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1. ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ 

 

Στο πλαίςιο εφαρμογισ τθσ Ευρωπαϊκισ Οδθγίασ - Ρλαίςιο για τα Νερά (Οδθγία 

2000/60/ΕΕ), όπωσ ζχει ενςωματωκεί ςτο εκνικό δίκαιο με τον Ν.3199/2003 και το Ρ.Δ. 

51/2007, θ Ειδικι Γραμματεία Υδάτων του Υπ. Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, ολοκλιρωςε 

τθν κατάρτιςθ των πρϊτων Σχεδίων Διαχείριςθσ των Λεκανϊν Απορροισ (ΣΔΛΑΡ) των 

Υδατικϊν Διαμεριςμάτων (Υ.Δ.) τθσ χϊρασ, περιλαμβανομζνου και του Υ.Δ. Κριτθσ(GR13). 

 

 Το ιςχφον εγκεκριμζνο Σχζδιο Διαχείριςθσ των Λεκανϊν Απορροισ Ροταμϊν του Υδατικοφ 

Διαμερίςματοσ Ρεριφζρειασ Κριτθσ, το οποίο αποτελεί το βαςικό εργαλείο για τθν επίτευξθ 

τθσ ολοκλθρωμζνθσ προςταςίασ και ορκολογικισ διαχείριςθσ των επιφανειακϊν και 

υπόγειων υδατικϊν ςυςτθμάτων τθσ Κριτθσ, περιλαμβάνει το Ρρόγραμμα Μζτρων όπου 

προςδιορίηονται οι δράςεισ και οι ενζργειεσ που απαιτοφνται για τθν επίτευξθ των 

περιβαλλοντικϊν ςτόχων τθσ Ευρωπαϊκισ Οδθγίασ 2000/60/ΕΚ για τθν «κζςπιςθ πλαιςίου 

κοινοτικισ δράςθσ ςτον τομζα τθσ πολιτικισ των υδάτων», από τισ κακ’ φλθν αρμόδιεσ 

υπθρεςίεσ. 

 

Το εγκεκριμζνο Ρρόγραμμα Μζτρων του παραπάνω Σχεδίου Διαχείριςθσ περιλαμβάνει δφο 

κατθγορίεσ μζτρων, τα βαςικά και τα ςυμπλθρωματικά, εκ των οποίων το βαςικό μζτρο με 

κωδικό GR13OM03-06, επιβάλλει τθ ςφνταξθ Γενικοφ Σχεδίου Φδρευςθσ (Masterplan) από 

τισ Δ.Ε.Υ.Α./Διμουσ, με απϊτερο ςτόχο τθν προςταςία και τθν εξαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ 

του πόςιμου νεροφ των πθγϊν υδροδότθςισ τουσ. Θ ανάγκθ υλοποίθςθσ και εφαρμογισ 

του μζτρου με κωδικό GR13OM03-06 του προαναφερόμενου Σχεδίου Διαχείριςθσ, το οποίο 

επιβάλλει τθ ςφνταξθ Γενικοφ Σχεδίου Φδρευςθσ (Masterplan) από τισ Δ.Ε.Υ.Α./Διμουσ 

κρίνεται επιβεβλθμζνθ, κακϊσ ταυτόχρονα αποτελεί και εκ των προτζρων αιρεςιμότθτα για 

τθν υλοποίθςθ και χρθματοδότθςθ δράςεων εν όψει τθσ τρζχουςασ Ρρογραμματικισ 

Ρεριόδου 2014-2020 για χρθματοδότθςθ πράξεων από τα Διαρκρωτικά Ταμεία και το 

Ταμείο Συνοχισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

 

Σκοπόσ εκπόνθςθσ τθσ Μελζτθσ με τίτλο: «Μελζτθ Γενικοφ Σχεδίου Φδρευςθσ (Masterplan) 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ/Διμου Θρακλείου» είναι  θ μελζτθ και θ καταγραφι ορκολογικϊν, αποδοτικϊν 

και βιϊςιμων τρόπων και μεκοδολογιϊν διαχείριςθσ του υδροδοτικοφ ςυςτιματοσ του Δ. 

Θρακλείου, με ςτόχο τθν ποςοτικά αξιόπιςτθ, ποιοτικά και περιβαλλοντικά αςφαλι, και 

οικονομικά πρόςφορθ κάλυψθ τθσ ηιτθςθσ υδρευτικοφ νεροφ ςτθν περιοχι αρμοδιότθτασ 

τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Θ/Διμοσ Θρακλείου, μζςω τθσ κατάλλθλθσ αξιοποίθςθσ των υδατικϊν πόρων 

που διατίκενται για τθν κάλυψθ τθσ ηιτθςθσ αυτισ, προςαρμοηόμενθ ςτισ απαιτιςεισ του 

ιςχφοντοσ κεςμικοφ πλαιςίου ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ υδατικϊν πόρων. 
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2. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΒΑΗ 

2.1 ΓΕΝΙΚΑ 

 

Το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ αφορά τθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ του Γενικοφ Σχεδίου 

Φδρευςθσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Θ βάςει του εγκεκριμζνου Σχεδίου Διαχείριςθσ των Λεκανϊν 

Απορροισ Ροταμϊν του Υδατικοφ Διαμερίςματοσ Κριτθσ (GR 13): 

 

