΣΣΗΡΟΥ 

ΑΣΣΗΡΟΣ 943 

ΛΑΓΚΑΔΑ 

ΛΑΓΚΑΔΑΣ 4.467 

ΚΡΙΘΙΑ 606 ΑΝΑΛΗΨΗ 253 

ΕΞΑΜΙΛΙ 139 ΔΡΑΚΟΝΤΙΟ 142 

ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ 

ΒΕΡΤΙΣΚΟΣ 358 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 533 

ΑΡΕΤΗ 126 ΚΑΒΑΛΑΡΙ 801 

ΓΑΛΗΝΗ 102 ΚΟΛΧΙΚΟ 776 

ΟΣΣΑ 512 ΛΑΓΥΝΑ 1.398 
ΕΞΑΛΟΦΟΣ 
ΠΕΝΤΕ 
ΒΡΥΣΕΣ 

296 ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ 674 

ΕΞΑΛΟΦΟΣ 
ΠΟΛΙΔΕΝΔΡΙ 

242 ΧΡΥΣΑΥΓΗ 489 

ΛΟΦΙΣΚΟΣ 168 

ΛΑΧΑΝΑ 

ΞΥΛΟΠΟΛΗ 505 

ΧΩΡΟΥΔΑ - ΛΑΧΑΝΑ 278 

ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ 

ΓΕΡΑΚΑΡΟΥ 712 ΛΕΥΚΟΧΩΡΙ 165 

ΑΔΡΑΜΕΡΙ 250 ΝΙΚΟΠΟΛΗ 167 

ΒΑΣΙΛΟΥΔΙ 364 ΚΑΡΤΕΡΑΙ 147 

ΑΓΙΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

551 ΔΟΡΚΑΔΑ 315 

ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΑ 408 ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ 78 

ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ 

ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ 1.067 ΚΥΔΩΝΙΕΣ 51 

ΑΔΑΜ 466 ΣΤΕΦΑΝΙΑ 65 
ΝΕΑ 
ΚΑΛΙΝΔΟΙΑ 
(ΚΑΛΑΜΩΤΟ) 

340 ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ 44 

ΜΕΣΟΚΩΜΟ - 

ΣΟΧΟΥ 

ΣΟΧΟΣ 1.611 

ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΑ 391 ΑΣΚΟΣ 668 

ΣΑΡΑΚΗΝΑ 146 ΚΡΥΟΝΕΡΙ 551 

ΑΓΙΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

- 
ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ 
ΑΣΚΟΥ 

245 

ΑΥΓΗ 239 

 

2.3.2 Περιγραφή	Υφιστάμενου	Υδροδοτικού	Συστήματος	
Η υδροδότηση του Δήμου Λαγκαδά ανά δημοτική ενότητα πραγματοποιείται συνοπτικά 
ως εξής: 
 
2.3.2.1 Δημοτική	Ενότητα	Ασσήρου	

Η Δημοτική Ενότητα Ασσήρου με πληθυσμό 3638 κατοίκων σύμφωνα με την απογραφή 
του 2011 και με σημαντική προσαύξηση κατά την καλοκαιρινή περίοδο, αποτελείται 
από τη Δημοτική Κοινότητα Ασσήρου η οποία περλαμβάνει τους οικισμούς Ασσήρου 
και Εξαμιλίου και την Τοπική Κοινότητα Κριθιάς η οποία περιλαμβάνει τον οικισμό της 
Κριθιάς. 
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Η περιγραφή του συστήματος υδροδότησης των οικισμών της ΔΕ Ασσήρου 
παρουσιάζεται στις επόμενες ενότητες. 
 

2.3.2.1.1 Άσσηρος	
Ο σημερινός πληθυσμός του οικισμού ανέρχεται σε 1.975 μόνιμους κατοίκους. Οι 
ετήσιες ανάγκες σε νερό ανέρχονται σε 335.000m3. Η μέση απαιτούμενη ημερήσια 
παροχή είναι 810m3/day, ενώ την περίοδο αιχμής  φθάνει τα 1.200m3/day. 
 
Η υδροδότηση του οικισμού γίνεται από γεωτρήσεις οι οποίες τροφοδοτούν με νερό τις 
δύο δεξαμενές-αντλιοστάσια του υδρευτικού δικτύου οι θέσεις και τα στοιχεία των 
οποίων συνοψίζονται στους Πίνακες 2.4 και 2.5.  
 
Ο οικισμός εμφανίζει ποσοτικά προβλήματα στο υδρευτικό του δίκτυο καθώς και μικρή 
αποθηκευτικότητα. Η λειτουργία των γεωτρήσεων δεν μπορεί να καλύψει την περίοδο 
αιχμής για τον λόγο αυτό υπάρχει η σύνδεση με την δεξαμενή ΔΒ1 του οικισμού Κριθιάς 
προκειμένου να συμπληρωθούν οι ανάγκες της Ασσήρου από την περίσσεια της 
Κριθιάς. 

 
Πίνακας	2.4: Γεωτρήσεις Ασσήρου 
α/α	 Περιοχή Αγροτ.	 Χ Ψ D Φ Q	 Sit.	
Γ4 Χείμαρρος - 418006 4519589 88 8 15/10 Λ 
Γ5 Δεξαμενή - 417889 4519945 144 8  25/ 20 Λ 
Γ1 - - 420067 4519268 86 6 15/10 Λ 

Λ = Λειτουργική 
 
Πίνακας	2.5:	Δεξαμενές Ασσήρου 
α/α	 Περιοχή	 Αγροτ.	 Χ	 Ψ	 CC	 Γ	 Γ	 Γ	
ΔΑ1 - - 417654 4519761 50 Γ4 Γ5 ΔΒ1 

ΔΑ2 - - 418461 4519085 30 Γ1    

CC = χωρητικότητα σε m3 
Γ  = Οι γεωτρήσεις που τροφοδοτούν τις δεξαμενές –αντλιοστάσια 

 
2.3.2.1.2 Εξαμίλι	

Ο σημερινός πληθυσμός του οικισμού ανέρχεται σε 241 μόνιμους κατοίκους. Οι ετήσιες 
ανάγκες σε νερό ανέρχονται σε  30.000 m3. Η μέση απαιτούμενη ημερήσια παροχή είναι 
70m3/day, ενώ την περίοδο αιχμής φθάνει τα 110m3/day. 
 
Η υδροδότηση του οικισμού γίνεται από μία γεώτρηση η οποία τροφοδοτεί με νερό τη 
δεξαμενή-αντλιοστάσιο του υδρευτικού δικτύου οι θέσεις και τα στοιχεία των οποίων 
συνοψίζονται στους Πίνακες 2.6 και 2.7.  
 
Η παροχή της γεώτρησης επαρκεί για τις ανάγκες του δικτύου κατά την χειμερινή 
περίοδο όμως κατά την περίοδο αιχμής υπάρχει αδυναμία κάλυψης των αναγκών του 
οικισμού. 
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Πίνακας	2.6: Γεωτρήσεις Εξαμιλίου 
α/α	 Περιοχή	 Αγροτ.	 Χ	 Ψ D Φ Q Sit.	

Ε - - 416380 4524524 103 6 5/ 3 Λ 

Λ = Λειτουργική 
 
Πίνακας	2.7:	Δεξαμενή Εξαμιλίου 
α/α	 Περιοχή	 Αγροτ.	 Χ	 Ψ	 CC	 Γ	

ΔΕ1 - - 416271 4524716 40 Ε 

CC = χωρητικότητα σε m3 
Γ = Οι γεωτρήσεις που τροφοδοτούν τις δεξαμενές –αντλιοστάσια 
 

2.3.2.1.3 Κριθιά	
Ο σημερινός πληθυσμός του οικισμού ανέρχεται σε 1.422 μόνιμους κατοίκους. Οι 
ετήσιες ανάγκες σε νερό ανέρχονται σε  176.000m3. Η μέση απαιτούμενη ημερήσια 
παροχή είναι 430m3/day, ενώ την περίοδο αιχμής  φθάνει τα 640 m3/day. 
 
Η υδροδότηση του οικισμού γίνεται από γεωτρήσεις οι οποίες τροφοδοτούν με νερό τις 
δύο δεξαμενές-αντλιοστάσια του υδρευτικού δικτύου οι θέσεις και τα στοιχεία των 
οποίων συνοψίζονται στους Πίνακες 2.8 και 2.9.  
 
Ακόμη και με τη θερινή απομείωση της παροχής των γεωτρήσεων  ο οικισμός έχει 
ποσοτική επάρκεια νερού ύδρευσης έτσι ώστε να μπορεί να συμπληρώνει τις ανάγκες 
του οικισμού Ασσήρου. 
 
Πίνακας	2.8: Γεωτρήσεις Κριθιάς 
α/α	 Περιοχή	 Αγροτ.	 Χ	 Ψ D Φ Q Sit.
Κ1 Ποτάμι - 413746 4522214 135 8 20/15 Λ
Κ2 - - 413830 4522258 192 8 30/25 Λ
Α1 - 557 414218 4522519 174 8 45/40 Λ
Α2 - 986 415087 4521449 192 8 45/40 Λ

Λ = Λειτουργική 
 
Πίνακας	2.9:	Δεξαμενές Κριθιάς 
α/α	 Περιοχή	 Αγροτ.	 Χ	 Ψ	 CC	 Γ	 Γ	 Γ	

ΔΣ1 Ποτάμι - 413759 4522195 20 Α1 Κ1 Κ2 

ΔΒ1* Βουνό - 413178 4520555 
250
100 Α2     

CC = χωρητικότητα σε m3 
Γ  = Οι γεωτρήσεις που τροφοδοτούν τις δεξαμενές –αντλιοστάσια 
*   Διπλή δεξαμενή 
 
2.3.2.2 Δημοτική	Ενότητα	Βερτίσκου	

Η Δημοτική Ενότητα Βερτίσκου με πληθυσμό 1923 κατοίκων σύμφωνα με την 
απογραφή του 2011 και με σημαντική προσαύξηση κατά την καλοκαιρινή περίοδο, 
αποτελείται από την Τοπική Κοινότητα Όσσης η οποία περιλαμβάνει τους οικισμούς 
Όσσης και Γαλήνης, την Τοπική Κοινότητα Βερτίσκου η οποία περιλαμβάνει τους 
οικισμούς Βερτίσκου και Χωρούδας, την Τοπική Κοινότητα Εξαλόφου η οποία 
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περιλαμβάνει τους οικισμούς Πέντε Βρυσών και Πολυδενδρίου και την Τοπική 
Κοινότητα Λοφίσκου η οποία περιλαμβάνει τους οικισμούς Λοφίσκου και Αρετής. 
 
Η περιγραφή του συστήματος υδροδότησης των οικισμών της ΔΕ Βερτίσκου 
παρουσιάζεται στις επόμενες ενότητες. 
 

2.3.2.2.1 Όσσα	
Ο σημερινός πληθυσμός του οικισμού ανέρχεται σε 387 μόνιμους κατοίκους. Οι ετήσιες 
ανάγκες σε νερό ανέρχονται σε  116.000 m3 . Η μέση απαιτούμενη ημερήσια παροχή 
είναι 275 m3/day, ενώ την περίοδο αιχμής  φθάνει τα 470 m3/day. 
 
Η υδροδότηση του οικισμού γίνεται από γεωτρήσεις οι οποίες τροφοδοτούν με νερό τις 
δεξαμενές-αντλιοστάσια του υδρευτικού δικτύου οι θέσεις και τα στοιχεία των οποίων 
συνοψίζονται στους Πίνακες 2.10 και 2.11.  
 
H βασική γεώτρηση Γ.Ο.2 που λειτουργεί στο δίκτυο είναι ποιοτικά επιβαρυμένη με 
σίδηρο (Fe), και μαγγάνιο (Μn). Η προς βορρά επέκταση του οικισμού, γύρω από την 
δεξαμενή Δ.Ο.1 έχει δημιουργήσει πρόβλημα υδροδότησης των νέων κατοικιών λόγω 
της υψομετρικής διαφοράς με αυτήν. 
 
Το νερό της γεώτρησης Γ.Ο.1 επαρκεί οριακά για τις ανάγκες του οικισμού. Η ποσοτική 
επάρκεια καλύπτεται μόνο με πρόσμιξη του νερού της  γεώτρησης Γ.Ο.2 στην δεξαμενή 
Δ.Ο.1. 
 
Πίνακας	2.10: Γεωτρήσεις Όσσης 

α/α	 Περιοχή	 Αγροτ.	 Χ	 Ψ	 D	 Φ	 Q	 Sit.	
Ποιότητ

α	

Γ.Ο.1 
Αγ. 

Αθανάσιος 970 433323 4521322 156 8 25 Λ Πόσιμο 
Γ.Ο.2 Προς Γαλήνη 1149 431430 4520944 192 6 35 Λ Fe, Mn

Λ = Λειτουργική    Ε = Εφεδρική 
 
Πίνακας	2.11: Δεξαμενές Όσσης 
α/α	 Περιοχή	 Αγροτ.	 Χ	 Ψ	 CC	 Γ	 Γ	

Δ.Ο.1 Κουρί ΟΤ 1 432909 4521253 100 Γ.Ο.1 Γ.Ο.2 

Δ.Ο.2 Αγ. Αθανάσιος οικ 47 433137 4521269 80 Δ.Ο.1   

CC = χωρητικότητα σε m3 
Γ  = Οι γεωτρήσεις που τροφοδοτούν τις δεξαμενές –αντλιοστάσια 
 

2.3.2.2.2 Γαλήνη	
Ο σημερινός πληθυσμός του οικισμού ανέρχεται σε 69 μόνιμους κατοίκους. Οι ετήσιες 
ανάγκες σε νερό ανέρχονται σε  30.500m3 . Η μέση απαιτούμενη ημερήσια παροχή είναι 
70m3/day, ενώ την περίοδο αιχμής  φθάνει τα 120m3/day. 
 
Η υδροδότηση του οικισμού γίνεται από γεωτρήσεις οι οποίες τροφοδοτούν με νερό τις 
δεξαμενές-αντλιοστάσια του υδρευτικού δικτύου οι θέσεις και τα στοιχεία των οποίων 
συνοψίζονται στους Πίνακες 2.12 και 2.13. 
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Πίνακας	2.12:	Γεωτρήσεις Γαλήνης 
α/α	 Περιοχή	 Αγροτ.	 Χ Ψ D Φ Σ.Η.	 Σ.Α.	 Q	 Sit.

Γ.Γ. 1 Βάλτος 171 
43017

8
452104

4   4 
  

20 Λ 

   Λ = Λειτουργική 
 
Πίνακας	2.13: Δεξαμενές Γαλήνης 
α/α	 Περιοχή	 Αγροτ.	 Χ	 Ψ	 CC	 Γ	
Δ.Γ.1 Αλώνια 171 429702 4520955 40 Γ.Γ. 1 

CC = χωρητικότητα σε m3 
Γ  = Οι γεωτρήσεις που τροφοδοτούν τις δεξαμενές –αντλιοστάσια 
 

2.3.2.2.3 Βερτίσκος	
Ο σημερινός πληθυσμός του οικισμού ανέρχεται σε 343 μόνιμους κατοίκους. Οι ετήσιες 
ανάγκες σε νερό ανέρχονται σε  44.500m3 . Η μέση απαιτούμενη ημερήσια παροχή είναι 
100m3/day, ενώ την περίοδο αιχμής  φθάνει τα 190m3/day. 
 
Η υδροδότηση του οικισμού γίνεται από γεωτρήσεις οι οποίες τροφοδοτούν με νερό τις 
δεξαμενές-αντλιοστάσια του υδρευτικού δικτύου οι θέσεις και τα στοιχεία των οποίων 
συνοψίζονται στους Πίνακες 2.14 και 2.15.  
 
Η γεώτρηση Γ.ΒΕ3 (έτος κατασκευής 2003) δεν έχει ποτέ αξιοποιηθεί. H Γ.BE2 
παρουσιάζει μικρή υπέρβαση σε Μαγγάνιο (Mn). Οι γεωτρήσεις που βρίσκονται σε 
λειτουργία καλύπτουν τις ανάγκες σε νερό του οικισμού.  
 
Πίνακας	2.14	Γεωτρήσεις Βερτίσκου 
α/α	 Περιοχή Αγροτ.	 Χ Ψ D Φ Σ.Η.	 Σ.Α.	 Q	 Sit.

Γ.ΒΕ.1 Αμυγδαλιές  433831 4524189 150 6 78 10 Λ
Γ.ΒΕ.2 Καρυδιές  435667 4523731 120 6   15 Λ
Γ.ΒΕ.3 Καρυδιά  435362 4523839 174 6 42,8 90 25 Π

Λ = Λειτουργική   Ε = Εφεδρική    Π = Παροπλισμένη 
 
Πίνακας	2.15:	Δεξαμενές Βερτίσκου 
α/α	 Περιοχή	 Αγροτ.	 Χ	 Ψ	 CC	 Γ	 Γ	

Δ.ΒΕ.1 Ράχη _ 434213 4525300 40 Γ.ΒΕ.1 Γ.ΒΕ.2

Δ.ΒΕ.2 Ράχη _ 434213 4525300 80 Γ.ΒΕ.1 Γ.ΒΕ.2

Δ.ΒΕ.3 Κατασκήνωση _ 434438 4525492 10 Δ.ΒΕ.1  

 
2.3.2.2.4 Χωρούδα	

Ο σημερινός πληθυσμός του οικισμού ανέρχεται σε 51 μόνιμους κατοίκους. Οι ετήσιες 
ανάγκες σε νερό ανέρχονται σε  5.500m3 . Η μέση απαιτούμενη ημερήσια παροχή είναι 
9m3/day, ενώ την περίοδο αιχμής  φθάνει τα 30m3/day. 
 
Η υδροδότηση του οικισμού γίνεται από γεωτρήσεις οι οποίες τροφοδοτούν με νερό τις 
δεξαμενές-αντλιοστάσια του υδρευτικού δικτύου οι θέσεις και τα στοιχεία των οποίων 
συνοψίζονται στους Πίνακες 2.16 και 2.17.  
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Η υφιστάμενη γεώτρηση υπολειτουργεί και έχει αργή αναπλήρωση. Το υφιστάμενο 
έργο υδροληψίας καλύπτει οριακά το δίκτυο με νερό. 
 
Πίνακας	2.16:	Γεωτρήσεις Χωρούδας 
α/α	 Περιοχή Αγροτ.	 Χ Ψ D Φ Q	 Sit.	

Γ.ΧΩ. 1 Γέφυρα   436607 4526656 162 6 4 Λ 

 = Λειτουργική    
 
Πίνακας	2.17:	Δεξαμενές Χωρούδας 
α/α	 Περιοχή	 Αγροτ.	 Χ	 Ψ	 CC	 Γ	

Δ.ΧΩ.1   437205 4526709 150 Γ.ΧΩ. 1

CC = χωρητικότητα σε m3 
Γ  = Οι γεωτρήσεις που τροφοδοτούν τις δεξαμενές –αντλιοστάσια 
 

2.3.2.2.5 Πέντε	Βρύσες	
Ο σημερινός πληθυσμός του οικισμού ανέρχεται σε 322 μόνιμους κατοίκους. Οι ετήσιες 
ανάγκες σε νερό ανέρχονται σε  127.500m3 . Η μέση απαιτούμενη ημερήσια παροχή 
είναι 300m3/day, ενώ την περίοδο αιχμής  φθάνει τα 515 m3/day. 
 
Η υδροδότηση του οικισμού γίνεται από γεωτρήσεις οι οποίες τροφοδοτούν με νερό τις 
δεξαμενές-αντλιοστάσια του υδρευτικού δικτύου οι θέσεις και τα στοιχεία των οποίων 
συνοψίζονται στους Πίνακες 2.18 και 2.19.  
 
Τα νερά της περιοχής σε ιδιωτικές και δημοτικές γεωτρήσεις είναι επιβαρημένα με 
σίδηρο (Fe) Μαγγάνιο (Mn). Το νερό της γεώτρησης Γ.Π.Β.2 επαρκεί για τις ανάγκες του 
δικτύου ακόμη και την περίοδο αιχμής. 
 
Πίνακας	2.18:	Γεωτρήσεις Πέντε Βρυσών 

α/α	 Περιοχή	 Αγροτ.	 Χ	 Ψ	 D	 Φ	 Sit.	
Ποιότητ

α	
Γ.ΠΒ.1 Γέφυρα 116 428412 4518000 60 4 Ε Fe, Mn 
Γ.ΠΒ.2 Αμπέλια 601 429449 4518307 125 4 Λ Fe, Mn 

Λ = Λειτουργική   Ε = Εφεδρική    
 
Πίνακας	2.19:	Δεξαμενές Πέντε Βρυσών 
α/α	 Περιοχή	 Αγροτ.	 Χ	 Ψ	 CC	 Γ	 Γ	

Δ.ΠΒ.1* Αμπέλια 1  429318 4518412 150 Γ.ΠΒ.1 Γ.ΠΒ.2
Δ.ΠΒ.2 Αμπέλια 2-

Μοναστήρι 
 

438365 4517714 
40 

Δ.ΠΒ.1 
Δ.ΠΒ.3  80 

CC = χωρητικότητα σε m3 
Γ  = Οι γεωτρήσεις που τροφοδοτούν τις δεξαμενές –αντλιοστάσια 
*Στην δεξαμενή Δ.Π.Β.1 είναι εγκατεστημένη μονάδα επεξεργασίας νερού 
(απομάκρυνση σιδήρου) 
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2.3.2.2.6 Πολυδένδρι	
Ο σημερινός πληθυσμός του οικισμού ανέρχεται σε 304 μόνιμους κατοίκους. Οι ετήσιες 
ανάγκες σε νερό ανέρχονται σε  101.000 m3 . Η μέση απαιτούμενη ημερήσια παροχή 
είναι 240 m3/day, ενώ την περίοδο αιχμής  φθάνει τα 400 m3/day. 
 
Η υδροδότηση του οικισμού γίνεται από γεωτρήσεις οι οποίες τροφοδοτούν με νερό τις 
δεξαμενές-αντλιοστάσια του υδρευτικού δικτύου οι θέσεις και τα στοιχεία των οποίων 
συνοψίζονται στους Πίνακες 2.20 και 2.21.  
 
Η λειτουργία της γεώτρησης Γ.ΠΟ.2 παρέχει επάρκεια στο δίκτυο του οικισμού και 
ταυτόχρονα η γεώτρηση Γ.ΠΟ.1 δίνει την δυνατότητα εφεδρικής κάλυψης σε 
περίπτωση ανάγκης. Η χρήση του νερού της γεώτρησης Γ.ΠΟ.2 να γίνεται μόνο ύστερα 
από πρόσμιξη με το νερό της Γ.ΠΟ.1 στην δεξαμενή. Να ελεγχθεί η αιτία του 
παροπλισμού της Γ.ΠΟ.3 για να αξιοποιηθεί αφού είναι ήδη συνδεδεμένη με την 
δεξαμενή Δ.ΠΟ.2. 
	
Πίνακας	2.20:	Γεωτρήσεις Πολυδενδρίου 
α/α	 Περιοχή Αγροτ.	 Χ Ψ D Φ Sit.	

Γ.ΠΟ.1 Αηδόνια 1 250 427445 4519234 125 6 Λ 

Γ.ΠΟ.2 
Αηδόνια 2 - 

Ισώματα 
262 427802 4519137 120 6 Λ 

Γ.ΠΟ.3 Δύο Βουνά 478 425990 4519340 Π 

Λ = Λειτουργική   Ε = Εφεδρική    Π = Παροπλισμένη 
 

Πίνακας	2.21:	Δεξαμενές Πολυδενδρίου 
α/α	 Περιοχή	 Αγροτ.	 Χ	 Ψ	 CC	 Γ	 Γ	

Δ.ΠΟ.1 Αηδόνια 478 427020 4519150 200 Γ.ΠΟ.1 Γ.ΠΟ.2 

Δ.ΠΟ.2 Αμπέλια 478 426433 4518783 80 Δ.ΠΟ.1 Γ.ΠΟ.3 

Δ.ΠΟ.3 Χωριό 478 425923 4518916 25 Δ.ΠΟ.2  

    CC = χωρητικότητα σε m3 
    Γ  = Οι γεωτρήσεις που τροφοδοτούν τις δεξαμενές –αντλιοστάσια 
*Στην δεξαμενή Δ.ΠΟ.2 είναι εγκατεστημένη μονάδα επεξεργασίας νερού  
 

2.3.2.2.7 Λοφίσκος	
Ο σημερινός πληθυσμός του οικισμού ανέρχεται σε 261 μόνιμους κατοίκους. Οι ετήσιες 
ανάγκες σε νερό ανέρχονται σε  63.500 m3 . Η μέση απαιτούμενη ημερήσια παροχή είναι 
150 m3/day, ενώ την περίοδο αιχμής  φθάνει τα 255 m3/day. 
 
Η υδροδότηση του οικισμού γίνεται από γεωτρήσεις οι οποίες τροφοδοτούν με νερό τις 
δεξαμενές-αντλιοστάσια του υδρευτικού δικτύου οι θέσεις και τα στοιχεία των οποίων 
συνοψίζονται στους Πίνακες 2.22 και 2.23.  
 
Η γεώτρηση Γ.ΛΟ.3 αντικατέστησε την Γ.ΛΟ.2 και είναι η μοναδική γεώτρηση που 
λειτουργεί στο δίκτυο. Η λειτουργία της γεώτρησης Γ.ΛΟ.3 καλύπτει τις ανάγκες του 
δικτύου. 
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Πίνακας	2.22:	Γεωτρήσεις Λοφίσκου 
α/α	 Περιοχή Αγροτ.	 Χ Ψ D Φ Sit.	

Γ.ΛΟ.1 Καλπάκι 1   434194 4514692 125 3 Π 

Γ.ΛΟ.2 
Παλιάμπελ
α   433816 4514163 120 8 

Π 

Γ.ΛΟ.3 
Παλιάμπελ
α   433816 4514163 200 6 

Λ 

Λ = Λειτουργική   Ε = Εφεδρική    Π = Παροπλισμένη 
 

Πίνακας	2.23:	Δεξαμενές Λοφίσκου 
α/α	 Περιοχή	 Αγροτ.	 Χ	 Ψ	 CC	 Γ	

Δ.ΛΟ.1 Πεύκα ΟΤ 21 434559 4513736 80 Γ.ΛΟ.3

CC = χωρητικότητα σε m3 
Γ  = Οι γεωτρήσεις που τροφοδοτούν τις δεξαμενές –αντλιοστάσια 
 

2.3.2.2.8 Αρετή	
Ο σημερινός πληθυσμός του οικισμού ανέρχεται σε 186 μόνιμους κατοίκους. Οι ετήσιες 
ανάγκες σε νερό ανέρχονται σε  32.400 m3 . Η μέση απαιτούμενη ημερήσια παροχή 
είναι 75 m3/day, ενώ την περίοδο αιχμής  φθάνει τα 130 m3/day. 
 
Η υδροδότηση του οικισμού γίνεται από γεωτρήσεις οι οποίες τροφοδοτούν με νερό τις 
δεξαμενές-αντλιοστάσια του υδρευτικού δικτύου οι θέσεις και τα στοιχεία των οποίων 
συνοψίζονται στους Πίνακες 2.24 και 2.25.  
 
Πίνακας	2.24:	Γεωτρήσεις Αρετής 
α/α	 Περιοχή Αγροτ.	 Χ Ψ D Φ Sit.

Γ.ΑΡ.1 Ελενίτσα 46 436551 4512667 120 6 Λ
Γ.ΑΡ.2 Λοφ. Αρ. 98 436104 4512101 120 8 Λ

Λ = Λειτουργική   Ε = Εφεδρική     
 
Πίνακας	2.25:	Δεξαμενές Αρετής 

α/α	 Περιοχή	 Αγροτ.	 Χ	 Ψ	 CC	 Γ	 Γ	

Δ.ΑΡ.1 Χωριό 708 437102 4511830 80 Γ.ΑΡ.1 Γ.ΑΡ.2 

CC = χωρητικότητα σε m3 
Γ  = Οι γεωτρήσεις που τροφοδοτούν τις δεξαμενές –αντλιοστάσια 
 
2.3.2.3 Δημοτική	Ενότητα	Καλινδοίων	

Η Δημοτική Ενότητα Καλινδοίων με πληθυσμό 3749 κατοίκων σύμφωνα με την 
απογραφή του 2011 και με σημαντική προσαύξηση κατά την καλοκαιρινή περίοδο, 
αποτελείται από τη Δημοτική Κοινότητα Ζαγκλιβερίου η οποία περιλαμβάνει τον 
οικισμό Ζαγκλιβερίου, την Τοπική Κοινότητα Αδάμ η οποία περιλαμβάνει τον  οικισμό 
Αδάμ, την Τοπική Κοινότητα Ν. Καλινδοίων η οποία περιλαμβάνει τους οικισμούς 
Καλαμωτό και Μεσόκωμο, την Τοπική Κοινότητα Πετροκεράσων η οποία περιλαμβάνει 
τον οικισμό Πετροκεράσων και την Τοπική Κοινότητα Σαρακήνας η οποία περιλαμβάνει 
τους οικισμούς Σαρακήνας και Αγίου Χαραλάμπους. 
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Η περιγραφή του συστήματος υδροδότησης των οικισμών της ΔΕ Καλινδοίων 
παρουσιάζεται στις επόμενες ενότητες. 
 

2.3.2.3.1 Ζαγκλιβέρι	
Σημερινές ανάγκες σε νερό με βάση το ισοδύναμο πληθυσμού, που είναι 2.171 μόνιμοι 
κάτοικοι κατά την διάρκεια του έτους, συνυπολογιζομένης της παλαιότητας του 
δικτύου (20%), ανέρχονται σε 280.000 m3/έτος και απαιτείται μέγιστη ημερήσια 
παροχή την περίοδο αιχμής 1.200 m3/day. 
 
Η υδροδότηση του οικισμού γίνεται από γεωτρήσεις οι οποίες τροφοδοτούν με νερό τις 
δεξαμενές-αντλιοστάσια του υδρευτικού δικτύου οι θέσεις και τα στοιχεία των οποίων 
συνοψίζονται στους Πίνακες 2.26 και 2.27.  
	
Πίνακας	2.26:	Γεωτρήσεις Ζαγκλιβερίου 
α/α	 Περιοχή	 Αγροτ. Χ Ψ D Φ Sit. Ποιότητα	
ΖΓ1 Πατουκά  438871 4492063 8" Λ Πόσιμο 

ΖΓ2 
Βασιλάκη 
Πουρνάρια 

 436737 4491696  8" Λ Πόσιμο 

ΖΓ3 Καθαρός  437563 4491447 8" Λ Πόσιμο 

Λ= Λειτουργική     
 
Πίνακας	2.27:	Δεξαμενές Ζαγκλιβερίου 
α/α	 Περιοχή	 Αγροτ.	 Χ	 Ψ	 CC	 Γ	 Γ Γ 
ΖΔ1 Αγ. Παρασκευή  439149 4489862 400 ΖΓ1 ΖΓ2 ΖΓ3 
ΖΔ2 Αγ. Παρασκευή  439149 4489862 400 ΖΓ1 ΖΓ2 ΖΓ3 

CC = χωρητικότητα σε m3            

Γ = Οι γεωτρήσεις που τροφοδοτούν τις δεξαμενές –αντλιοστάσια 
 

2.3.2.3.2 Αδάμ	
Σημερινές ανάγκες σε νερό με βάση το ισοδύναμο πληθυσμού, που είναι 481 μόνιμοι 
κάτοικοι κατά την διάρκεια του έτους, συνυπολογιζομένης της παλαιότητας του 
δικτύου (20%), ανέρχονται σε 94.000 m3/έτος και απαιτείται μέγιστη ημερήσια παροχή 
κατά την θερινή περίοδο 300 m3/day. 
 
Η υδροδότηση του οικισμού γίνεται από γεωτρήσεις οι οποίες τροφοδοτούν με νερό τις 
δεξαμενές-αντλιοστάσια του υδρευτικού δικτύου οι θέσεις και τα στοιχεία των οποίων 
συνοψίζονται στους Πίνακες 2.28 και 2.29.  
 
Πίνακας	2.28:	Γεωτρήσεις Αδάμ 
α/α	 Περιοχή Αγροτ. Χ Ψ D Φ Sit.	

ΖΓ-4 Τσαΐρια   439701 4490713 98 8" Λ 
ΑΓ-1 Γήπεδο   440481 4489910 8" E 
ΑΓ-2 Άγ. Φανούριος   441783 4490438 8" Π 
ΑΓ-3 Καστέλι   440667 4488353 246 8" E 

Λ= Λειτουργική   Ε= Εφεδρική  Π= Παροπλισμένη 
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Πίνακας	2.29:Δεξαμενές Αδάμ	
α/α	 Περιοχή	 Κωδικός	 Χ	 Ψ	 CC	 Γ	 Γ	

ΑΔ-1 Γλαμπουρτζής  440700 4488846 300 ΖΓ-4 ΑΓ-1 

CC = χωρητικότητα σε m3 
Γ  = Οι γεωτρήσεις – πηγές που τροφοδοτούν τις δεξαμενές –αντλιοστάσια 
 

2.3.2.3.3 Οικισμοί	Καλαμωτού	και	Μεσόκωμου	
Σημερινές ανάγκες σε νερό με βάση το ισοδύναμο πληθυσμού, που είναι 563 μόνιμοι 
κάτοικοι κατά την διάρκεια του έτους, συνυπολογιζομένης της παλαιότητας του 
δικτύου (20%), ανέρχονται σε 96.000 m3/έτος και απαιτείται μέγιστη ημερήσια παροχή 
350 m3/day. 
 