1. ΑΠΟΣΤΠΩΗ-ΑΝΑΛΤΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ  

Αντικείμενο του ςταδίου 1 είναι θ αποδελτίωςθ των ζωσ τϊρα δεδομζνων και 

ςτοιχείων ϊςτε να γίνει καταγραφι του υδρευτικοφ ςυςτιματοσ όλων των Δθμοτικϊν 

Ενοτιτων του Διμου Θρακλείου, (πθγζσ τροφοδοςίασ, ζργα ςυλλογισ και μεταφοράσ 

από τισ πθγζσ και τισ μονάδεσ επεξεργαςίασ, δεξαμενζσ ρφκμιςθσ και ςφςτθμα 

διανομισ μζχρι τον καταναλωτι, παρακολοφκθςθ διαρροϊν) ανά οικιςμό και χριςθ, θ 

ανάλυςθ των δθμογραφικϊν ςτοιχείων όλων των οικιςμϊν τόςο για τον παρόντα όςο 

και για μελλοντικό εξυπθρετοφμενο πλθκυςμό, θ καταγραφι των 

κλιματικϊν/μετεωρολογικϊν ςτοιχείων και των δεδομζνων του υδρολογικοφ ιςοηυγίου 

του δικτφου φδρευςθσ, θ εκτίμθςθ των υδατικϊν αναγκϊν και θ καταγραφι 

προβλθμάτων ςτθν υπάρχουςα κατάςταςθ υδροδότθςθσ. 

 

2. ΠΡΟΣΑΕΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΤΔΡΟΔΟΣΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ – ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ 

ΜΕΛΛΟΝΣΙΚΗ ΖΗΣΗΗ 

Αντικείμενο του ςταδίου αυτοφ είναι θ δθμιουργία (ι τροποποίθςθ) πυρινων 

φδρευςθσ με κριτιριο τθν αςφαλι κάλυψθ των αναγκϊν του πλθκυςμοφ βάςθ 

μακθματικϊν μεκοδολογιϊν, θ διατφπωςθ προτάςεων για τθν διαχείριςθ τθσ ηιτθςθσ 

και προτεραιοποίθςθσ  τθσ χριςθσ του νεροφ , αντιμετϊπιςθ ζκτακτων αναγκϊν και 

ςυνκθκϊν παρατεταμζνθσ ξθραςίασ, θ πολιτικι για τθν μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ νεροφ  

 

3. ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΑΦΑΛΕΙΑ ΝΕΡΟΤ 

Το ςχζδιο αςφάλειασ νεροφ που κα αναπτυχκεί κα περιλαμβάνει τθν ανάπτυξθ 

ςυςτιματοσ καταγραφισ και ςτθν ςυνζχεια τθν καταγραφι κάκε μζρουσ του 

ςυςτιματοσ φδρευςθσ, τθν ψθφιοποίθςθ των παραπάνω δεδομζνων, τον 

προςδιοριςμό των δυνθτικϊν κινδφνων, τθν εκτίμθςθ τθσ πικανότθτασ να ανακφψουν, 

τον προςδιοριςμό των μζτρων ελζγχου ανά κίνδυνο, το χρονοδιάγραμμα και το πικανό 

κόςτοσ λιψθσ των μζτρων, τθν ανάπτυξθ του προγράμματοσ παρακολοφκθςθσ του 

κάκε ςταδίου του ςυςτιματοσ φδρευςθσ , τθν ανάπτυξθ των διαχεριςτικϊν ενεργειϊν 

κανονικϊν και ζκτακτων καταςτάςεων και τζλοσ τθν πιλοτικι εφαρμογι ςε μία ηϊνθ 

παροχισ. Με το Σχζδιο Αςφαλείασ Νεροφ κα επιτευχκεί θ περαιτζρω διαςφάλιςθ τθσ 

δθμόςιασ υγείασ με υιοκζτθςθ και εφαρμογι ςφγχρονων πρακτικϊν αςφαλείασ ςτο 

δίκτυο διανομισ του πόςιμου νεροφ. 

 

4. ΠΡΟΣΑΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΤΔΡΟΔΟΣΙΚΟΤ 

ΤΣΗΜΑΣΟ  
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Αντικείμενο του ςταδίου είναι θ επεξεργαςία και επιλογι προτάςεων για ζργα 

υποδομϊν τθσ πθγζσ τροφοδοςίασ, ςτα υδραγωγεία και ςτα δίκτυα προκειμζνου να 

βελτιςτοποιθκεί το ςφςτθμα υδροδότθςθσ ϊςτε να καλφπτει τθ ηιτθςθ για πόςιμο νερό 

ςε παρόντα και μελλοντικό χρόνο (5ετίασ και 20ετίασ) και ςε ςυνκικεσ «ξθροφ ζτουσ». 

 

5. ΠΡΟΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΗ ΖΗΣΗΗ ΚΑΙ ΚΟΣΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΠΑΡΟΧΗ 

ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΝΕΡΟΤ ΤΔΡΕΤΗ  

Αντικείμενο του ςταδίου είναι θ οικονομικι ανάλυςθ τθσ διαχείριςθσ τθσ φδρευςθσ και 

πρόταςθ για τιμολογιακι πολιτικι. Θ κοςτολόγθςθ και θ τιμολόγθςθ των υπθρεςιϊν 

φδατοσ κα γίνει ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ 115275/19.5.2017 αρικμόσ ΨΕΚ 

1721/Β’/22.5.2017 
 

6. ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ - ΟΡΙΣΙΚΟΠΟΙΗΗ 

MASTER PLAN  

Στα πλαίςια τθσ παροφςασ μελζτθσ, κα γίνει ζλεγχοσ εναρμόνιςθσ των προτεινόμενων 

παρεμβάςεων με ΣΔΛΑΡ και γενικά με τθν περιβαλλοντικι νομοκεςία και  ς αυτό το 

Στάδιο οριςτικοποιείται θ τελικι Ζκκεςθ του Γενικοφ ςχεδίου Φδρευςθσ 

 

Αναλυτικά το αντικείμενο τθσ μελζτθσ ανά ςτάδιο και τα αντίςτοιχα παραδοτζα είναι τα 