Η υδροδότηση των οικισμών γίνεται από γεωτρήσεις οι οποίες τροφοδοτούν με νερό 
τις δεξαμενές-αντλιοστάσια του υδρευτικού δικτύου οι θέσεις και τα στοιχεία των 
οποίων συνοψίζονται στους Πίνακες 2.30 και 2.31.  
 
Στο δίκτυο ύδρευσης του οικισμού Καλαμωτού υπάγεται δεξαμενή εκμεταλλεύσιμης 
χωρητικότητας 500 m3 ενώ στο δίκτυο ύδρευσης του οικισμού Μεσόκωμου υπάγεται 
δεξαμενή εκμεταλλεύσιμης χωρητικότητας 200 m3. Οι δύο δεξαμενές είναι 
συνδεδεμένες μεταξύ τους προκειμένου να εξυπηρετούνται αμφίδρομα οι οικισμοί. 
 
Πίνακας	2.30:	Γεωτρήσεις ΤΚ Ν. Καλινδοίων 
α/α	 Περιοχή	 Αγροτ. Χ Ψ D Φ Sit.

ΚΓ-1 Κανάλι   446357 4487911 150 8" Λ
ΜΓ-1 Ξεπατώματα   443395 4490262 180 8" Λ

Λ= Λειτουργική 
 
Πίνακας	2.31:	Δεξαμενές ΤΚ Ν. Καλινδοίων	
α/α	 Περιοχή	 Αγροτ. Χ	 Ψ	 CC	 Γ	 	
ΚΔ-1 Αμπελώνες  446640 4488700 500 ΚΓ-1 ΜΔ-1 
ΜΔ-1 Καϊράκι  444896 4491066 200 ΜΓ-1 ΚΔ-1 

CC = χωρητικότητα σε m3 
Γ  = Οι γεωτρήσεις – πηγές που τροφοδοτούν τις δεξαμενές –αντλιοστάσια 
 

2.3.2.3.4 Πετροκέρασα	
Σημερινές ανάγκες σε νερό με βάση το ισοδύναμο πληθυσμού, που είναι 228 μόνιμοι 
κάτοικοι κατά την διάρκεια του έτους, συνυπολογιζομένης της παλαιότητας του 
δικτύου (20%), ανέρχονται σε 60.000 m3 /έτος και απαιτείται μέγιστη ημερήσια 
παροχή 180 m3/day. 
 
Η υδροδότηση του οικισμού γίνεται από γεωτρήσεις και πηγές οι οποίες τροφοδοτούν 
με νερό τις δεξαμενές-αντλιοστάσια του υδρευτικού δικτύου οι θέσεις και τα στοιχεία 
των οποίων συνοψίζονται στους Πίνακες 2.32, 2.33 και 2.34.  
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Πίνακας	2.32:	Γεωτρήσεις Πετροκέρασων 
α/α	 Περιοχή Αγροτ. Χ Ψ D Φ Sit.

ΠΓ-1 Αγία Τριάδα   438120 4485720 60 8" Λ
ΠΓ-2 Παπαλάσκαρη   438311 4485707 60 8" Λ
ΠΓ-3 Άγκανος   439517 4484647 90 8" Π

Λ= Λειτουργική    Π= Παροπλισμένη 
 
Πίνακας	2.33:	Πηγές Πετροκέρασων 
1	 2	 3 4 5	 6

α/α	 Περιοχή	 Αγροτ. Χ Ψ	 Q

ΠΠ-1 Κρυονέρι, Μπάση πηγάδι, Γαλατσίκες  437037 4484055 2-3 

	
Πίνακας	2.34:	Δεξαμενές Πετροκέρασων	
α/α	 Περιοχή	 Αγροτ.	 Χ	 Ψ	 CC	 Γ	 Γ	 Γ	 Γ	
ΠΔ-1 Πάνω   438450 4485389 200 ΠΓ-1 ΠΓ-2 ΠΓ-3 ΠΠ-1
ΠΔ-2 Κάτω   438816 4485267 50 ΠΔ-1    

CC = χωρητικότητα σε m3 
Γ  = Οι γεωτρήσεις – πηγές που τροφοδοτούν τις δεξαμενές –αντλιοστάσια 
 

2.3.2.3.5 Οικισμοί	Σαρακήνας	και	Αγίου	Χαράλαμπου	
Σημερινές ανάγκες σε νερό με βάση το ισοδύναμο πληθυσμού και των δύο οικισμών, 
που είναι 306 μόνιμοι κάτοικοι κατά την διάρκεια του έτους, συνυπολογιζομένης της 
παλαιότητας του δικτύου (20%), ανέρχονται σε 37.000 m3/έτος και απαιτείται μέγιστη 
ημερήσια παροχή 160 m3/day. 
 
Η υδροδότηση του οικισμού γίνεται από γεωτρήσεις οι οποίες τροφοδοτούν με νερό τις 
δεξαμενές-αντλιοστάσια του υδρευτικού δικτύου οι θέσεις και τα στοιχεία των οποίων 
συνοψίζονται στους Πίνακες 2.35 και 2.36.  
 
Στο δίκτυο ύδρευσης του οικισμού Σαρακήνας υπάγεται δεξαμενή εκμεταλλεύσιμης 
χωρητικότητας 200 m3 ενώ στο δίκτυο ύδρευσης του οικισμού Αγ.Χαράλαμπου 
υπάγεται δεξαμενή εκμεταλλεύσιμης χωρητικότητας 200 m3. 
 
Πίνακας	2.35:	Γεωτρήσεις ΤΚ Σαρακήνας 
α/α	 Περιοχή	 Αγροτ. Χ Ψ D Φ Sit.

ΣΓ-1 Ζορβαλής   433496 4494104 8" Λ
ΣΓ-2 Ζορβαλής   433320 4494132 8" Π
ΧΓ-1 Αγγαριές   435126 4492573 8" Λ
ΧΓ-2 Ρέμα   434487 4491703 Π

Λ= Λειτουργική    Π=Παροπλισμένη 
 
Πίνακας	2.36:	Δεξαμενές ΤΚ Σαρακήνας	
α/α	 Περιοχή	 Αγροτ. Χ	 Ψ	 CC	 Γ	 Γ	
ΣΔ-1 Μπίζμπα  433126 4492793 200 ΣΓ-1 ΣΓ-2 
ΧΔ-1 Σήμβρια  434446 4491559 200 ΧΓ-1 ΧΓ-2 

CC = χωρητικότητα σε m3   
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Γ = Οι γεωτρήσεις – πηγές που τροφοδοτούν τις δεξαμενές –αντλιοστάσια 
 
2.3.2.4 Δημοτική	Ενότητα	Κορώνειας	

Η Δημοτική Ενότητα Κορώνειας με πληθυσμό 4092 κατοίκων σύμφωνα με την 
απογραφή του 2011 και με σημαντική προσαύξηση κατά την καλοκαιρινή περίοδο, 
αποτελείται από την Τοπική Κοινότητα Γερακαρού η οποία περιλαμβάνει τον οικισμό 
Γερακαρού, την Τοπική Κοινότητα Αγίου Βασιλείου η οποία περιλαμβάνει τον  οικισμό 
Άγιο Βασίλειο, την Τοπική Κοινότητα Βασιλουδίου η οποία περιλαμβάνει τον οικισμό 
Βασιλούδι, την Τοπική Κοινότητα Αδρομερίου η οποία περιλαμβάνει τον οικισμό 
Αδρομέρι και την Τοπική Κοινότητα Λαγκαδικίων η οποία περιλαμβάνει τον οικισμό 
Λαγκαδίκια. 
 
Η περιγραφή του συστήματος υδροδότησης των οικισμών της ΔΕ Κορώνειας 
παρουσιάζεται στις επόμενες ενότητες. 
 

2.3.2.4.1 Γερακαρού	
Ο σημερινός πληθυσμός του οικισμού ανέρχεται σε 1.223 μόνιμους κατοίκους. Οι 
ετήσιες ανάγκες σε νερό ανέρχονται σε  180.000 m3 . Η μέση απαιτούμενη ημερήσια 
παροχή είναι 440 m3/day, ενώ την περίοδο αιχμής  φθάνει τα 660 m3/day. 
 
Η υδροδότηση του οικισμού γίνεται από γεωτρήσεις οι οποίες τροφοδοτούν με νερό τις 
δεξαμενές-αντλιοστάσια του υδρευτικού δικτύου οι θέσεις και τα στοιχεία των οποίων 
συνοψίζονται στους Πίνακες 2.37 και 2.38.  
 
Η γεώτρηση Γ1 είναι παροπλισμένη ως προς το δίκτυο ύδρευσης καθώς έχει μειωθεί η 
παροχή της. Χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την άρδευση του γηπέδου ποδοσφαίρου 
Επίσης οι γεωτρήσεις Γ3 και Γ5 είναι παροπλισμένες λόγω πτώσης στάθμης. Οι 
γεωτρήσεις Γ7 & Γ8 είναι παροπλισμένες καθώς οι χημικές αναλύσεις εμφάνισαν 
σίδηρο μεγαλύτερο του max προβλεπόμενου ορίου. Η παροχή των γεωτρήσεων Γ2 και 
Γ4 καλύπτει τις ανάγκες του υδρευτικού δικτύου ποιοτικά και ποσοτικά. 
 
Πίνακας	2.37:	Γεωτρήσεις ΤΚ Γερακαρού 
α/α	 Περιοχή Αγροτ.	 Χ Ψ D Φ Sit.
ΓΓ1 Γήπεδο 1754 433087 4497898 Π
ΓΓ2 Τριφύλλι 1744 432997 4498078 8,5 Λ
ΓΓ3 Τσιφλίκι 1744 433066 4498134 Π

ΓΓ4 Αλώνια 1744 433043 4498529 
21
0 8 Λ 

ΓΓ5 Αμυγδαλιές 1751 433402 4498046 Π
ΓΓ7  1757α 433097 4497096 Π
ΓΓ8    1150α 433089 4497301 Π

ΓΓ1=Γεώτρηση Γερακαρούς 1              Λ = Λειτουργική     Π = Παροπλισμένη       
 
Πίνακας	2.38:	Δεξαμενές ΤΚ Γερακαρού	

 α/α	 Περιοχή	 Αγροτ.	 Χ	 Ψ	 CC	 Τροφοδοσία	

Δ1   1757α   150 ΓΓ4 ΓΓ5 
Δ2   1757α   150 ΓΓ2 ΓΓ3 
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Δ3  1757α   250 Δ1   

    CC = χωρητικότητα σε m3 

 
2.3.2.4.2 Άγιος	Βασίλειος	

Ο σημερινός πληθυσμός του οικισμού ανέρχεται σε 1.309 μόνιμους κατοίκους. Οι 
ετήσιες ανάγκες σε νερό ανέρχονται σε  192.000 m3. Η μέση απαιτούμενη ημερήσια 
παροχή είναι 470 m3/day, ενώ την περίοδο αιχμής  φθάνει τα 700 m3/day. 
 
Η υδροδότηση του οικισμού γίνεται από γεωτρήσεις οι οποίες τροφοδοτούν με νερό τις 
δεξαμενές-αντλιοστάσια του υδρευτικού δικτύου οι θέσεις και τα στοιχεία των οποίων 
συνοψίζονται στους Πίνακες 2.39 και 2.40.  
 
Η γεώτρηση ΓΑΒ1 είναι παροπλισμένη λόγω μείωσης της παροχής της. Το νερό της 
γεώτρησης ΓΑΒ2 επαρκεί ποσοτικά και ποιοτικά για τις ανάγκες του οικισμού.   
 
Πίνακας	2.39:	Γεωτρήσεις ΤΚ Αγίου Βασιλείου 
α/α	 Περιοχή	 Αγροτ.	 Χ Ψ D Φ Sit.	

ΓΑΒ1  204 424575 4501728 104 8,5 Π 
ΓΑΒ2  284 425557 4501226 107 8 Λ 

  ΓΑΒ1= Γεώτρηση Αγίου Βασιλείου 1          Λ = Λειτουργική    Π = Παροπλισμένη       
 
Πίνακας	2.40:	Δεξαμενές ΤΚ Αγίου Βασιλείου	

 α/α	 Περιοχή	 Αγροτ.	 Χ	 Ψ	 CC	 Τροφοδοσία	

Δ1  915   130 ΓΑΒ1 
Δ2  23   200 ΓΑΒ2 

    CC = χωρητικότητα σε m3 

 
2.3.2.4.3 Βασιλούδι	

Ο σημερινός πληθυσμός του οικισμού ανέρχεται σε 673 μόνιμους κατοίκους. Οι ετήσιες 
ανάγκες σε νερό ανέρχονται σε  96.000 m3. Η μέση απαιτούμενη ημερήσια παροχή είναι 
235 m3/day, ενώ την περίοδο αιχμής φθάνει τα 350 m3/day. 
 
Η υδροδότηση του οικισμού γίνεται από γεωτρήσεις και πηγές οι οποίες τροφοδοτούν 
με νερό τις δεξαμενές-αντλιοστάσια του υδρευτικού δικτύου οι θέσεις και τα στοιχεία 
των οποίων συνοψίζονται στους Πίνακες 2.41, 2.42 και 2.43.  
 
Η γεώτρηση ΓΒ1 έχει παροπλισθεί ως προς το δίκτυο ύδρευσης λόγω μείωσης της 
παροχής της και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την άρδευση του γηπέδου 
ποδοσφαίρου. 
 
Πίνακας	2.41:	Γεωτρήσεις Βασιλουδίου 
α/α	 Περιοχή	 Αγροτ.	 Χ Ψ D Φ Sit.	
ΓΒ1  1032 431614 4498260 142 8 Π 
ΓΒ2  ΟΤ34 αρ.οικ 35 430540 4499266 93 8 Λ 

   ΓΒ1- Γεώτρηση Βασιλουδίου1           Λ = Λειτουργική    Π = Παροπλισμένη 
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Πίνακας	2.42:	Πηγές Βασιλουδίου 
α/α	 Περιοχή	 Αγροτ.	 Χ Ψ
ΠΒ1  1253γ 

	
Πίνακας	2.43:	Δεξαμενές Βασιλουδίου	
 α/α	 Περιοχή	 Αγροτ.	 Χ	 Ψ	 CC	 Τροφοδοσία
Δ1   1253γ   150 ΓΒ2 ΠΒ1 

    CC = χωρητικότητα σε m3 

 

2.3.2.4.4 Αδραμέρι	
Ο σημερινός πληθυσμός του οικισμού ανέρχεται σε 251 μόνιμους κατοίκους. Οι ετήσιες 
ανάγκες σε νερό ανέρχονται σε  42.000 m3 . Η μέση απαιτούμενη ημερήσια παροχή είναι 
100 m3/day, ενώ την περίοδο αιχμής  φθάνει τα 155 m3/day. 
 
Η υδροδότηση του οικισμού γίνεται από γεωτρήσεις οι οποίες τροφοδοτούν με νερό τις 
δεξαμενές-αντλιοστάσια του υδρευτικού δικτύου οι θέσεις και τα στοιχεία των οποίων 
συνοψίζονται στους Πίνακες 2.44, 2.45 και 2.46.  
 
Η γεώτρηση ΓΑ1 έχει παροπλισθεί ως προς το δίκτυο ύδρευσης λόγω μείωσης της 
παροχής της και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την άρδευση του γηπέδου 
ποδοσφαίρου. Το νερό του δικτύου επαρκεί ποιοτικά και ποσοτικά για τις ανάγκες του 
οικισμού. 
 
Πίνακας	2.44:	Γεωτρήσεις Αδραμερίου 
α/α	 Περιοχή	 Αγροτ. Χ Ψ D Φ	 Sit.	
ΓΑ1 Κοινοτικός Κήπος 430626 4493863 144 6 Π 
ΓΑ2 Τεπόζιτο Ασπροβόλες 430383 4493647 250 8 Λ 

   ΓΑ1- Γεώτρηση Αρδαμερίου 1            Λ = Λειτουργική    Π = Παροπλισμένη 
 
Πίνακας	2.45:	Πηγές Αδραμερίου 
α/α	 Περιοχή	 Αγροτ.	 Χ Ψ Q Ποιότητα	
ΠΑ1 Βαράδι - 427902 4492902 3-7 Πόσιμο 

	
Πίνακας	2.46:	Δεξαμενές Αδραμερίου	
 α/α	 Περιοχή	 Αγροτ.	 Χ	 Ψ	 CC	 Τροφοδοσία

Δ1 Κριστανούδα  430372 4493638 60 Π1   
Δ2    431394 4493894 100 Δ1 Γ2 

    CC = χωρητικότητα σε m3 

 

2.3.2.4.5 Λαγκαδίκια	
Ο σημερινός πληθυσμός του οικισμού ανέρχεται σε 636 μόνιμους κατοίκους. Οι ετήσιες 
ανάγκες σε νερό ανέρχονται σε  104.000 m3 . Η μέση απαιτούμενη ημερήσια παροχή 
είναι 255 m3/day, ενώ την περίοδο αιχμής  φθάνει τα 380 m3/day. 
 