ακόλουκα : 
 

2.2. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΑΝΑ ΣΑΔΙΟ 

 
Τα ενδεικτικά παραδοτζα τθσ μελζτθσ κα κατανεμθκοφν κατάλλθλα ςτα περιεχόμενα του 
προθγοφμενου κεφαλαίου. Ρεριοριςμζνεσ διαφοροποιιςεισ ςτα παρακάτω αναμζνονται 
κατά τθν εκπόνθςθ του ςτρατθγικοφ ςχεδίου  

ΣΑΔΙΟ Α 

ΑΠΟΣΤΠΩΗ-ΑΝΑΛΤΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 

Θα ςτθριχκεί ςτθν ςυλλογι και αποδελτίωςθ δεδομζνων από υφιςτάμενεσ μελζτεσ και 
κείμενα για τθν υφιςτάμενθ διαχείριςθ του ςυςτιματοσ υδροδότθςθσ του διμου και ςτα 
πλθκυςμιακά δεδομζνα όλων των οικιςμϊν του διμου. Με βάςθ τθν αποδελτίωςθ και τθν 
καταγραφι των πρωτογενϊν δεδομζνων, κα γίνει θ αξιολόγθςθ δεδομζνων υφιςτάμενων 
μελετϊν και θ πλιρθσ καταγραφι των υφιςτάμενων ζργων και δικτφων, ανά «πυρινα 
φδρευςθσ», κακϊσ και θ εκτίμθςθ τθσ πλθκυςμιακισ εξζλιξθσ τθσ περιοχισ με βάςθ 
ςτοχαςτικά μοντζλα. Θ ανάλυςθ κα πραγματοποιθκεί ανά «πυρινα φδρευςθσ» δθλαδι 
δθμοτικι ενότθτα ι/και οικιςμό εξαιτίασ ιδιαίτερων τοπικϊν ςυνκθκϊν. 

 

 

Παραδοτζα 

Α΄Εκκεςθ, με το ακόλουκο περιεχόμενο 
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1.Γενικι περιγραφι τθσ περιοχισ Μελζτθσ και ςυγκεκριμζνα : 

 Στοιχεία από το ιςχφον εγκεκριμζνο Σχζδιο Διαχείριςθσ Λεκανϊν Απορροισ 
Ρεριφζρειασ Κριτθσ (ποιοτικά και ποςοτικά ςτοιχεία), ςυςχζτιςθ με τθν επίτευξθ 
των περιβαλλοντικϊν ςτόχων που κζτει θ Οδθγία-Ρλαίςιο 2000/60/ΕΚ για τα νερά. 

 Αποτφπωςθ μορφολογικϊν, μετεωρολογικϊν, δθμογραφικϊν, οικονομικϊν 
ςτοιχείων τθσ περιοχισ 

 Γενικι περιγραφι του υδατικοφ δυναμικοφ τθσ περιοχισ, δίαιτα και ποιότθτά του, 
υφιςτάμενεσ ςυνκικεσ εκμετάλλευςθσ, τυχόν υφιςτάμενεσ υδατικζσ δεςμεφςεισ ι 
δυςχζρειεσ, με ςτοιχεία που λαμβάνονται από δθμόςιεσ υπθρεςίεσ ι από 
υφιςτάμενεσ μελζτεσ. 

 ΔΕΥΑΘ Ιςτορικό (Οργάνωςθ, Υποδομζσ, Οικονομικά ςτοιχεία)  

 Οργάνωςθ ςτρατθγικοφ ςχεδίου και μεκοδολογία προςζγγιςθσ 

 Κριτιρια ςχεδιαςμοφ του ςυςτιματοσ υδροδότθςθσ (πλθκυςμόσ , πθγζσ νεροφ, 
αποκικευςθ, παροχζσ αιχμισ & μζςεσ)  και ςενάρια επζκταςθσ (μζςο θμεριςιο, 
αιχμισ, μζςο ετιςιο)   

2. Αναλυτικι περιγραφι υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ - τροφοδοςία ςυςτιματοσ υδροδότθςθσ 
(πθγζσ νεροφ) και ςυγκεκριμζνα : 

 Επεξεργαςία των υπαρχόντων γεωλογικϊν, υδρολογικϊν (ποςοτικϊν και ποιοτικϊν) 
δεδομζνων με επικζντρωςθ ςτθν εκτίμθςθ παροχϊν των διακζςιμων πθγϊν, 
γεωτριςεων, φραγμάτων κλπ που χρθςιμοποιοφνται ι δφναται να 
χρθςιμοποιθκοφν για τθν τροφοδοςία με νερό του ςυςτιματοσ υδροδότθςθσ του 
Διμου. 

 Καταγραφι όλων των υδρολθπτικϊν ζργων (πθγζσ, γεωτριςεισ, φράγματα, 
λιμνοδεξαμενζσ, κλπ.) 

 υφιςτάμενθ τροφοδοςία πθγϊν νεροφ ςτο ςφςτθμα υδροδότθςθσ (μζςθ θμεριςια, 
θμεριςια αιχμισ, μζςθ ετιςια)  

 μελλοντικζσ απαιτιςεισ (δυναμικότθτα) των πθγϊν νεροφ (μζςθ θμεριςια, 
θμεριςια αιχμισ, μζςθ ετιςια) 

 εφεδρείεσ ςυςτιματοσ πθγϊν υδροδότθςθσ  

 προτάςεισ για βελτιςτοποίθςθ των πθγϊν υδροδότθςθσ  

 απϊλειεσ ςυςτιματοσ 

3. Αναλυτικι περιγραφι υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ - ηιτθςθ ςυςτιματοσ υδροδότθςθσ 
και ςυγκεκριμζνα : 

 Επεξεργαςία δεδομζνων ηιτθςθσ νεροφ για αςτικζσ, τουριςτικζσ, αρδευτικζσ και 
βιομθχανικζσ χριςεισ φδατοσ και εκτίμθςθ ιςοηυγίων προςφοράσ και ηιτθςθσ. 
Ρροςομοίωςθ του υδατικοφ ιςοηυγίου τθσ περιοχισ μελζτθσ και εξαγωγι των 
τελικϊν ςυμπεραςμάτων ςχετικά με τα διακζςιμα υδατικά αποκζματα. Αναφορά 
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ςτα ποιοτικά και ποςοτικά ςτοιχεία παροχϊν των ζργων τροφοδοςίασ του 
ςυςτιματοσ υδροδότθςθσ του διμου, αποτφπωςθ των δεδομζνων μετριςεων 
διακφμανςθσ παροχϊν και ποιότθτασ του νεροφ και καταγραφι των προβλθμάτων 
του. 

 Καταγραφι των πλθκυςμιακϊν δεδομζνων ανά οικιςμό και τομζα υδροδότθςθσ 
των πόλεων (μόνιμοι κάτοικοι, επιςκζπτεσ, μετανάςτεσ κλπ) και πρόβλεψθ τθσ 
μελλοντικισ εξζλιξθσ (5ετίασ και 20ετίασ) με βάςθ αξιόπιςτθ μζκοδο ανάλυςθσ 
ςυνιςτωςϊν για τισ προβολζσ του πλθκυςμοφ. 

 Καταγραφι και εκτίμθςθ των υδροδοτικϊν αναγκϊν (φδρευςθ, άρδευςθ, 
κτθνοτροφία, βιομθχανία, πικανζσ λοιπζσ ανάγκεσ) και χρονικι τουσ εξζλιξθ, 
ςτθριηόμενθ ςτα ςτοιχεία του ΣΔΛΑΡ και ςτα αποτελζςματα των ςεναρίων τθσ 
πλθκυςμιακισ εξζλιξθσ των οικιςμϊν ι ανά τομζα υδροδότθςθσ των πόλεων αλλά 
και ςτθ βάςθ των ανκρωπογενϊν δραςτθριοτιτων που εντοπίηονται ςτθν περιοχι 
μελζτθσ 

 υφιςτάμενθ ηιτθςθ νεροφ φδρευςθσ (μζςθ θμεριςια, θμεριςια αιχμισ, μζςθ 
ετιςια)  

 μελλοντικζσ απαιτιςεισ ηιτθςθ νεροφ φδρευςθσ (μζςθ θμεριςια, θμεριςια αιχμισ, 
μζςθ ετιςια) 

 προτάςεισ για βελτιςτοποίθςθ των πθγϊν υδροδότθςθσ  

4. Αναλυτικι περιγραφι υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ - Ρεριγραφι ςυςτιματοσ 
υδροδότθςθσ και ςυγκεκριμζνα : 

 Καταγραφι όλων των ζργων μεταφοράσ και διανομισ νεροφ (γεωτριςεισ, 
δεξαμενζσ αποκικευςθσ, αντλιοςτάςια, αγωγοί μεταφοράσ, δίκτυα διανομισ, κλπ.) 
με αναφορά ςτα καταςκευαςτικά ςτοιχεία τουσ (παροχζσ, γεωμετρικά και τεχνικά 
ςτοιχεία αγωγϊν και δεξαμενϊν, αντλιοςταςίων κλπ.) ανά περιοχι / τομζα 
υδροδότθςθσ και ειςαγωγι τουσ ςε ενιαία βάςθ δεδομζνων GIS (ανοικτό 
λογιςμικό) .   

Ειδικότερα: 

Στο Ρολοεοδομικό Συγκρότθμα Θρακλείου – Αλικαρναςςοφ υπάρχει μια καταγραφι 
των υφιςτάμενων δικτφων και ειςαγωγι τουσ ςε βάςθ δεδομζνων GIS (ανοικτό 
λογιςμικό) θ οποία ςτθρίχκθκε ςτθν ςάρωςθ-διανυςματοποίθςθ των μθτρϊων των 
ζργων και ακολοφκθςε ειςαγωγι των αγωγϊν – ςτοιχείων ςε γεωχωρικι Βάςθ μετά 
από γεωαναφορά και ψθφιοποίθςθ τουσ 

Στθν ίδια βάςθ ζχουν προςτεκεί οι Δεξαμενζσ τθσ πόλθσ και οι κεντρικοί 
τροφοδοτικοί αγωγοί από τα διάφορα πεδία υδροδότθςθσ. 

Σε ότι αφορά τουσ υπόλοιπουσ οικιςτικοφσ πυρινεσ (οικιςμοί, Τοπικζσ Κοινότθτεσ ), 
δεν υπάρχει καταγραφι  των ζργων μεταφοράσ και διανομισ νεροφ, αλλά μόνο 
πλθροφορίεσ ςτο προςωπικό τθσ ΔΕΥΑΘ και ςτουσ κατά τόπουσ αρμόδιουσ για 
κζματα φδρευςθσ (υδρονόμοι, Τοπικοί παράγοντεσ κλπ)  
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Υπάρχει καταγραφι των γεωτριςεων που τροφοδοτοφν με νερό τθν πόλθ (περίπου 
80), οι οποίεσ κα πρζπει να ενταχκοφν ςτθν ίδια βάςθ δεδομζνων.  

Θ βάςθ δεδομζνων GIS τθσ ΔΕΥΑΘ, ςε ενιαία υπόβακρα Google και Κτθματολογίου, 
κα πρζπει να επικαιροποιθκεί - ςυμπλθρωκεί με όλα τα ζργα μεταφοράσ και 
διανομισ νεροφ ςε όλο το Διμο Θρακλείου. 