Η υδροδότηση του οικισμού γίνεται από γεωτρήσεις οι οποίες τροφοδοτούν με νερό τις 
δεξαμενές-αντλιοστάσια του υδρευτικού δικτύου οι θέσεις και τα στοιχεία των οποίων 
συνοψίζονται στους Πίνακες 2.47 και 2.48.  
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Η γεώτρηση ΓΑ2 έχει παροπλισθεί ως προς το δίκτυο ύδρευσης λόγω μείωσης της 
παροχής της και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την άρδευση του γηπέδου 
ποδοσφαίρου. Το νερό της γεώτρησης επαρκεί για τις ανάγκες του οικισμού. 
 
Πίνακας	2.47:	Γεωτρήσεις Λαγκαδικίων 
α/α	 Περιοχή	 Αγροτ.	 Χ Ψ D Φ Sit.
ΓΛ1  1266α 435486 4498973 75 8,5 Λ
ΓΛ2  1266α 435705 4498375 8,5 Π

   ΓΛ1- Γεώτρηση Λαγκαδικίου 1            Λ = Λειτουργική    Π = Παροπλισμένη 
 
Πίνακας	2.48:	Δεξαμενές Λαγκαδικίων	
 α/α	 Περιοχή	 Αγροτ.	 Χ	 Ψ	 CC	 Τροφοδοσία

Δ1  1141 430372 4493638 220 Δ2  
Δ2   1141 431394 4493894 220 Γ1 

    CC = χωρητικότητα σε m3 

 
2.3.2.5 Δημοτική	Ενότητα	Λαγκαδά	

Η περιγραφή του συστήματος υδροδότησης των οικισμών της ΔΕ Λαγκαδά 
παρουσιάζεται στις επόμενες ενότητες. 
 

2.3.2.5.1 Ενιαίο	 Δίκτυο	 των	 Λαγκαδά,	 Χρυσαυγής,	 Ηρακλείου,	
Περιβολακίου,	Κολχικού	και	Ανάληψης	

Ο σημερινός πληθυσμός των οικισμών, η μέση ετήσια ανάγκη σε νερό ύδρευσης, η μέση 
απαιτούμενη ημερήσια παροχή καθώς και η μέγιστη ημερήσια παροχή σε νερό 
ύδρευσης κατά την περίοδο θέρους ανά ΔΚ/ΤΚ αναφέρονται στον Πίνακα 2.49. 
 
Πίνακας	2.49:	Ανάγκες νερού ΔΕ Λαγκαδά 

ΔΕ	Λαγκαδά	 Κάτοικοι	
Ετήσιες	
ανάγκες	
m3/year	

Μέση	ημερήσια
παροχή	σε	m3	

Μέγιστη	ημερήσια	
παροχή	σε	m3	

ΔΚ Λαγκαδά 7.764 1.090.000 2.650 4.000 
ΤΚ Χρυσαυγής 1.106  150.000  370   550 
ΤΚ Ηρακλείου 1.278  105.000  255  380 

ΤΚ 
Περιβολακίου 

1.160   95.000  235  350 

ΤΚ Κολχικού 2.062 270.000 650  980 
ΤΚ Ανάληψης 633 85.000 210  310 
Σύνολα	 14.003	 1.795.000 4.370 6.570	

 
Οι ετήσιες ανάγκες σε νερό για το σύνολο των οικισμών που εξυπηρετούνται από ενιαίο 
δίκτυο, ανέρχονται σε  1.795.000	m3 . Η συνολική μέση απαιτούμενη ημερήσια παροχή 
είναι 4.370	m3/day, ενώ την περίοδο αιχμής  φθάνει τα	6.570	m3/day. 
 
Η υδροδότηση των οικισμών γίνεται από γεωτρήσεις οι οποίες τροφοδοτούν με νερό 
τις δεξαμενές-αντλιοστάσια του υδρευτικού δικτύου οι θέσεις και τα στοιχεία των 
οποίων συνοψίζονται στους Πίνακες 2.50 και 51.  
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Οι γεωτρήσεις ΓΛ1-5, που τροφοδοτούν τις δεξαμενές ΔΛ1 και ΔΧ19,10,11,  με συνολική 
παροχή 590 m3/h  καλύπτουν τις ανάγκες των οικισμών Λαγκαδά, Χρυσαυγής, 
Ηρακλείου και Περιβολακίου οι οποίες ανέρχονται σε 5.280 m3/day (μέγιστη) με 
λειτουργία λιγότερη των 10 ωρών. 
 
Οι γεωτρήσεις ΓΛ6-7, που τροφοδοτούν τις δεξαμενές ΔΛ2 και ΔΚ3-6, ΔΔ7 και ΔΑ8,  με 
συνολική παροχή 160 m3/h  καλύπτουν τις ανάγκες των οικισμών Κολχικού, 
Δρακοντίου και Ανάληψης οι οποίες ανέρχονται σε 1.290 m3/day (μέγιστη) με 
λειτουργία λιγότερη 8 ωρών. 
 
Πίνακας	2.50:	Γεωτρήσεις ΔΕ Λαγκαδά 
α/α	 Περιοχή	 Αγροτ.	 Χ Ψ D Φ Sit.
ΓΛ1 Γήπεδο 1321 421061 4510319 120 10" Λ
ΓΛ2 Γήπεδο 1321 421100 4510184 120 8" Λ
ΓΛ3 Γήπεδο 1321 421125 4510167 120 8" Λ
ΓΛ4 Γήπεδο 1321 421221 4510146 170 10" Λ
ΓΛ5 Γήπεδο 1321 421159 4510110 170 10" Λ
ΓΛ6  Μπίλλειο 672 420468 4510716 154 8" Λ
ΓΛ7 Γήπεδο  1165 420062 4510259 216 8" Λ

      ΓΛ =Γεώτρηση Λαγκαδά               Λ = Λειτουργική      
	
Πίνακας	2.51:	Δεξαμενές ΔΕ Λαγκαδά 	
 α/α	 Περιοχή	 Αγροτ.	 Χ	 Ψ	 CC Τροφοδοσία	

ΔΛ1   1321 421096 4510246 350 ΓΛ1 ΓΛ2 ΓΛ3 ΓΛ4 ΓΛ5 
ΔΛ2   1321 421133 4510159 480 ΓΛ6 ΓΛ7      
ΔΚ3 Γκερένι 409 427256 4510846 25 ΓΛ6 ΓΛ7   

ΔΚ4 Αγ. Κυριακή 1683 427319 4512153 60 ΓΛ6 ΓΛ7   

ΔΚ5 Φαρμακοποιός 1683 427041 4511946 80 ΓΛ6 ΓΛ7   

ΔΚ6 Αγ. Γεώργιος 1683 426368 4512374 600 ΓΛ6 ΓΛ7   

ΔΔ7   335γ 429054 4509794 150 ΓΛ6 ΓΛ7   

ΔΑ8   676ζ 430357 4508539 700 ΓΛ6 ΓΛ7   

ΔΧ9 Γερμανός 577 423046 4513967 100 ΓΛ1 ΓΛ2 ΓΛ3 ΓΛ4 ΓΛ5 
ΔΧ10   921 422540 4513014 2.500 ΓΛ1 ΓΛ2 ΓΛ3 ΓΛ4 ΓΛ5 
ΔΧ11   305ζ 423452 4514958 100 ΓΛ1 ΓΛ2 ΓΛ3 ΓΛ4 ΓΛ5 

    ΔΛ = Δεξαμενή Λαγκαδά    CC = χωρητικότητα σε m3     ΔΚ = Δεξαμενή Κολχικού                          
    ΔΔ = Δεξαμενή Δρακοντίου        ΔΑ = Δεξαμενή Ανάληψης          ΔΧ = Δεξαμενή 
Χρυσαυγής 
 

2.3.2.5.2 Λαγυνά	
Ο σημερινός πληθυσμός του οικισμού ανέρχεται σε 3.591 μόνιμους κατοίκους. Οι 
ετήσιες ανάγκες σε νερό ανέρχονται σε  400.000 m3 . Η μέση απαιτούμενη ημερήσια 
παροχή είναι 970 m3/day, ενώ την περίοδο αιχμής  φθάνει τα 1.450 m3/day. 
 
Η υδροδότηση του οικισμού γίνεται από γεωτρήσεις οι οποίες τροφοδοτούν με νερό τις 
δεξαμενές-αντλιοστάσια του υδρευτικού δικτύου οι θέσεις και τα στοιχεία των οποίων 
συνοψίζονται στους Πίνακες 2.52 και 2.53.  
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Πίνακας	2.52:	Γεωτρήσεις ΔΚ Λαγυνών 
α/α	 Περιοχή	 Αγροτ.	 Χ Ψ D Φ Sit.	

ΓΛΑ1 Γήπεδο  416812 4508729 246 10 Λ 
ΓΛΑ2 Γήπεδο  416656 4508830 117 8 Λ 
ΓΛΑ3 Γήπεδο  416638 4508809 126 8 Λ 

  ΓΛΑ = Γεώτρηση Λαγυνών          Λ = Λειτουργική     
 
Πίνακας	2.53:	Δεξαμενές ΔΚ Λαγυνών 	

 α/α	 Περιοχή	 Αγροτ.	 Χ	 Ψ	 CC Τροφοδοσία	

ΔΛΑ1 Γήπεδο   416815 4508725 150 ΓΛΑ1     
ΔΛΑ2  Βουνό   415838 4507905 500 ΓΛΑ1 ΓΛΑ2 ΓΛΑ3 

ΔΛΑ3 Εκκλησία   415281 4508047 150 ΓΛΑ1 ΓΛΑ2 ΓΛΑ3 

ΔΛΑ4 Εκκλησία   415119 4507846 150 ΓΛΑ1 ΓΛΑ2 ΓΛΑ3 

ΔΛΑ5 Εκκλησία   415085 4507793 100 ΓΛΑ1 ΓΛΑ2 ΓΛΑ3 

    ΔΛΑ = Δεξαμενή Λαγυνών        CC = χωρητικότητα σε m3 

 
2.3.2.5.3 Καβαλάρι	

Ο σημερινός πληθυσμός του οικισμού ανέρχεται σε 1.993 μόνιμους κατοίκους. Οι 
ετήσιες ανάγκες σε νερό ανέρχονται σε 270.000 m3 . Η μέση απαιτούμενη ημερήσια 
παροχή είναι 660 m3/day, ενώ την περίοδο αιχμής  φθάνει τα 985 m3/day. 
 
Η υδροδότηση του οικισμού γίνεται από γεωτρήσεις οι οποίες τροφοδοτούν με νερό τις 
δεξαμενές-αντλιοστάσια του υδρευτικού δικτύου οι θέσεις και τα στοιχεία των οποίων 
συνοψίζονται στους Πίνακες 2.54 και 2.55.  
 
Πίνακας	2.54:	Γεωτρήσεις ΤΚ Καβαλαρίου 

α/α	
Περιοχ

ή	 Αγροτ.	 Χ	 Ψ	 D	 Φ	 Sit.	
ΓΚΑ1   1 417098 4506258 132 8" Λ
ΓΚΑ2   488 417985 4506955 132 8" Λ
ΓΚΑ3   488 418024 4506967 192 6" Λ
ΓΚΑ4     418486 4506948 150 8" Λ

   ΓΚΑ- Γεώτρηση Καβαλαρίου           Λ = Λειτουργική    Π = Παροπλισμένη 
 
Πίνακας	2.55:	Δεξαμενές ΤΚ Καβαλαρίου 	

 α/α	 Περιοχή	 Αγροτ.	 Χ	 Ψ	 CC	 Τροφοδοσία	

ΔΚΑ1   ΔΡΟΜΟΣ 418484 4506951 400 ΓΚΑ2 ΓΚΑ3 ΓΚΑ4 

ΔΚΑ2   1 417105 4506249 50 ΓΚΑ1    

ΔΚΑ3   522 417636 4506009 200 ΓΚΑ2 ΓΚΑ3 ΓΚΑ4 

    ΔΚΑ = Δεξαμενή Καβαλαρίου           CC = χωρητικότητα σε m3 

 
2.3.2.6 Δημοτική	Ενότητα	Λαχανά	

Η Δημοτική Ενότητα Λαχανά με πληθυσμό 1877 κατοίκων σύμφωνα με την απογραφή 
του 2011 και με σημαντική προσαύξηση κατά την καλοκαιρινή περίοδο, αποτελείται 
από την Τοπική Κοινότητα Ξυλόπολης η οποία περιλαμβάνει τον οικισμό Ξυλόπολης, 
την Τοπική Κοινότητα Λευκοχωρίου η οποία περιλαμβάνει τον  οικισμό Λευκοχωρίου, 
την Τοπική Κοινότητα Λαχανά η οποία περιλαμβάνει τους οικισμούς Λαχνά, Κυδωνέας 
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και Ευαγγελίστριας, την Τοπική Κοινότητα Νικόπολης η οποία περιλαμβάνει τον 
οικισμό Νικόπολη και την Τοπική Κοινότητα Καρτεραί η οποία περιλαμβάνει τους 
οικισμούς Καρτεραί, Δορκάδας, Μαυροράχη και Στεφανίων. 
 
Η περιγραφή του συστήματος υδροδότησης των οικισμών της ΔΕ Λαχανά 
παρουσιάζεται στις επόμενες ενότητες. 
 

2.3.2.6.1 Ξυλόπολη	
Οι σημερινές ανάγκες σε νερό με βάση τον ισοδύναμο πληθυσμού που είναι 855 μόνιμοι 
κάτοικοι κατά την διάρκεια του έτους, συνυπολογιζομένης της παλαιότητας του 
δικτύου (10%), ανέρχονται σε 190.000 m3/έτος. Η μέγιστη ημερήσια παροχή που 
απαιτείται είναι 520 m3/day. 
 
Η υδροδότηση του οικισμού γίνεται από γεωτρήσεις οι οποίες τροφοδοτούν με νερό τις 
δεξαμενές-αντλιοστάσια του υδρευτικού δικτύου οι θέσεις και τα στοιχεία των οποίων 
συνοψίζονται στους Πίνακες 2.56 και 2.57.  
 
Πίνακας	2.56:	Γεωτρήσεις ΤΚ Ξυλόπολης 
α/
α	 Περιοχή	 Αγροτ.	 Χ	 Ψ	 D	 Φ	 Sit.	

Ξ1 Μάμουλη 2621 431438 4531335 96 Λ 
Ξ2 Λάμπα 2643 431297 4530985 138 Λ 
Ξ3 Ματούσης 2734 431243 4530286 94 Π 
Ξ4 Κουρουκλίδη 2875 431241 4530276 110 Λ 

Λ=Λειτουργική    Π= Παροπλισμένη 
 
Πίνακας	2.57:	Δεξαμενές ΤΚ Ξυλόπολης 	
α/α	 Περιοχή	 Αγροτ.	 Χ	 Ψ	 CC	 Γ	 Γ	 Γ	

1 Γήπεδο Οικ. 431121 4531161 300 Ξ1 Ξ2 Ξ4 

CC = χωρητικότητα σε m3 
Γ  = Οι γεωτρήσεις που τροφοδοτούν τις δεξαμενές  
 

2.3.2.6.2 Λευκοχώρι	
Σημερινές ανάγκες σε νερό με βάση τον ισοδύναμο πληθυσμού, που είναι 236 μόνιμοι 
κάτοικοι κατά την διάρκεια του έτους, ανέρχονται σε 37.000 m3/έτος. Η μέγιστη 
ημερήσια παροχή που απαιτείται είναι 100 m3/day. 
 
Η υδροδότηση του οικισμού γίνεται από γεωτρήσεις οι οποίες τροφοδοτούν με νερό τις 
δεξαμενές-αντλιοστάσια του υδρευτικού δικτύου οι θέσεις και τα στοιχεία των οποίων 
συνοψίζονται στους Πίνακες 2.58 και 2.59.  
 
Πίνακας	2.58:	Γεωτρήσεις ΤΚ Λευκοχωρίου 
α/α	 Περιοχή	 Αγροτ. Χ Ψ D Φ	 Sit.	