Σε ότι αφορά τα δίκτυα διανομισ μζςα ςτθν πόλθ Θρακλείου δεν προτείνεται επί 
πλζον καταγραφι (πζραν τθσ ιδθ υπάρχουςασ) κακόςον με τα ζργα που 
βρίςκονται ςε εξζλιξθ και εκείνα που προβλζπεται να καταςκευαςτοφν τθν επόμενθ 
πενταετία (ΕΣΡΑ/ΨΙΛΟΔΘΜΟΣ) προβλζπεται θ αντικατάςταςθ περίπου 260 
χιλιομζτρων δικτφων φδρευςθσ ςτισ εγκεκριμζνεσ επεκτάςεισ του ςχεδίου πόλθσ. 
Πταν καταςκευαςτοφν τα νζα δίκτυα κα  αποτυπωκοφν και κα ενταχκοφν ςτθν ίδια 
βάςθ δεδομζνων. 

Σε ότι αφορά τισ εκτόσ ςχεδίου περιοχζσ (πχ Κορακοβοφνι, Μαρακίτθσ, Ψιλοκζθ 
κλπ) κα γίνει καταγραφι των υφιςτάμενων δικτφων με βάςθ τισ πλθροφορίεσ του 
προςωπικοφ τθσ ΔΕΥΑΘ 

 Καταγραφι και επεξεργαςία των υφιςτάμενων μελετϊν και ςυγκεκριμζνα: 

-ΟΡΗΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΤΓΡΔΤΖ ΜΔΗΕΟΝΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ (1985) 

-ΟΡΗΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΚΣΤΩΝ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ ΤΓΡΔΤΖ Δ ΠΔΡΗΟΥΔ ΣΩΝ 
ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΩΝ ΔΠΔΚΣΑΔΩΝ ΣΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΠΟΛΖ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ, Δ ΟΗΚΗΜΟΤ ΔΝΣΟ ΣΩΝ 
ΟΡΗΩΝ ΣΟΤ ΟΣΑ ΓΖΜΟΤ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ – ΑΝΑΘΔΩΡΖΖ ΣΜΖΜΑΣΩΝ ΣΖ 
ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΚΣΤΩΝ ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΠΟΛΖ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ (2000). 

- ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΓΗΩΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΓΔΤΑΖ (2003) 

-ΔΛΔΓΥΟ και Π[ΔΡΗΟΡΗΜΟ ΓΗΑΡΡΟΩΝ ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΤ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ – Α ΦΑΖ (2005) 

-ΔΚΠΟΝΖΖ Β ΦΑΖ ΜΔΛΔΣΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΤ ΓΗΑΡΟΩΝ ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΖ ΣΩΝ 
ΓΗΚΣΤΩΝ ΤΓΡΔΤΖ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΑΗ ΤΝΣΑΞΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΜΔΛΔΣΖ ΔΝΣΟΠΗΜΟΤ 
ΓΗΑΡΟΩΝ ΣΩΝ ΛΟΗΠΩΝ ΓΖΜΩΝ ΚΑΗ ΓΔΤΑ ΣΖ ΔΤΡΤΣΔΡΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ – ΑΓΗΟΤ 
ΝΗΚΟΛΑΟΤ (2009) 

- ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΓΗΚΗΜΑΣΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΔΛΔΓΥΟΤ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΓΗΚΣΤΟΤ - SCADA ΚΑΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΔΝΣΟΠΗΜΟΤ ΓΗΑΡΡΟΩΝ 
ΔΞΩΣΔΡΗΚΩΝ ΤΓΡΑΓΩΓΔΗΩΝ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΓΔΤΑΖ (2013)-  

-ΜΕΛΕΤΘ ΚΑΘΟΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΤΘΣ ΔΕΥΑΘ (2019) 

5. Αναλυτικι περιγραφι υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ - Ροιότθτα νεροφ υδροδότθςθσ και 
ςυγκεκριμζνα : 

 καταγραφι τθσ Ροιότθτασ νεροφ υδροδότθςθσ όλων των πθγϊν νεροφ και των 
δεξαμενϊν 

 Υπολογιςμόσ του υπολειμματικοφ χλωρίου ςτο δίκτυο διανομισ 

 προτάςεισ για βελτιςτοποίθςθ τθσ ποιότθτασ νεροφ  
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6. Αναλυτικι περιγραφι υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ - Ρροςομοίωςθ του ςυςτιματοσ 
υδροδότθςθσ και ςυγκεκριμζνα : 

 προςομοίωςθ του ςυςτιματοσ υδροδότθςθσ του Διμου ανά «πυρινα φδρευςθσ» 
δθλαδι δθμοτικι ενότθτα ι/και οικιςμό εξαιτίασ ιδιαίτερων τοπικϊν ςυνκθκϊν 
(πθγζσ νεροφ- κεντρικά δίκτυα μεταφοράσ-αντλιοςτάςια-δεξαμενζσ- ηιτθςθ νεροφ 
ανά τομζα) με βάςθ τα ανωτζρω δεδομζνα και με τθ χριςθ κατάλλθλων διεκνϊσ 
αποδεκτϊν μοντζλων προςομοίωςθσ 

 προςαρμογι - ρφκμιςθ του μοντζλου ςτθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ 

 υπολογιςμόσ του ιςοηυγίου προςφοράσ- ηιτθςθσ ανά τομζα (μζςο θμεριςιο, 
θμεριςιο αιχμισ, μζςο μθνιαίο, μζςο ετιςιο) 

 υπολογιςμόσ του μελλοντικοφ ιςοηυγίου προςφοράσ- ηιτθςθσ ανά τομζα (μζςο 
θμεριςιο, θμεριςιο αιχμισ, μζςο μθνιαίο, μζςο ετιςιο) με βάςθ τα ςενάρια 
ανάπτυξθσ ι βελτιςτοποίθςθσ του ςυςτιματοσ 

 μζριμνα να δοκεί όλο το ςφςτθμα προςομοίωςθσ ςτθ ΔΕΥΑΘ ϊςτε να γίνει 
μελλοντικι χριςθ από αυτοφσ.   

Β. χζδια ςτα οποία περιλαμβάνονται 

 Γενικι Διάταξθ των υφιςτάμενων ζργων τθσ περιοχισ μελζτθσ ςε κατάλλθλθ 
κλίμακα. 

 Θλεκτρονικό αρχείο (τφπου Kmz και Dwg) με όλα τα υφιςτάμενα υδρολθπτικά ζργα.   

 

Β ΣΑΔΙΟ 

ΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΩΕΙΙΣΘΣ ΥΔΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΔΘΜΟΥ – ΡΟΒΛΕΪΕΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΘΣ 
ΗΘΤΘΣΘΣ – ΡΑΑΔΟΤΕΑ 

Θ ανάλυςθ κα πραγματοποιθκεί ανά «πυρινα φδρευςθσ» δθλαδι δθμοτικι ενότθτα ι/και 
οικιςμό εξαιτίασ ιδιαίτερων τοπικϊν ςυνκθκϊν. 

Θα καταγραφεί μια αξιόπιςτθ αξιολόγθςθ του επιπζδου λειτουργίασ του Υδρευτικοφ 
Συςτιματοσ του Διμου μζςω του υπολογιςμοφ του Υδατικοφ του Ιςοηυγίου και των 
κατάλλθλων δεικτϊν αξιολόγθςθσ του επιπζδου λειτουργίασ του. Θα παρουςιαςτοφν με 
μορφι ςεναρίων οι προτεινόμενοι βζλτιςτοι τρόποι διαχείριςθσ του ςυςτιματοσ 
υδροδότθςθσ και διανομισ φδατοσ ςτθν περιοχι του Διμου ϊςτε να μθν παρουςιάηονται 
ελλείμματα. Θα καταγραφοφν οι βζλτιςτεσ διαχειριςτικζσ πρακτικζσ, θ αξιοπιςτία των 
προβλζψεων ςε ςυνκικεσ μζςου και ξθροφ ζτουσ και οι προτάςεισ εναλλακτικισ 
τροφοδοςίασ ςε ςυνκικεσ ξθροφ ζτουσ. Τζλοσ κα γίνει προςδιοριςμόσ προτάςεων 
αναμόρφωςθσ και διαχείριςθσ των «πυρινων φδρευςθσ». 

 

Παραδοτζα 

Α΄ Εκκεςθ με περιεχόμενο: 
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 Αποτφπωςθ και αξιολόγθςθ του Υδατικοφ Ιςοηυγίου του υδρευτικοφ ςυςτιματοσ 
του Διμου με ςτοιχεία ειςερχόμενου νεροφ ςτο δίκτυο, εξουςιοδοτθμζνθσ 
κατανάλωςθσ τιμολογοφμενθσ και μθ, εκτίμθςθ φαινόμενων και πραγματικϊν 
απωλειϊν νεροφ και μθ εξουςιοδοτθμζνθσ κατανάλωςθσ, λαμβανομζνων υπ’ όψθ 
εκτιμιςεων για ςφάλματα μετρθτϊν/μετριςεων. 

 Ρρόβλεψθ μελλοντικισ εξζλιξθσ των διακζςιμων πθγϊν, γεωτριςεων, φραγμάτων 
κλπ που χρθςιμοποιοφνται ι δφναται να χρθςιμοποιθκοφν για τθν τροφοδοςία με 
νερό του ςυςτιματοσ υδροδότθςθσ του Διμου, ωσ αποτζλεςμα εφαρμογισ 
προβλεπόμενων μζτρων του ΣΔΛΑΡ και των δυςμενζςτερων ςεναρίων ςυνκθκϊν 
«ξθροφ ζτουσ» ςε χρονικό κφκλο 20ετίασ. 

 Ραρουςίαςθ με μορφι ςεναρίων των προτεινόμενων βζλτιςτων τρόπων 
διαχείριςθσ του ςυςτιματοσ υδροδότθςθσ και διανομισ φδατοσ ςτθν περιοχι του 
Διμου ςτθν κλίμακα προςομοίωςθσ. Ρροχποκζςεισ ιεράρχθςθσ κάλυψθσ αναγκϊν 
ςε ςυνκικεσ ζλλειψθσ. 

 Καταγραφι βζλτιςτων διαχειριςτικϊν πρακτικϊν, τθσ αξιοπιςτίασ των προβλζψεων 
ςε ςυνκικεσ μζςου και ξθροφ ζτουσ και των προτάςεων εναλλακτικισ τροφοδοςίασ 
ςε ςυνκικεσ ξθροφ ζτουσ. 

 Ρεριγραφι ςχεδιαςμοφ εκτάκτου ανάγκθσ ςε περιπτϊςεισ ξθροφ ζτουσ και ςε 
περιπτϊςεισ φυςικϊν ι ανκρωπογενϊν καταςτροφϊν και προτάςεων αςφάλειασ 
του ςυςτιματοσ υδροδότθςθσ. 