ΛΕΥ1 Πριν τα άλογα 135 421760 4531524 200 6 Λ 
ΛΕΥ2 Μετά τα άλογα 135 422416 4531829 200 6 Λ 
ΛΕΥ3 Νέα γεώτρηση 1484 422720 4532252 160 8 Λ 
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Λ=Λειτουργική  
 
Πίνακας	2.59:	Δεξαμενές ΤΚ Λευκοχωρίου 	
α/α	 Περιοχή	 Αγροτ.	 Χ	 Ψ	 CC	 Γ	 Γ	 Γ	
Δ1 Ζιώγας 135 422266 4531114 80 ΛΕΥ1 ΛΕΥ2 ΛΕΥ3 
Δ2 Αι Γιώργης 135 421860 4530740 150 Δ1  

CC = χωρητικότητα σε m3 
Γ  = Οι γεωτρήσεις που τροφοδοτούν τις δεξαμενές 
 

2.3.2.6.3 Οικισμοί	Λαχανά,	Κυδωνέας,	Ευαγγελίστριας		
Σημερινές ανάγκες σε νερό με βάση το ισοδύναμο πληθυσμού των οικισμών Λαχανά και 
Κυδωνέας, που είναι 407 μόνιμοι κάτοικοι κατά την διάρκεια του έτους, 
συνυπολογιζομένης της παλαιότητας του δικτύου (20%), ανέρχονται σε 70.000 
m3/έτος. Η μέγιστη απαιτούμενη ημερήσια παροχή είναι 190 m3/day. 
 
Οι ανάγκες σε νερό με βάση το ισοδύναμο πληθυσμού του οικισμού Ευαγγελίστριας που 
είναι 161 μόνιμοι κάτοικοι κατά την διάρκεια του έτους, συνυπολογιζομένης της 
παλαιότητας του δικτύου (20%), ανέρχονται σε 21.000 m3/έτος. Η μέγιστη 
απαιτούμενη ημερήσια παροχή είναι 60 m3/day. 
 
Η υδροδότηση των οικισμών γίνεται από γεωτρήσεις οι οποίες τροφοδοτούν με νερό 
τις δεξαμενές-αντλιοστάσια του υδρευτικού δικτύου οι θέσεις και τα στοιχεία των 
οποίων συνοψίζονται στους Πίνακες 2.60 και 2.61.  
 
Οι γεωτρήσεις ΛΑ4	 & ΛΑ5	 (συνολικής	 παροχής	 10	 m3/h) μέσω αντλιοστασίου 
τροφοδοτούν την δεξαμενή της Ευαγγελίστριας και καλύπτουν	 τις	 ανάγκες	 του	
οικισμού. 
 
Πίνακας	2.60:	Γεωτρήσεις ΤΚ Λαχανά 
α/α	 Περιοχή Αγροτ.	 Χ Ψ D Φ Sit.
ΛΑ1 Πεύκα 760 432177 4532569 150 Π
ΛΑ2 Καλαιτζή 749 70 Π
ΛΑ3 Γήπεδο 1 266 432765 4534530 41 Λ*
ΛΑ4 Γήπεδο 2 266 432765 4534585 120 Λ
ΛΑ5 Γήπεδο 3 455οικ 432477 4534476 120 Λ
ΛΑ6 Κυδωνιές Ρέμα 382 435635 4531357 150 8 Λ

Λ =Λειτουργική    Π = Παροπλισμένη 
*Η γεώτρηση ΛΑ3	(Γήπεδο	1) καλύπτει μόνο τις ανάγκες του γηπέδου 
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Πίνακας	2.61:	Δεξαμενές ΤΚ Λαχανά 	
α/α	 Περιοχή	 Αγροτ.	 Χ	 Ψ	 CC	 Γ	 Γ	

Δ1 Δρόμος Ευαγγελ.  434719 4536046 120 ΛΑ4 ΛΑ 5 

Δ2 Ηρώων Λαχανά 1 1150 433289 4533778 300 ΛΑ 6  

Δ3 Ηρώων Λαχανά 2 1150 433276 4533776 70 ΛΑ 6  

Δ4 Δρόμος Κυδωνιές 1 434609 4532362 50 Δ2,3  

CC = χωρητικότητα σε m3 
Γ  = Οι γεωτρήσεις που τροφοδοτούν τις δεξαμενές 
 

2.3.2.6.4 Νικόπολη	
Οι σημερινές ανάγκες σε νερό με βάση το ισοδύναμο πληθυσμού, που είναι 134 μόνιμοι 
κάτοικοι κατά την διάρκεια του έτους, συνυπολογιζομένης της παλαιότητας του 
δικτύου (20%), ανέρχονται σε 45.000 m3/έτος. Η μέγιστη απαιτούμενη ημερήσια 
παροχή είναι 120 m3/day. 
 
Η υδροδότηση του οικισμού γίνεται από γεωτρήσεις οι οποίες τροφοδοτούν με νερό τις 
δεξαμενές-αντλιοστάσια του υδρευτικού δικτύου οι θέσεις και τα στοιχεία των οποίων 
συνοψίζονται στους Πίνακες 2.62 και 2.63.  
 
Πίνακας	2.62:	Γεωτρήσεις ΤΚ Νικόπολης 
α/α	 Περιοχή	 Αγροτ.	 Χ	 Ψ D Φ Sit.
Ν1 Νέα 1291 432609 4526221 100 Λ

	
Πίνακας	2.63:Δεξαμενές ΤΚ Νικόπολης 	
α/α	 Περιοχή	 Αγροτ.	 Χ	 Ψ	 CC	 Γ	
Δ1 Δρόμος προς Βερτίσκο 933 431513 4526321 300 Ν1 

CC = χωρητικότητα σε m3 
Γ  = Οι γεωτρήσεις που τροφοδοτούν τις δεξαμενές 
 

2.3.2.6.5 Οικισμοί	Καρτεραί,	Δορκάδας,	Μαυροράχης,	Στεφανίων	
 Υδροδότηση	των	οικισμών	Καρτερών	–	Στεφανίων	

Σημερινές ανάγκες σε νερό με βάση το συνολικό ισοδύναμο του πληθυσμού των 
οικισμών, που είναι 245 μόνιμοι κάτοικοι κατά την διάρκεια του έτους, 
συνυπολογιζομένης της παλαιότητας του δικτύου (10%), ανέρχονται σε 35.000 
m3/έτος. Η μέγιστη απαιτούμενη ημερήσια παροχή είναι 100 m3/day. 
 
 Υδροδότηση	των	οικισμών	Δορκάδας	–	Μαυροράχης	

Σημερινές ανάγκες σε νερό με βάση το συνολικό ισοδύναμο του πληθυσμού των 
οικισμών, που είναι 403 μόνιμοι κάτοικοι κατά την διάρκεια του έτους, 
συνυπολογιζομένης της παλαιότητας του δικτύου (10%), ανέρχονται σε 56.000 
m3/έτος. Η μέγιστη απαιτούμενη ημερήσια παροχή είναι 150 m3/day. 
 
Η υδροδότηση των οικισμών γίνεται από γεωτρήσεις οι οποίες τροφοδοτούν με νερό τις 
δεξαμενές-αντλιοστάσια του υδρευτικού δικτύου οι θέσεις και τα στοιχεία των οποίων 
συνοψίζονται στους Πίνακες 2.64 και 2.65.	
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Πίνακας	2.64:	Γεωτρήσεις ΤΚ Καρτερών 
α/α	 Περιοχή Αγροτ.	 Χ Ψ D Φ Sit.	
ΚΑ1 Μπούρα 293 423111 4529056 170 8 Ε

ΚΑ 2 
Μπουνταν 

Τζαιρ 3 423567 4529090 125  Π 
ΚΑ 3 Μπουντανιαλο 3 423904 4528935 Π
ΚΑ 4 Κατασκήνωση 3 422826 4529636 Π
ΚΑ 5 Σχολείο 265 422674 4529201 150 6 Ε
ΚΑ 6 Πνεματικό 164 424800 4526607 Ε
ΚΑ 7 Μηλιά 1027 424426 4527688 200 Π
ΚΑ 8 Δορκάδα 5 423877 4527184 150 *
ΚΑ 9 Ρώσικη 45 423855 4525693 Π

Λ =Λειτουργική    Π = Παροπλισμένη    Ε = Εφεδρική 
* Η γεώτρηση ΚΑ8  είναι καινούργια και δεν έχει ακόμη συνδεθεί με το δίκτυο. 
 
Πίνακας	2.65:	Δεξαμενές ΤΚ Καρτερών	
α/α	 Περιοχή	 Αγροτ.	 Χ	 Ψ	 CC	 Γ	 Γ

Δ1 Ψυχιατρείο  3 423165 4529311 120 1 5

Δ2 Δρόμος Μαυροράχης   424512 4523993 80 Δ3 

Δ3 Δορκάδα Δεξαμενή 45 424018 4527127 120 8 9

Δ4 Δορκάδα Μηλιά   424304 4527990 100   

CC = χωρητικότητα σε m3 
Γ  = Οι γεωτρήσεις που τροφοδοτούν τις δεξαμενές 
 
2.3.2.7 Δημοτική	Ενότητα	Σοχού	

Η Δημοτική Ενότητα Σοχού με πληθυσμό 5830 κατοίκων σύμφωνα με την απογραφή 
του 2011 και με σημαντική προσαύξηση κατά την καλοκαιρινή περίοδο, αποτελείται 
από την Τοπική Κοινότητα Σοχού η οποία περιλαμβάνει τον οικισμό Σοχό, την Τοπική 
Κοινότητα Ασκού η οποία περιλαμβάνει τον οικισμό Ασκό και την Τοπική Κοινότητα 
Κρυονερίου η οποία περιλαμβάνει τους οικισμούς Κρυονέρι και Αυγή. 
 
Η περιγραφή του συστήματος υδροδότησης των οικισμών της ΔΕ Σοχού παρουσιάζεται 
στις επόμενες ενότητες. 
	

2.3.2.7.1 Σοχός	
Οι σημερινές ανάγκες σε νερό με βάση το ισοδύναμο πληθυσμού του οικισμού, που είναι 
συνολικά 3.094 μόνιμοι κάτοικοι κατά την διάρκεια του έτους, συνυπολογιζομένης της 
παλαιότητας του δικτύου (20%), ανέρχονται σε 315.000 m3/έτος. Η μέση απαιτούμενη 
ημερήσια παροχή φθάνει τα 780 m3, ενώ η μέγιστη κατά την θερινή περίοδο φθάνει τα 
1.170 m3 

	
Η υδροδότηση του οικισμού γίνεται από γεωτρήσεις οι οποίες τροφοδοτούν με νερό τις 
δεξαμενές-αντλιοστάσια του υδρευτικού δικτύου οι θέσεις και τα στοιχεία των οποίων 
συνοψίζονται στους Πίνακες 2.66 και 2.67.	
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Πίνακας	2.66:	Γεωτρήσεις ΤΚ Σοχού 
α/
α	 Περιοχή	 Αγροτ.	 Χ	 Ψ	 D	 Φ	 Sit.	

Γ1 Τσιλιμπί 8082 451149 4516144 50 10 Λ 
Γ2 Γενημαχαλά 7983 451243 4515711 50 10 Λ 
Γ3 Αγ.Θεόδωροι 2116 446621 4519049 120 8 E 
Γ4 Παλιά σφαγεία 1115 445396 4518716 120 8 E 
Γ5 Τσίπουρικ 1427 444607 4518547 244 8 Λ 
Γ6 Πούκλινικ 950 443918 4518491 212 8 Λ 

Λ = Λειτουργική 
 
 Πίνακας	2.67:	Δεξαμενές ΤΚ Σοχού 
α/
α	

Περιοχή	 Αγροτ.	 Χ	 Ψ	 CC	 Γ	 Γ	 Γ	

Δ1     446030 4518912 500 Γ1 Γ2 Γ3 
Δ2   149 444784 4518894 500 Γ4 Γ5 Γ6 

CC = χωρητικότητα σε m3 
Γ  = Οι γεωτρήσεις που τροφοδοτούν τις δεξαμενές –αντλιοστάσια 
 

2.3.2.7.2 Ασκός	
Οι σημερινές ανάγκες σε νερό με βάση το ισοδύναμο πληθυσμού του οικισμού, που είναι 
συνολικά 1.426 μόνιμοι κάτοικοι κατά την διάρκεια του έτους, συνυπολογιζομένης της 
παλαιότητας του δικτύου (20%), ανέρχονται σε 137.000 m3/έτος. Η μέση απαιτούμενη 
ημερήσια παροχή φθάνει τα 340 m3, ενώ η μέγιστη κατά την θερινή περίοδο φθάνει τα 
500 m3. 
	
Η υδροδότηση του οικισμού γίνεται από γεωτρήσεις οι οποίες τροφοδοτούν με νερό τις 
δεξαμενές-αντλιοστάσια του υδρευτικού δικτύου οι θέσεις και τα στοιχεία των οποίων 
συνοψίζονται στους Πίνακες 2.68 και 2.69.	
 
Πίνακας	2.68:	Γεωτρήσεις ΤΚ Ασκού 
α/α	 Περιοχή	 Αγροτ. Χ Ψ D Φ	 Sit.	
Γ7 MΑΜΟΥΛΟΥ 1508 447524 4509663 243 8 Λ 

Γ8 
ΚΟΥΡΙ 
ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ 

1720 449079 4511415 108 8 Λ 

Γ9  1390 446995 4509821   8 Π 

Λ = Λειτουργική      Π = Παροπλισμένη 
 
Πίνακας	2.69:	Δεξαμενές ΤΚ Ασκού 
α/α	 Περιοχή	 Αντλιοστάσιο	 Χ	 Ψ	 CC	 Γ	 Γ	

Δ3   28 446030 4518912 300 Γ8 Α3 
Α3   1529 447992 4509715 50 Γ7  

CC = χωρητικότητα σε m3 
Γ  = Οι γεωτρήσεις που τροφοδοτούν τις δεξαμενές –αντλιοστάσια 
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2.3.2.7.3 Κρυονέρι	
Οι σημερινές ανάγκες σε νερό ανέρχονται σε 126.000	m3/έτος με βάση το ισοδύναμο 
πληθυσμού του οικισμού, που είναι συνολικά 991 μόνιμοι κάτοικοι κατά την διάρκεια 
του έτους, συνυπολογιζομένης και της παλαιότητας του δικτύου (20%). Η μέση 
απαιτούμενη ημερήσια παροχή φθάνει τα 312 m3, ενώ η μέγιστη κατά την θερινή 
περίοδο φθάνει τα 470m3. 
	
Η υδροδότηση του οικισμού γίνεται από γεωτρήσεις οι οποίες τροφοδοτούν με νερό τις 
δεξαμενές-αντλιοστάσια του υδρευτικού δικτύου οι θέσεις και τα στοιχεία των οποίων 
συνοψίζονται στους Πίνακες 2.70 και 2.71.	
	
Πίνακας	2.70:	Γεωτρήσεις Κρυονερίου 
α/α	 Περιοχή	 Αγροτ.	 Χ	 Ψ D Φ Sit.
Γ10   590 440203 4518834 8 Λ

Γ11   874 440061 4518409  8 Λ 

Λ = Λειτουργική       
 
Πίνακας	2.71:	Δεξαμενές Κρυονερίου 
α/
α	

Περιοχή	 Αγροτ.	 Χ	 Ψ	 CC	 Γ	 Γ	

Δ4 Κρυονέρι  583 439444 4518535 150 Γ10 Γ11 

CC = χωρητικότητα σε m3 
Γ  = Οι γεωτρήσεις που τροφοδοτούν τις δεξαμενές –αντλιοστάσια 
 

2.3.2.7.4 Αυγή	
Οι σημερινές ανάγκες σε νερό ανέρχονται σε 52.000 m3/έτος με βάση το ισοδύναμο 
πληθυσμού του οικισμού, που είναι συνολικά 319 μόνιμοι κάτοικοι κατά την διάρκεια 
του έτους, συνυπολογιζομένης και της παλαιότητας του δικτύου (20%). Η μέση 
απαιτούμενη ημερήσια παροχή φθάνει τα 128 m3, ενώ η μέγιστη κατά την θερινή 
περίοδο φθάνει τα 190m3. 
	
Η υδροδότηση του οικισμού γίνεται από γεωτρήσεις οι οποίες τροφοδοτούν με νερό τις 
δεξαμενές-αντλιοστάσια του υδρευτικού δικτύου οι θέσεις και τα στοιχεία των οποίων 
συνοψίζονται στους Πίνακες 2.72 και 2.73.	
 
Πίνακας	2.72:	Γεωτρήσεις Αυγής 
α/
α	 Περιοχή	 Αγροτ.	 Χ	 Ψ	 D	 Φ	 Sit.	