 Ρροτάςεισ για βελτιςτοποίθςθ τθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ 

 Ρροτάςεισ για βελτιςτοποίθςθ του ςυςτιματοσ υδροδότθςθσ (χωριςμόσ ςε 
υποηϊνεσ, διαχείριςθ διακζςιμων αποκεμάτων κλπ) 

 Ρροτάςεισ για ζλεγχο και περιοριςμό των απωλειϊν του ςυςτιματοσ ςε διεκνϊσ 
αποδεκτά επίπεδα  

 Ρροτάςεισ για ενίςχυςθ ελλειματικϊν περιοχϊν υδροδότθςθσ ι βελτίωςθ τθσ 
ποιότθτασ του νεροφ ςε ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ όπου υπάρχουν προβλιματα. 

 Ρεριγραφι προτάςεων εξοικονόμθςθσ νεροφ και περιοριςμοφ απωλειϊν (μθ 
τιμολογθμζνου νεροφ) του ςυςτιματοσ υδροδότθςθσ. 

 Ρεριγραφι προτάςεων διαςφάλιςθσ ποιότθτασ παρεχόμενου νεροφ. 

 Ρροτάςεισ βελτίωςθσ παρεχόμενων υπθρεςιϊν ςτουσ καταναλωτζσ και προτάςεισ 
αναδιάρκρωςθσ και εκςυγχρονιςμοφ τθσ ΔΕΥΑ Θρακλείου ϊςτε να μπορεί να 
υποςτθρίηει με τον αρτιότερο δυνατό τρόπο τθν διαχείριςθ του ςυςτιματοσ 
φδρευςθσ . 

Β. Μοντζλο προςομοίωςθσ (π.χ. RIBASIN και EPANET), που κα περιλαμβάνει : 

• Ρεριγραφι αξιόπιςτου μοντζλου προςομοίωςθσ του υδατικοφ ιςοηυγίου του 
υδρευτικοφ ςυςτιματοσ του Διμου και των παραδοχϊν του. 

• Θλεκτρονικό αρχείο του μοντζλου κατάλλθλο για ειςαγωγι ςε ςχετικά υδραυλικά 
λογιςμικά εμπορικά ι ανοιχτοφ κϊδικα (public domain). Το αρχείο αυτό κα είναι ςε 
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μορφι κειμζνου (text format) και κα περιζχει: 
- Το ςφνολο των υφιςτάμενων αντικειμζνων (αγωγοί, κόμβοι, δεξαμενζσ, 

αντλιοςτάςια κλπ.) τθσ γενικισ διάταξθσ του δικτφου φδρευςθσ. 
- Ανάλυςθ ςτο χρόνο (time patterns) για τα εξεταηόμενα ςενάρια ηιτθςθσ. 
- Κανόνεσ λειτουργίασ (rules - controls) που ελζγχουν τθν λειτουργία υδραυλικϊν 

διατάξεων ςυναρτιςει των ιδιοτιτων άλλων αντικειμζνων του μοντζλου (π.χ. 
μετάβαςθ αντλίασ ςε κατάςταςθ off ςε περίπτωςθ που θ ςτάκμθ τθσ δεξαμενισ 
που τροφοδοτεί φτάςει ςτο ανϊτερο επίπεδο) 

- Δυνατότθτα χριςθσ του αρχείου τόςο για τον υπολογιςμό των υδραυλικϊν 
μεγεκϊν όςο και για τθν ανάλυςθ τθσ ποιότθτασ του νεροφ του ςυςτιματοσ. 

- Αρχικζσ ςυνκικεσ τόςο όςον αφορά τα υδραυλικά μεγζκθ (π.χ. αρχικζσ ςτάκμεσ 
δεξαμενϊν) όςο και για τθν ποιότθτα νεροφ (π.χ. ςυγκζντρωςθ χλωρίου) για 
όλα τα εξεταηόμενα ςενάρια 

• Οδθγίεσ χριςθσ του μοντζλου για μελλοντικζσ εφαρμογζσ του. 

 

Γ΄ ΣΑΔΙΟ 

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΑΦΑΛΕΙΑ ΝΕΡΟΤ  

Με το Σχζδιο Αςφαλείασ Νεροφ κα επιτευχκεί θ περαιτζρω διαςφάλιςθ τθσ δθμόςιασ 
υγείασ με υιοκζτθςθ και εφαρμογι ςφγχρονων πρακτικϊν αςφαλείασ ςτο δίκτυο διανομισ 
του πόςιμου νεροφ ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ προδιαγραφζσ τθσ Ειδικισ Γραμματείασ 
Υδάτων. Θ ανάλυςθ κα πραγματοποιθκεί ανά «πυρινα φδρευςθσ» δθλαδι δθμοτικι 
ενότθτα ι/και οικιςμό εξαιτίασ ιδιαίτερων τοπικϊν ςυνκθκϊν. 

Θ ανάλυςθ κα πραγματοποιθκεί ανά «πυρινα φδρευςθσ» δθλαδι δθμοτικι ενότθτα ι/και 
οικιςμό εξαιτίασ ιδιαίτερων τοπικϊν ςυνκθκϊν. 