Γ12   ΧΕΡΣΟ 441834 4518427 8 Λ

Γ13   272 442522 4518374  8 Λ 

Λ = Λειτουργική       
 
Πίνακας	2.73:	Δεξαμενές Αυγής 
α/α	 Περιοχή	 Αγροτ.	 Χ	 Ψ	 CC	 Γ	 Γ	

Δ5 Αυγή  78 442160 4518449 150 Γ12 Γ13 

CC = χωρητικότητα σε m3 
Γ  = Οι γεωτρήσεις που τροφοδοτούν τις δεξαμενές –αντλιοστάσια 
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2.4 ΤΟΠΙΚΕΣ	ΣΥΝΘΗΚΕΣ	–	ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ	ΕΡΓΟΥ	
Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι τοπικές συνθήκες, οι ιδιαιτερότητες και οι γενικότερες 
δεσμεύσεις που αφορούν την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Λαγκαδά.  
Συγκεκριμένα:  
 
2.4.1 Τοπικά	 Χαρακτηριστικά	 &	 Ιδιαιτερότητες	 των	 υδατικών	 πόρων	

της	περιοχής	μελέτης	
Ο Δήμος Λαγκαδά περιβάλλεται από λοφώδεις σχηματισμούς και οι εδαφικές κλίσεις 
δημιουργούν ένα πλούσιο υδρογραφικό δίκτυο. Τα σχηματιζόμενα ρέματα 
χαρακτηρίζονται από σημαντικό υδατικό δυναμικό κατά περίπτωση και καταλήγουν 
στη λίμνη Κορώνεια. Ο χείμαρρος Μπογδάνας στα δυτικά του οικισμού Λαγκαδά, ο 
Καρύπτσας μεταξύ άνω και κάτω Καβαλαρίου και το ρέμα του Κολχικού, αποτελούν 
μαζί με τη λίμνη Κορώνεια τα σημαντικότερα επιφανειακά υδάτινα στοιχεία της 
περιοχής. 
 
Η υδρολογική υπολεκάνη Λαγκαδά αποτελεί το δυτικό τμήμα του Μυγδονιακού 
συστήματος. Το υδρογραφικό δίκτυο της υπολεκάνης έχει δενδριτική μορφή και 
αποστραγγίζει τον υδάτινο όγκο της βορειοανατολικής πλευράς του Χορτιάτη, της 
νοτιοανατολικής πλευράς του Βερτίσκου και των υψωμάτων νοτιοανατολικά της 
υδροκριτικής γραμμής Κρυονερίου- Λαχανά. Ο κυριότερος χείμαρρος είναι το Ρέμα 
Μπογδάνου, που διέρχεται δυτικά του Λαγκαδά και εκβάλλει στο δυτικό τμήμα της 
Κορώνειας. Στο δίκτυο αποστράγγισης της περιοχής εντάσσεται και το κανάλι 
«Μαγγίρ», το οποίο διαμορφώθηκε από την Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων (Υ.Ε.Β.) του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ξεκινάει από τη Χρυσαυγή, 
διέρχεται ανατολικά του Λαγκαδά και εκβάλλει στο δυτικό τμήμα της Κορώνειας. Η 
υπόλοιπη βόρεια περιοχή αποστραγγίζεται από τα Ρέματα Νύμφης, Δρακοντίου και 
Μεγάλου Ρέματος, που διέρχονται αντίστοιχα από τους οικισμούς Ανάληψης, 
Δρακοντίου και Κολχικού. Τέλος, η τάφρος Καβαλαρίου, αποφορτίζει το υδάτινο 
δυναμικό του δυτικού τμήματος της υδρολογικής υπολεκάνης. 
 
Πλήθος υδατορεμάτων της λεκάνης Λαγκαδά καταλήγουν στη λίμνη, με πιο σημαντικό 
το ρέμα Μπογδάνας (έκταση λεκάνης απορροής 178km2), του Κολχικού (86km2), της 
Ανάληψης (53km2), του Χολομώντα, που πηγάζει βόρεια του όρους Χολομώντα και 
εκβάλλει στο μέσο του νοτίου τμήματος της λίμνης Κορώνειας, τα ρέματα Δρακοντείου, 
Πλατανόρεμα, Γερακατούς όπως επίσης και η τάφρος Καβαλαρίου που αποστραγγίζει 
όλη την περιοχή δυτικά της λίμνης. Βόρεια της λίμνης το υδρογραφικό δίκτυο είναι 
καλά αναπτυγμένο και αυτό πρέπει να συνδέεται άμεσα αφενός με τη νεοτεκτονική 
δραστηριότητα, αφετέρου με το είδος των γεωλογικών σχηματισμών (επικρατούν 
αδιαπέρατα πετρώματα). 
 
Η υπολεκάνη του Λαγκαδά εκτείνεται μεταξύ του ορεινού όγκου της Καμήλας και των 
ραχών Στίβου-Σχολαρίου, αποτελεί το δυτικό τμήμα της λεκάνης Μυγδονίας και έχει 
σχήμα περίπου τραπεζίου, του οποίου η μεγάλη βάση έχει μήκος 38km 
(Μελισσοχώρι-Στίβος), η μικρή βάση έχει μήκος 26km (Άσσηρος-Προφήτης) και το 
μέσο ύψος του είναι γύρω στα 12km (Άγιος Βασίλειος-Ανάληψη). 
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Η λίμνη Κορώνεια είναι ο φυσικός αποδέκτης μιας σειράς χειμάρρων και ρεμάτων με 
υδρογραφικό συγκρότημα συνολικής επιφάνειας 778.40km2. Η λεκάνη απορροής της 
λίμνης Κορώνειας υποδιαιρείται σε 20 υπολεκάνες των αντίστοιχων ρεμάτων. 
 
Η περιοχή ανήκει στην υδρολογική λεκάνη της Μυγδονίας έκτασης 2026km2. Η λεκάνη 
ορίζεται από τις κορυφογραμμές των βουνών Κερδύλλια, Βερτίσκος, Χορτιάτης και 
Χολομώντας. Τα επιφανειακά νερά της λεκάνης στραγγίζουν σε χειμάρρους οι οποίοι 
στη συνέχεια εκβάλλουν στις λίμνες. 
 
Στη συγκεκριμένη λεκάνη απορροής βρίσκεται εκτός από την Κορώνεια και η λίμνη 
Βόλβη, στην οποία σε περιόδους υψηλής στάθμης εκφορτίζεται η πρώτη μέσω της 
ενωτικής τάφρου και του ρέματος Δερβενίου. Ο προσδιορισμός του υδατικού ισοζυγίου 
στη λεκάνη της Μυγδονίας αντιμετωπίζει δυσκολίες, κυρίαρχα λόγω της έλλειψης 
επαρκών μετεωρολογικών στοιχείων. Ωστόσο εκτιμάται ότι οι ετήσιες εισερχόμενες 
ποσότητες νερού στη λεκάνη είναι 1164,00*106m3 νερού και οι ετήσιες εξερχόμενες 
1196,20*106m3. Έτσι προκύπτει ένα αρνητικό υδατικό ισοζύγιο της τάξης των 
32,20*106m3/έτος, που δηλώνει ότι οι ανάγκες της περιοχής σε νερό υπερβαίνουν το 
διαθέσιμο από τις ετήσιες κατακρημνίσεις. 
 
Η Μυγδονία λεκάνη απορρέει στη λίμνη Κορώνεια και τη γειτονική λίμνη Βόλβη, προς 
την οποία η Κορώνεια υπερχείλιζε στο παρελθόν. Ο ποταμός Ρήχιος συνδέει τη λίμνη 
Βόλβη με τη θάλασσα. Οι λίμνες Κορώνεια και Βόλβη προστατεύονται από τη συνθήκη 
Ραμσάρ ως Υγρότοποι Διεθνούς Σημασίας, αλλά έχουν αντιμετωπίσει σοβαρά 
οικολογικά προβλήματα ως αποτέλεσμα των οικονομικών δραστηριοτήτων στη 
Μυγδονία λεκάνη. 
 
2.4.2 Περιβαλλοντικές	Δεσμεύσεις	
Στην περιοχή του εξεταζόμενου έργου βρίσκονται οι ακόλουθες περιοχές οι οποίες, 
σύμφωνα με τον Εθνικό Κατάλογο Περιοχών, έχουν ενταχθεί στο κοινοτικό Δίκτυο 
Φύση (Natura) 2000 (Ν. 3937/2011 – ΦΕΚ Α΄ 60/2011): 

 Λίμνες Βόλβη και Λαγκαδά και Ευρύτερη περιοχή (GR1220001) και 
 Λίμνες Κορώνειας – Βόλβης και Στενά Ρεντίνας και Ευρύτερη περιοχή 

(GR1220009). 
 
Οι ανωτέρω περιοχές έχουν χαρακτηριστεί ως περιοχές προστασίας οικοτόπων και 
ειδών (Habitat / Species management areas) και υπόκεινται σε διαχείριση για τη 
διασφάλιση της ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης των προστατευτέων 
οικοτόπων και ειδών. 
Ειδικότερα: 

 Η περιοχή «Λίμνες Βόλβη και Λαγκαδά και Ευρύτερη περιοχή» (GR1220001) 
έχει χαρακτηριστεί ως: 

o Ειδικη Ζωνη Διατηρησης (ΕΖΔ) συμφωνα με το Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ Α΄ 
60/2011), Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ ή SCI – Site of Community 
Importance) σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ (EE L 206/1992, όπως 
τροποποιήθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό 1882/2003 – EE L 
284/2003), την Απόφαση 2006/613/ΕΚ (EE L 259/2006) και την 
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50743/11/12/2017 Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 4432 
Β’ 15-12-2017) και 

o Ειδική Ζωνη Διατηρησης (ΕΖΔ) συμφωνα με το Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ Α΄ 
60/2011), όπως τροποποιήθηκε με την 50743/11/12/2017 Απόφαση του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 4432 Β’ 15-12-2017) 

 Η περιοχή «Λίμνες Κορώνειας – Βόλβης, Στενά Ρεντίνας και Ευρύτερη περιοχή» 
(GR1220009) έχει χαρακτηριστεί ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ ή SPA – 
Special Protection Area) σύμφωνα με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ (EE L 103/1979, 
όπως αντικαταστάθηκε από την Οδηγία 2009/147/ΕΚ - EE L 20/2010), το Ν. 
3937/2011 (ΦΕΚ Α΄ 60/2011), οπως τροποποιηθηκε απο την ΚΥΑ 
8353/276/Ε.103/2012 - ΦΕΚ Β΄ 415/2012) και την 50743/11/12/2017 
Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 4432 Β’ 15-12-2017. 

 
Τέλος, στην περιοχή του εξεταζόμενου έργου έχουν θεσμοθετηθεί οι ακόλουθες 
προστατευόμενες περιοχές: 

 Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων των λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών 
Τεμπων (ΦΕΚ Δ΄ 248/2004, οπως διορθωθηκε με το ΦΕΚ Δ΄ 416/2004 και 
τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ ΑΑΠ 441/2008), το οποίο περιλαμβάνει τον 
Υγρότοπο «Λίμνες Κορώνεια – Βόλβη», ο οποίος έχει καθοριστεί από 
21/08/1975 ως υγρότοπος διεθνούς σημασίας, σύμφωνα με τη σύμβαση 
Ramsar, με κωδικό GR57. Το εξεταζόμενο έργο δεν ανήκει στο «Εθνικό Πάρκο 
Υγροτόπων των λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών» 
(Περιοχη Α) αλλα στη Γ΄ Περιφερειακη Ζωνη Προστασιας. 

 Καταφύγια: 
o Καταφυγιο αγριας ζωης λιμνης Κορωνειας (ΦΕΚ Β΄ 1079/2006), η εκταση 

του οποίου ανέρχεται σε 59.050 στρέμματα.. Μόνιμο καταφύγιο άγριας 
ζωής Μαδύτου – Απολλωνίας – Λίμνης Βόλβης – Εκβολής Ρήχειου 
Ποταμου (ΦΕΚ Β΄ 810/2001), η εκταση του οποιου ανερχεται σε 100.473 
στρέμματα. 

o Μονιμο καταφυγιο θηραματων λιμνης Λαγκαδα (ΦΕΚ Β΄ 698/1982, οπως 
τροποποιηθηκε με τα ΦΕΚ Β΄ 854/1982 και ΦΕΚ Β΄ 398/1983), η εκταση 
του οποίου ανέρχεται σε 21.000 στρέμματα. 

o Μόνιμο καταφύγιο θηραμάτων Εξαλόφου, Πολυδενδρίου και Χρυσαυγής 
(ΦΕΚ Β΄ 914/1982), η εκταση του οποιου ανερχεται σε 18.000 στρεμματα 
και 

o Μονιμο καταφυγιο θηραματων Προφητη και Νυμφοπετρας (ΦΕΚ Β΄ 
423/1983), η έκταση του οποίου ανέρχεται σε 10.500 στρέμματα. Το 
εξεταζόμενο έργο δεν περιλαμβάνεται στις ανωτέρω περιοχές 
καταφυγίων. 

 
2.4.3 Αρχαιολογικές	Δεσμεύσεις	
Στον Πίνακα που ακολουθεί συνοψίζονται οι περιοχές, εντός και εκτός σχεδίου, για τις 
οποίες απαιτείται έγκριση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης. 
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Πίνακας	 2.74:	 Περιοχές όπου	 απαιτείται έγκριση της Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Περιφέρειας Θεσσαλονίκης 

ΔΕ	 ΔΚ/ΤΚ Θέση Περιγραφή Φ.Ε.Κ.
 
 
 
 
 
 
 
ΑΣΣΗΡΟΥ 

ΑΣΣΗΡΟΥ Άσσηρος Α ή 
Τούμπα 

Οικισμός σε Τούμπα Υ.Ε.Χ. 
και Π.Ε.Σ. (Πρώιμη Εποχή 
Σιδήρου) 

ΦΕΚ 97/Β/11.02.99

ΑΣΣΗΡΟΥ Άσσηρος Β ή 
Κουτσολίτης 

Τούμπα Π.Ε.Σ. ΦΕΚ 97/Β/11.02.99

ΑΣΣΗΡΟΥ Άσσηρος Γ Προϊστορικός οικισμός και 
οικισμός ρωμαϊκών χρόνων 

Για κήρυξη 

ΑΣΣΗΡΟΥ Άσσηρος Ε ή 
Τούμπα Λάκκου 

Οικισμός Υ.Ε.Χ. και Π.Ε.Σ. ΦΕΚ 92/Β/13.02.90
ΦΕΚ 97/Β/11.02.99 

ΑΣΣΗΡΟΥ Σαρακάρου 
Μπαΐρια 

Οικισμός από την Υ.Ε.Χ. 
μέχρι και ιστορικούς 
χρόνους 

ΦΕΚ 353/Β/06.07.87
ΦΕΚ 521/Β/11.4.00 

ΚΡΙΘΙΑΣ Κριθέα Α, Β Οικισμός ιστορικών χρόνων 
και οικισμός Τούμπα Υ.Ε.Χ. 

ΦΕΚ 353/Β/06.07.87
ΦΕΚ 521/Β/11.4.00 

 
 
 
ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ 

ΕΞΑΛΟΦΟΥ Πέντε Βρύσες Οικισμός Νεότερης 
Νεολιθικής Εποχής και 
Π.Ε.Χ. 

ΦΕΚ 354/Β/17.03.00

ΟΣΣΗΣ Όσσα Α, Γ Οικισμός Υ.Ε.Χ. και 
ρωμαϊκής 
περιόδου/Οικισμός Π.Ε.Σ. 
και κλασικής-ελληνιστικής-
ρωμαϊκής και βυζαντινής 
περιόδου 

ΦΕΚ 118/Β/19.03.86
ΦΕΚ 1071/Β/17.03.99 

 
ΚΑΛΛΙΝ-
ΔΟΙΩΝ 
 

ΑΔΑΜ Τοίχος Προϊστορικός οικισμός και 
οικισμός ρωμαϊκών χρόνων 

ΦΕΚ 118/Β/10.03.86

ΑΔΑΜ Τούμπα Μελισσά Προϊστορικος οικισμός ΦΕΚ 118/Β/10.03.86
ΚΑΛΑΜΩΤΟΥ Καστέλλια Αρχαία Καλίνδοια ΦΕΚ 1458/Β/22.10.01

 
ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ 

ΒΑΣΙΛΟΥΔΙΟΥ Τράπεζα 
Δογαντζή/Αμυδαλ
ιές/Τούμπα/Παλιο
μονάστερο 

Οικισμός 
Π.Ε.Σ./Νεκροταφείο 
Τράπεζας 
Δογαντζή/Οικισμός Υ.Ε.Χ. 
και Π.Ε.Σ 

ΦΕΚ 354/Β/17.03.00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΛΑΓΚΑΔΑ 

ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ Καβαλάρι Α Οικισμός εποχής χαλκού και 
Π.Ε.Σ. 

ΦΕΚ 678/Β/03.07.98
ΦΕΚ 1068/Β/12.10.98 

ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ Καβαλάρι Β Οικισμός από την Υ.Ε.Χ. και 
την εποχή του σιδήρου έως 
και τη βυζαντινή περίοδο 
καθώς και λαξευτοί 
ρωμαϊκοί τάφοι 

ΦΕΚ 1076/Β/14.10.98

ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ Καβαλάρι Γ Οχυρωμένος οικισμός από 
την εποχή του σιδήρου και 
τα ιστορικά χρόνια 

ΦΕΚ 1076/Β/14.10.98

ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ Καβαλάρι Δ ή 
Τούμπα Αγ. 
Βασιλείου 

Τούμπα-οικισμός Υ.Ε.Χ. και 
Π.Ε.Σ. 

ΦΕΚ 1076/Β/14.10.98

ΚΟΛΧΙΚΟΥ Αγ. Γεώργιος ή 
Γραδίστι 

Οικισμός από την Υ.Ε.Χ. και 
την Π.Ε.Σ./Ερείπια 

ΦΕΚ 354/Β/17.03.00
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παλαιοχριστιανικής 
περιόδου 

ΚΟΛΧΙΚΟΥ Προφήτης Ηλίας-
Νεκροταφείο 

- ΦΕΚ 946/Β/21.12.94

ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΟΥ Ξηροτόπι - ΦΕΚ 514/Β/26.05.98
ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ Ζεστά Νερά, 

Άσπρες Πέτρες και 
Νταμάρι 

- ΦΕΚ 354/Β/17.03.00

 
 
 
 
 
ΛΑΧΑΝΑ 

ΛΑΧΑΝΑ Παλιόκαστρο Οικισμός από την Π.Ε.Σ. 
μέχρι και τη βυζαντινή 
περίοδο 

ΦΕΚ 107/Β/17.02.99
ΦΕΚ 312/Β/05.04.99 

ΛΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ Αγ. Γεώργιος Οικισμός από την Υ.Ε.Χ. και 
την Π.Ε.Σ. 

ΦΕΚ 354/Β/17.03.00

ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ Νικόπολη Α Τούμπα και οικισμός Υ.Ε.Χ. ΦΕΚ 1075/Β/14.10.98
ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ Νικόπολη Β, Γ Οικισμοίι Υ.Ε.Χ. και Π.Ε.Σ. ΦΕΚ 1075/Β14.10.98
ΞΥΛΟΠΟΛΕΩΣ  Προϊστορικός οικισμός ΦΕΚ 118/Β/19.03.86

ΣΟΧΟΥ ΣΟΧΟΥ Τούμπα Ούρδα Οικισμός Υ.Ε.Χ. και Π.Ε.Σ. ΦΕΚ 521/Β/11.04.00

 
2.5.4	Χρήσεις	Γης	
Ο Δήμος Λαγκαδά διαθέτει καθορισμένες Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου σύμφωνα με το 
Π.Δ. 10-10-1985 - ΦΕΚ 689/Δ/1985 (Καθορισμός Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου και 
κατώτατου ορίου κατάτμησης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών 
προϋφιστάμενων του 1923 περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης). 
 
Επιπλέον Δήμος Ασσήρου που περιλαμβάνει τα Δημοτικά Διαμερίσματα Ασσήρου, 
Κριθιάς και τον οικισμό Εξαμηλίου διαθέτει εγκεκριμένο Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής 
Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ, ΦΕΚ 627/ΑΑΠ/2010) καθώς επίσης και ο Δήμος 
Κορώνειας, στα όρια των πρώην Ο.Τ.Α., διαθέτει εγκεκριμένο Σχέδιο Χωρικής και 
Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ, ΦΕΚ 511/ΑΑΠ/2010). 
 
Η πόλη του Λαγκαδά, οι οικισμοί Σοχός και Ζαγκλιβέρι διαθέτουν εγκεκριμένο Γενικό 
Πολεοδομικό Σχέδιο (ΦΕΚ 1184/Δ/1987 και η τροποποίησή του ΦΕΚ 524/Δ/2000, 
ΦΕΚ 806/Δ/85 και η τροποποίησή του ΦΕΚ 41/Δ/1989, ΦΕΚ 1158/Δ/1986 και η 
τροποποίησή του ΦΕΚ 1014/Δ/2003).  
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3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ	ΜΕΛΕΤΩΝ	
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Η παροχή υπηρεσίας με αντικείμενο: «Μελέτη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master plan) 
και Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Δ.Ε.Υ.Α. Λαγκαδά» αποτελείται από δύο 
διακριτά υποέργα και θα περιλαμβάνει τα επιμέρους παραδοτέα τμήματα που 
παρουσιάζονται στην αναλυτική περιγραφή αντικειμένου της μελέτης ανά στάδιο (όλα 
τα παραδοτέα θα πρέπει να παραδοθούν και σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή).  
 
3.1	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ	ΜΕΛΕΤΕΣ	
Οι συγκεκριμένες Μελέτες, βάσει του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών 
και υπηρεσιών κατα τη διαδικασια της παρ. 8δ του αρθρου 53 του ν. 4412/2016(Α΄ 
147) εμπίπτουν στις κατηγορίες των Μελετών	 Διαχείρισης	 Υδατικών	 Πόρων	
(Γενικό	 Σχέδιο	 Ύδρευσης	 ‐	Masterplan)	 και	 γενικά	 των	 Υδραυλικών	 Μελετών	
(Σχέδιο	Ασφάλειας	Νερού).	

	
Ειδικότερα, για το Γενικό	 Σχέδιο	 Ύδρευσης, με βάση τα επιμέρους φυσικά 
αντικείμενα μελέτης που περιγράφονται ανωτέρω απαιτούνται οι εξής κατηγορίες 
μελετητικών πτυχίων:  

 Κατ. 3 (Οικονομικές Μελέτες)  
 Κατ.9 (Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες), 
 Κατ.13 (Υδραυλικές Μελέτες),  
 Κατ.16 (Μελέτες Τοπογραφίας), 
 Κατ. 20 (Γεωλογικές Μελέτες), και  
 Κατ.27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες).  

 
Για το Σχέδιο	Ασφάλειας	Νερού, με βάση το φυσικό αντικείμενο παροχής υπηρεσίας 
που περιγράφεται ανωτέρω απαιτείται η εξής κατηγορίας μελετητικού πτυχίου:  

 Κατ.13 (Υδραυλικές 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.  
 ΟΝ. 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.   
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 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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Πίνακας	3.1:	Χρονοδιάγραμμα μελέτης Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan)	

ΓΕΝΙΚΟ	ΣΧΕΔΙΟ	ΥΔΡΕΥΣΗΣ	(MASTER	PLAN)	
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 

1ο  1
0ή

μ 

2ο  1
0ή

μ 

3ο  1
0ή

μ 

1ο  1
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μ 

2ο  1
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μ 

1ο  1
0ή

μ 

2ο  1
0ή

μ 

3ο  1
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μ 

1ο  1
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2ο  1
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μ 

3ο  1
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μ 

1ο  1
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2ο  1
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3ο  1
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1ο  1
0ή

μ 

2ο  1
0ή

μ 

3ο  1
0ή

μ 

1ο  1
0ή

μ 

2ο  1
0ή

μ 

3ο  1
0ή

μ 

1ο  1
0ή

μ 

2ο  1
0ή

μ 

3ο  1
0ή

μ 

1ο  1
0ή

μ 

2ο  1
0ή

μ 

3ο  1
0ή

μ 

1ο  1
0ή

μ 

2ο  1
0ή

μ 

3ο  1
0ή

μ 

1ο  1
0ή

μ 

2ο  1
0ή

μ 

3ο  1
0ή

μ 

1ο  1
0ή

μ 

2ο  1
0ή

μ 

3ο  1
0ή

μ 

Α’ Στάδιο 
Αποτύπωση – 
ανάλυση – 
αξιολόγηση 
υφιστάμενης 
κατάστασης  

                

                                                        

Β’ Στάδιο 
Προτάσεις 
διαχείρισης 
υδροδοτικού 
συστήματος 
Δήμου- 
Προβλέψεις 
μελλοντικής 
ζήτησης  

                

                

                                        

Γ’ Στάδιο 
Προτάσεις και 
Πρόγραμμα 
Υλοποίησης 
Έργων 
Αναβάθμισης 
Υδροδοτικού 
Συστήματος  

                                

                

                        

Δ’ Στάδιο 
Πρόταση 
Διαχείρισης της 
Ζήτησης και 
Κοστολόγησης 
της Παροχής 
Υπηρεσιών 
Νερού 
Ύδρευσης  

                                                

                  

      

Ε’ Στάδιο 
Στρατηγική 
Μελέτη 
Περιβαλλοντικώ
ν Επιπτώσεων – 
Οριστικοποίηση 
Master Plan 

                                                

                        

Σημείωση :…………. Καθαρός χρόνος εκπόνησης, ………… ενδεικτικός χρόνος εγκρίσεων 
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Πίνακας	3.2:	Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Σχεδίου Ασφάλειας Νερού (ΣΑΝ).	

ΣΧΕΔΙΟ	ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΝΕΡΟΥ	(ΣΑΝ)	
ΣΤΑΔΙΟ 	

Χρονική Διάρκεια 

1Ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2Ο ΤΡΙΜΗΝΟ 3Ο ΤΡΙΜΗΝΟ 4Ο ΤΡΙΜΗΝΟ 5Ο ΤΡΙΜΗΝΟ 6Ο ΤΡΙΜΗΝΟ 7Ο ΤΡΙΜΗΝΟ 8Ο ΤΡΙΜΗΝΟ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ 

Μήνες 

1ος
 

2ος
 

3ος
 

4ος
 

5ος
 

6ος
 

7ος
 

8ος
 

9ος
 

10
ος

 

11
ος

 

12
ος

 

13
ος

 

14
ος

 

15
ος

 

16
ος

 

17
ος

 

18
ος

 

19
ος

 

20
ος

 

21
ος

 

22
ος

 

23
ος

 

24
ος

 

Α’	Στάδιο	‐	
Καταγραφή	
υφιστάμενης	
κατάστασης	&	
Προετοιμασία	
Οδηγού	
Εφαρμογής	
ΣΑΝ	

Παραδοτέο	1	                                                 
Π1-1:Οργανόγραμμα 
Ομάδας εργασίας & 
χρονοδιάγραμμα 
εργασιών 

                                        

      
  

Π1-2: Χαρτογράφηση σε 
GIS συστήματος 
Ασφάλειας Νερού 

                                        
      

  

Π1-3: Οδηγός Εφαρμογής 
Σχεδίου Ασφάλειας 
Νερού 

                                        
      

  

Β’	Στάδιο	‐	
Εφαρμογή	
Οδηγού	ΣΑΝ	

Παραδοτέο	2	                                                 
Π2-1:  Μηνιαίες 
Αναφορές με αναλυτικές 
πληροφορίες για το κάθε 
στάδιο του συστήματος 

                                        

      
  

Π2-2: Τελική αναφορά 
εφαρμογής Σχεδίου 
Ασφάλειας Νερού 

                                        
      

  

Γ’	Στάδιο	‐		
Αξιολόγηση	
ΣΑΝ	

Παραδοτέο	3	                                                 
Π3-1: Ανάπτυξη 
Διαχειριστικού Εργαλείου 

                                                

Π3-2: Συμπλήρωση ΔΕ                                                 
Π3-3: Ερωτηματολόγια 
προς καταναλωτές 

                                                

Π3-4: Συνολική 
αξιολόγηση ΣΑΝ μέσω 
μεθόδου SSAT 

                                            
  

  

Παραδοτέο	4	                                                 
Π4-1: Αναθεωρημένο 
Σχέδιο Ασφάλειας Νερού 

                                                

Π4-2: Σύνταξη τελικής 
έκθεσης 

                                                

Σημείωση : ………… Καθαρός χρόνος εκπόνησης, ………… ενδεικτικός χρόνος εγκρίσεων 
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Με βάση το αναλυτικό αντικείμενο των συμβάσεων και των σταδίων τους, οι 
προβλεπόμενοι χρόνοι εκτέλεσης αυτών ανά στάδιο εμφανίζονται στους παραπάνω 
πίνακες. 
 
Σύμφωνα με τον πίνακα αυτόν ο καθαρός χρόνος εκπόνησης του Γενικού Σχεδίου 
Ύδρευσης (Masterplan) προβλέπεται για το σύνολο των σταδίων της σε	 240 
ημερολογιακές ημέρες. Σημειώνεται ότι τις τελευταίες 60 ημέρες εξ αυτών (9ος και 10ος 
μήνας από την υπογραφή της σύμβασης), προβλεπεται η ταυτοχρονη εκπονηση του Δ΄ 
και Ε΄ σταδιου της μελετης. Αν ληφθούν υπόψη και οι προβλεπόμενοι ενδεικτικοί χρόνοι 
για την έγκριση κάθε σταδίου, ο συνολικός χρόνος της σύμβασης προβλέπεται σε 
δώδεκα	(12)	μήνες.		
	
Όσον αφορά την υλοποίηση του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού (ΣΑΝ), αυτό προβλέπεται να 
διαρκέσει συνολικά είκοσι	 (20)	 μήνες, ήτοι από τον τρίτο (3ο) έως και τον εικοστό 
δεύτερο (22ο) μήνα έπειτα από την έναρξη του Γενικού Σχεδίου ύδρευσης (Masterplan). 
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4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	ΚΑΙ	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ	ΤΟΥ	
ΤΕΥΧΟΣ	ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ	ΑΜΟΙΒΩΝ	
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Στο παρόν κεφάλαιο υπολογίζεται ο Προϋπολογισμός των Συμβάσεων και 
περιλαμβάνει την προεκτιμώμενη αμοιβή για τις προς εκπόνηση μελέτες, όπως αυτή 
καθορίστηκαν στην αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου τους. 
 
Για τη σύνταξη του παρόντος έχει εφαρμοστεί ο Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών 
Μελετων και Τεχνικων Υπηρεσιων της περιπτωσης δ΄ της παρ. 8 του άρθ. 53 του Ν. 
4412/2016, όπως ισχύει.  
 
Οι παραπάνω προεκτιμήσεις των αμοιβών θα προσαυξηθούν κατά 15% για 
απρόβλεπτες δαπάνες όπως ορίζεται στην παρ. 8.α. του άρθρου 53 του Ν.4412/16. 
 

ΓΕΝΙΚΟ	ΣΧΕΔΙΟ	ΥΔΡΕΥΣΗΣ	(MASTERPLAN)	
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  
 Οικονομικές Μελέτες 
 Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες  
 Μελέτες Τοπογραφίας  και  
 Γεωλογικές μελέτες. 

 
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. Κεντρικής Μακεδονίας. 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 
σαράντα (40) ανθρωποημέρες. 

 Μελετητής – Οικονομολόγος με εμπειρία έως 10 ετών σε οικονομικές μελέτες, ο 
οποίος θα είναι υπεύθυνος για την οικονομική ανάλυση του κόστους ύδρευσης, η 
οποία θα οδηγεί στην πρόταση τιμολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών 
ύδρευσης για τους καταναλωτές, στηριζόμενη στην αρχή της ανάκτησης κόστους 
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ύδατος και φυσικών πόρων και των κατευθύνσεων της Ειδικής Γραμματείας 
Υδάτων. Ο εκτιμώμενος χρόνος απασχόλησης είναι δεκαεννιά (19) 
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 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 θα συντάξει την Στρατηγική Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και σε συνεργασία με τον Συντονιστή θα 
υποστηρίξουν τη ΔΕΥΑ στις διαδικασίες διαβούλευσης και έγκρισης του Master 
Plan. Ο εκτιμώμενος χρόνος απασχόλησης είναι δεκαπέντε (15) 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 δεκαπέντε (15) 
ανθρωποημέρες. 

 Μελετητής - Τοπογράφος Μηχανικός, με εμπειρία έως 10 ετών σε Συστήματα 
Γεωγραφικής Πληροφορίας. Ο Ειδικός Γ.Σ.Π. θα έχει την ευθύνη για την 
υλοποίηση του συστήματος διαχείρισης υδατικών πόρων σε περιβάλλον Γ.Σ.Π. 
και την οργάνωση των πληροφοριών σε κατάλληλα θεματικά επίπεδα καθώς και 
τον προγραμματισμό χωρικών ερωτήσεων και αναλύσεων που θα κριθούν 
απαραίτητες για την ολοκλήρωση του συστήματος. 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 δέκα (10) 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 δέκα (10) ανθρωποημέρες. 

	
ΣΧΕΔΙΟ	ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΝΕΡΟΥ		

Για το αντικείμενο της μελέτης απαιτούνται μελετητικές εργασίες, με βάση τις 
διεπιστημονικές απαιτήσεις για τη σύνταξή της, στις εξής κατηγορίες:  
 

 Yδραυλικές Μελέτες  
Απαιτούμενο	επιστημονικό	δυναμικό	για	την	εκπόνηση	της	μελέτης		:	
Θεωρείται επίσης ότι θα απαιτηθούν, κατ’ ελάχιστο, οι κάτωθι επιστήμονες και 
εμπειρογνώμονες: 
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 Συντονιστής Μελέτης. Επιστήμονας (μελετητής) με εμπειρία μεγαλύτερη των 10 
ετών κατεύθυνσης υδραυλικού μηχανικού, σε μελέτες διαχείρισης υδατικών 
πόρων, καθώς και μελέτες σχεδιασμού υδραυλικών έργων με έμφαση στα έργα 
ύδρευσης (συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία, μεταφορά, διανομή, έλεγχος 
διαρροών, υδροηλεκτρικά έργα, κ.λπ.). Ο Συντονιστής θα έχει την ευθύνη για τη 
συνολική Διοίκηση και Πρόοδο του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού. Ο εκτιμώμενος 
χρόνος απασχόλησης είναι ογδόντα (80) ανθρωποημέρες. 

 Επιστήμονας (μελετητής) με εμπειρία έως 10 ετών κατεύθυνσης υδραυλικού 
μηχανικού, σε μελέτες διαχείρισης υδατικών πόρων και σε μελέτες σχεδιασμού 
υδραυλικών έργων με έμφαση στα έργα ύδρευσης (συλλογή, αποθήκευση, 
επεξεργασία, μεταφορά, διανομή, έλεγχος διαρροών, υδροηλεκτρικά έργα, κ.λπ.). 
Ο Υδραυλικός Μηχανικός, υπό τις οδηγίες του Συντονιστή θα καταγράφει όλα τα 
συμβάντα στο δίκτυο και τα αποτελέσματα των αναλύσεων και θα υποστηρίζει 
τον τελευταίο, για την άρτια ολοκλήρωση της εφαρμογής του Σχεδίου Ασφάλειας 
Νερού. Ο εκτιμώμενος χρόνος απασχόλησης είναι διακόσιες δεκαοκτώ (218)  
ανθρωποημέρες. 

 
Η προεκτίμηση της αμοιβής για τα δύο υποέργα 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:  
 Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 ως 20 έτη: 450*τκ, όπου τκ = 1,218 η τιμή του 

συντελεστή Κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και υπηρεσιών 
βάσει της Εγκυκλίου ΔΝΣβ/οικ. 21613757/ΦΝ 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 = 1,218 η τιμή του 
συντελεστή Κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και υπηρεσιών 
βάσει της Εγκυκλίου ΔΝΣβ/οικ. 21613757/ΦΝ 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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Πίνακας	4.1:	Ημέρες απασχόλησης ανά ειδικότητα για το υποέργο: ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN)	

Συνοπτική	περιγραφή	ενεργειών	για	την	άρτια	
σύνταξη	της	Μελέτης	

Κατ.	13		
«Μελέτες	

Υδραυλικών	
έργων»	‐	
Εμπειρία	
από	10		

έως	20	έτη	

Κατ.	27	
«Περιβαλλο‐

ντικές	
Μελέτες»	‐	
Εμπειρία	έως	

10έτη	

Κατ.	16	
«Μελέτες	

Τοπογραφίας,	
……..	και	

τοπογραφικές
»	‐		Εμπειρία		
έως		10έτη	

Κατ.9
«Μελέτες	

Μηχανολογικές
,	

Ηλεκτρολογικέ
ς,	

Ηλεκτρονικές»	
‐		Εμπειρία		έως		

10έτη	

Κατ.	3	
«Οικονομικές		
Μελέτες»	‐		

Εμπειρία		έως		
10έτη	

Κατ.	20	
«Γεωλογικές		
Μελέτες‐	

Υδρογεωλογικές
»	‐		Εμπειρία	έως	

10έτη	

Περιγραφή και κωδικοποίηση του ισχύοντος 
θεσμικού πλαισίου για την ύδρευση	

- 5 - - 2  

Καταγραφή των υφιστάμενων υποδομών ύδρευσης 11 - - 5 -  
Καταγραφή υδατικού δυναμικού και ποιότητας 
αυτού 	

5 5 - - - 5 

Εκτίμηση της κατανάλωσης ύδατος και των 
αναγκών νερού ύδρευσης (παρούσα κατάσταση και 
μελλοντική εκτίμηση)	

4 - - - 2 3 

Διερεύνηση και τεχνικοοικονομική αξιολόγηση 
εναλλακτικών σεναρίων για την αναβάθμιση του 
υδροδοτικού συστήματος σε συνδυασμό με τα 
υφιστάμενα έργα  	

10 5 3 5 5 2 

Διαμόρφωση προτάσεων, καθορισμός απαιτούμενων 
ενεργειών, μελετών και έργων, τεχνική περιγραφή 
προτεινόμενων διατάξεων έργων, προκαταρκτική 
διαστασιολόγηση, εκτίμηση κόστους και 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης	

10 - 3 5 -  

Χαρτογράφηση και τοπογραφικές εργασίες - - 4 - -  
Περιβαλλοντική αξιολόγηση/ΣΜΠΕ	 - - - - -  
Κοστολόγηση της παροχής υπηρεσιών νερού 
ύδρευσης	

- - - - 10  

Σύνολο	ημερών	απασχόλησης	ανά	ειδικότητα 40 15 10 15 19 10	
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Πίνακας	4.2:	Ημέρες απασχόλησης ανά ειδικότητα για το υποέργο: ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ (ΣΑΝ) 

Συνοπτική	περιγραφή	ενεργειών	για	την	άρτια	
σύνταξη	της	Μελέτης	

Κατ.	13		«Μελέτες	Υδραυλικών	
έργων»	‐	Εμπειρία	έως	10	έτη	

Κατ.	13		«Μελέτες	Υδραυλικών	
έργων»	‐	Εμπειρία	από	10		

έως	20	έτη	
Οργανόγραμμα ομάδας εργασίας – χρονοδιάγραμμα 
εργασιών	

5 2

Χαρτογράφηση σε GIS του συστήματος ύδρευσης 25 8
Οδηγός Εφαρμογής Σχεδίου Ασφάλειας Νερού 18 10
Εφαρμογή Σχεδίου Ασφάλειας Νερού – Μηνιαίες 
Αναφορές	

110 15

Τελική Αναφορά Εφαρμογής Σχεδίου Ασφάλειας Νερού 20 5
Διαχειριστικό εργαλείο (ΔΕ) και οδηγίες εφαρμογής 
αυτού	

10 10

Συμπλήρωση ΔΕ με αποτελέσματα εφαρμογής Σχεδίου 
Ασφάλειας Νερού	

10 10

Ερωτηματολόγιο προς καταναλωτές και αποτελέσματα 
έρευνας	

5 5

Συνολική Αξιολόγηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού. 5 5
Αναθεωρημένο Σχέδιο Ασφάλειας Νερού 5 5
Σύνταξη Τελικής Έκθεσης	 5 5
Σύνολο ημερών	απασχόλησης	ανά	ειδικότητα 218	 80
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Ο υπολογισμός της αμοιβής πραγματοποιείται με ημέρες απασχόλησης μελετητή με 
πτυχιο ταξης Α΄η Β΄στις αντιστοιχες κατηγοριες μελετων, εμπειριας ισης η μικροτερης 
των 10 ετών, ως εξής: 

Αμοιβή κατηγορίας μελέτης=300*τκ* (ημέρες απασχόλησης), με τκ = 1.218 

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». 

 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ	ΑΜΟΙΒΕΣ	ΓΕΝΙΚΟΥ	ΣΧΕΔΙΟΥ	ΥΔΡΕΥΣΗΣ	
(MASTERPLAN)	

 

Πίνακας	4.3:	Προεκτιμώμενες Αμοιβές Εκπόνησης Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης 
(Masterplan)  

α/α	 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΜΕΛΕΤΗΣ	 ΑΡΘΡΟ	 ΠΑΡΑ‐
ΜΕΤΡΟΣ	

ΗΜΕΡΕΣ	
ΑΠΑΣΧΟ‐
ΛΗΣΗΣ	

τκ	 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩ‐
ΜΕΝΗ	
ΑΜΟΙΒΗ	

(σε	ευρώ)	

1	 Υδραυλική Mελέτη (Κατ. 
13) 

ΓΕΝ.4Β 450 40 1,218 21.924,0 

2	 Περιβαλλοντική Mελέτη 
(Κατ. 27) 

ΓΕΝ.4Β 300 15 1,218 5.481,0 

3	 Οικονομική  Μελέτη 
(Κατ.3) 

ΓΕΝ.4Β 300 19 1,218 6.942,6 

4	 Μελέτη Η/Μ (Κατ. 9) ΓΕΝ.4Β 300 15 1,218 5.481,0 

5	 Τοπογραφική μελέτη 
(Κατ. 16) 

ΓΕΝ.4Β 300 10 1,218 3.654,0 

6	 Υδρογεωλογική - 
γεωλογική μελέτη (Κατ. 
20) 

ΓΕΝ.4Β 300 10 1,218 3.654,0 

Συνολική	Προεκτιμώμενη	Αμοιβή	χωρίς	Φ.Π.Α.	 47.136,60 

Απρόβλεπτα	(15%)	 7.070,49 

Συνολική	Αμοιβή	με	Απρόβλεπτα	 54.207,09 

Φ.Π.Α.	(24%)	 13.009,70 

Συνολική	Προεκτιμώμενη	Αμοιβή	συμπ.	Φ.Π.Α.	 67.216,79 
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Προκειμένου να περιληφθεί στην διακήρυξη η ελάχιστη απαιτούμενη τάξη πτυχίου για 
τις καλούμενες κατηγορίες επισυνάπτεται ο ακόλουθος Πίνακας: 

 

Πίνακας	4.4:	Αντιστοίχιση αμοιβών κατηγορίας μελετών με τάξη πτυχίου, για το Γενικό 
Σχέδιο Ύδρευσης (Masterplan): 

α/α	 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΜΕΛΕΤΗΣ	 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝ
Η	ΑΜΟΙΒΗ	

(σε	ευρώ)	χωρίς	
απρόβλεπτα	

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ	
ΑΜΟΙΒΗ	

(σε	ευρώ)	με	
απρόβλεπτα	χωρίς	

ΦΠΑ	

Τάξη	
πτυχίου	

1	 Υδραυλική Mελέτη (Κατ. 13) 21.924,0 25.212,60 Α’ και άνω

2	 Περιβαλλοντική Mελέτη (Κατ. 27) 5.481,0 6.303,15 Α’ και άνω

3	 Οικονομική  Μελέτη (Κατ.3) 6.942,6 7.983,99 Α’ και άνω

4	 Μελέτη Η/Μ (Κατ. 9) 5.481,0 6.303,15 Α’ και άνω

5	 Τοπογραφική μελέτη (Κατ. 16) 3.654,0 4.202,10 Α’ και άνω

6	 Υδρογεωλογική - γεωλογική 
μελέτη (Κατ. 20) 

3.654,0 4.202,10 Α’ και άνω
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ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ	ΑΜΟΙΒΕΣ	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	 ΣΧΕΔΙΟΥ	ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΝΕΡΟΥ	
(ΣΑΝ)	

 

Πίνακας	4.5:	Προεκτιμώμενες Αμοιβές για το Σχέδιο Ασφάλειας Νερού  

α/α	 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	
ΜΕΛΕΤΗΣ	

ΑΡΘΡΟ	 ΠΑΡΑ‐
ΜΕΤΡΟΣ	

ΗΜΕΡΕΣ	
ΑΠΑΣΧΟ‐
ΛΗΣΗΣ	

τκ	 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩ‐
ΜΕΝΗ	
ΑΜΟΙΒΗ	

(σε	ευρώ)	

1	 Υδραυλική Mελέτη 
(Κατ. 13) 

ΓΕΝ.4Β 450 80 1,218 43.848,00 

2	 Υδραυλική Mελέτη 
(Κατ. 13) 

ΓΕΝ.4Β 300 218 1,218 79.657,20 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ	ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ	(ΚΑΤ΄	ΑΠΟΚΟΠΗ	ΚΟΝΔΥΛΙ)	

Αναλύσεις	στην	πηγή:	

Αναλύσεις	στον	καταναλωτή	(Ομάδα	Α	και	Ομάδα	Β):	

 

9.900,00 

33.075,00 

	  

Συνολική	Προεκτιμώμενη	Αμοιβή	χωρίς	Φ.Π.Α.	 166.480,20 

 

Απρόβλεπτα	(15%)	 24.972,03 

 

Συνολική	Αμοιβή	με	Απρόβλεπτα	 191.452,23 

 

Φ.Π.Α.	(24%)	 45.948,54 

Συνολική	Προεκτιμώμενη	Αμοιβή	συμπ.	Φ.Π.Α.	 237.400,77 

 

Οι αμοιβές για την εκτέλεση των εργαστηριακών αναλύσεων προκύπτουν ως 
ακολούθως:   

Οι εργαστηριακές αναλύσεις των φυσικοχημικών, χημικών και μικροβιολογικών 
παραμέτρων θα αφορούν τόσο τα σημεία υδροληψίας (πηγές, γεωτρήσεις) όσο και τις 
βρύσες των καταναλωτών. Βάσει των δεδομένων που αφορούν τις υδροληψίες της 
περιοχής μελέτης, θα εξετασθούν 110 γεωτρήσεις και πηγές, όπου θα πρέπει να 
ληφθούν τουλάχιστον δύο (2) δείγματα από κάθε υδροληψία για έναν ετήσιο κύκλο, 
δηλαδή 220 δείγματα. 
 

Α) Αριθμός και Κόστος εργαστηριακών αναλύσεων στα σημεία υδροληψίας 

Βάσει έρευνας αγοράς: 
- το κόστος κάθε δειγματοληψίας και ανάλυσης του δείγματος ανέρχεται στα 45,00€ 
(πλέον ΦΠΑ). 
 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, το κόστος των μετρήσεων στις πηγές υδροληψίας 
παρουσιάζεται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα: 
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Αριθμός δειγμάτων  Κόστος ανάλυσης  Δαπάνη αναλύσεων  
220 45,00 9.900,00 

Σύνολο 9.900,00	
	

Β) Παρακολούθηση στον Καταναλωτή 

Η ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψιών και αναλύσεων έχει παρατεθεί στην ανάλυση 
του αντικειμένου της σύμβασης (Παράγραφος 2.2.2). 

Βάσει της παραγράφου αυτής, για το σύνολο των ΖΠΥ της περιοχής μελέτης, ο 
απαιτούμενος ετήσιος αριθμός δειγμάτων είναι: 

 Ομάδα Α: 150 
 Ομάδα Β:   39 

  Σύνολο:  189 
 
Βάσει έρευνας αγοράς: 
- το κόστος δειγματοληψίας και ανάλυσης του κάθε δείγματος για ανάλυση των 
παραμέτρων της 
Ομάδας Α ανέρχεται στα 45,00€ (πλέον ΦΠΑ), και 
- το κόστος ανάλυσης του κάθε δείγματος για ανάλυση των παραμέτρων της Ομάδας Β, 
συμπεριλαμβανομένων των παραμέτρων της Συμπληρωματικής Παρακολούθησης, 
ανέρχεται στα 675,00€ (πλέον ΦΠΑ). 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, το κόστος των εργαστηριακών αναλύσεων στις βρύσες των 
καταναλωτών παρουσιάζεται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα: 
 

 Αριθμός δειγμάτων  Κόστος ανάλυσης  Δαπάνη αναλύσεων  
Ομάδα Α 150 45,00 6.750,00 
Ομάδα Β 39 675,00 26.325,00 

 Σύνολο 33.075,00	
 
 

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

 

Πίνακας	4.6:	Αντιστοίχιση αμοιβών κατηγορίας μελετών με τάξη πτυχίου  

α/α	 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	
ΜΕΛΕΤΗΣ	

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ	
ΑΜΟΙΒΗ	

(σε	ευρώ)	χωρίς	
απρόβλεπτα	

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ	
ΑΜΟΙΒΗ	

(σε	ευρώ)	με	απρόβλεπτα	
χωρίς	ΦΠΑ	

	
Τάξη	

πτυχίου	

1	 Υδραυλική Mελέτη 
(Κατ. 13) 

166.480,20 191.452,23 Γ’ και άνω
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5. ΣΥΓΓΡΑΦΗ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	
(Επισυνάπτεται)	
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6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	(υπόδειγμα	ΤΕΥΔ)	
(Επισυνάπτεται)	

19REQ005343255 2019-07-25