Α. Καταγραφι αποτφπωςθ και περιγραφι ςυςτιματοσ φδρευςθσ 

Α1. Ειςαγωγικά ςτοιχεία 

Α2. Ανάπτυξθ του διαγράμματοσ ροισ του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ νεροφ από τθν πθγι 
μζχρι τα ςθμεία υδρολθψίασ 

Α3. Ανάπτυξθ ςυςτιματοσ καταγραφισ δεδομζνων ςτθν πθγι, ςτθν επεξεργαςία, ςτθν 
διανομι και ςτθν κατανάλωςθ 

Α4. Συλλογι , καταγραφι και αρχειοκζτθςθ των πλθροφοριϊν ςτο ςφςτθμα καταγραφισ 
δεδομζνων που αναπτφχκθκε παραπάνω (ςτο Α3) 

Α4. Αποτφπωςθ ςε ψθφιακό χάρτθ και ςε διάφορεσ κλίμακεσ ανάλογα με τθν φφςθ τθσ 
απεικονιηόμενθσ πλθροφορίασ των πθγϊν υδρολθψίασ, των κζςεων επεξεργαςίασ, του 
ςυςτιματοσ διανομισ ( εξωτερικό υδραγωγείο : δεξαμενζσ -κφριοι αγωγοί) , των 
καταναλϊςεων 

Β. Προςδιοριςμόσ και εκτίμθςθ των κινδφνων , κακοριςμόσ μζτρων ελζγχου 

Β1. Ανάπτυξθ ςυςτιματοσ καταγραφισ των ενδεχόμενων επικίνδυνων ςυμβάντων και των 
ενδεχόμενων κινδφνων που προκφπτουν από αυτά , ςτθν πθγι, ςτθν επεξεργαςία, ςτο 
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ςφςτθμα διανομισ και ςτθν κατανάλωςθ με βάςθ τα όςα καταγράφθκαν ςτο τμιμα Α τθσ 
μελζτθσ 

Β2. Ωαρακτθριςμόσ των ενδεχόμενων κινδφνων , αξιολόγθςθ τθσ πικανότθτασ να ςυμβοφν 
τα επικίνδυνα ςυμβάντα, προςδιοριςμόσ των απαιτοφμενων ενεργειϊν για τθν εξζταςθ 
κάκε είδοσ κινδφνου 

Β3. Ιεράρχθςθ των κινδφνων ωσ προσ τθν αναγκαιότθτα λιψθσ μζτρων με βάςθ τθν 
πικανότθτα να ανακφψουν τα επικίνδυνα ςυμβάντα και τθν επίπτωςθ που ζχουν οι 
κίνδυνοι ςτθν δθμόςια υγεία 

Β4. Ρροςδιοριςμόσ μζτρων ελζγχου για κάκε κίνδυνο και κάκε ςτάδιο του ςυςτιματοσ 
φδρευςθσ με βάςθ τα όςα καταγράφθκαν ςτο τμιμα Α τθσ μελζτθσ 

Β5. Καταγραφι και αναςκόπθςθ των μζτρων ελζγχου που ιδθ εφαρμόηονται / αξιολόγθςθ 
τθσ αποτελεςματικότθτάσ του/ προτάςεισ βελτίωςι όπου απαιτείται Β6. Ρροτάςεισ για 
επιπλζον μζτρα , τον χρονικό ορίηοντα μζςα ςτον οποίο πρζπει να λθφκοφν, εκτίμθςθ 
ενδεχόμενου κόςτουσ λιψθσ τουσ. 

Β7. Ρροτάςεισ για τθν ομάδα εφαρμογισ των μζτρων ελζγχου 

Γ. Ανάπτυξθ ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ 

Γ1. Ρροςδιοριςμόσ ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ ςε κάκε ςτάδιο του ςυςτιματοσ 
φδρευςθσ (παράμετροι ελζγχου, ςυχνότθτα παρακολοφκθςθσ, κρίςιμα όρια) 

Γ2. Καταγραφι / αναςκόπθςθ υφιςτάμενου ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ του ςυςτιματοσ 
φδρευςθσ /αξιολόγθςθ ιςτορικϊν ςτοιχείων 

Γ3. Κακιζρωςθ διαδικαςιϊν παρακολοφκθςθσ / ομάδασ παρακολοφκθςθσ / επικοινωνίασ 
των αποτελεςμάτων τθσ παρακολοφκθςθσ 

Γ4. Κακιζρωςθ διορκωτικϊν ενεργειϊν και ορίων για τθν λιψθ τουσ 

Δ. Ανάπτυξθ ςχεδίων /διαδικαςιών 

Δ1. Κανονικισ λειτουργίασ 

Δ2. Ζκτακτθσ ανάγκθσ ανά περίπτωςθ 

Ε. Εκπαίδευςθ του προςωπικοφ τθσ ομάδασ εφαρμογισ  

Σ. Πιλοτικι εφαρμογι ςε μία ηώνθ παροχισ 

ΣΤ1. Αναςκόπθςθ του ςχεδίου με βάςθ τθν εφαρμογι 

 

 

ΣΑΔΙΟ Δ 

ΠΡΟΣΑΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΤΔΡΟΔΟΣΙΚΟΤ 
ΤΣΗΜΑΣΟ /ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ.  

Θα προςδιοριςτοφν μζτρα και δράςεισ διαχείριςθσ των υφιςτάμενων υδατικϊν πόρων υπό 
εκμετάλλευςθ κακϊσ νζα ζργα αξιοποίθςθσ υδατικϊν πόρων με ανάλυςθ εναλλακτικϊν 
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λφςεων ανά ενότθτα που παρουςιάηει ζλλειμμα. Θα προςδιοριςτοφν επίςθσ ειδικά ζργα 
αξιοποίθςθσ υδατικϊν πόρων (επαναχρθςιμοποίθςθ αποβλιτων, νερό βιομθχανικισ 
χριςθσ κλπ) ςε υφιςτάμενα ι μελλοντικά τμιματα του ςυςτιματοσ υδροδότθςθσ. Θα γίνει 
ιεράρχθςθ μζτρων και ζργων και προγραμματιςμόσ δράςεων με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςε τυχόν 
ανάγκεσ ςυμπλιρωςθσ των εξωτερικϊν υδραγωγείων. 

Θ ανάλυςθ κα πραγματοποιθκεί ανά «πυρινα φδρευςθσ» δθλαδι δθμοτικι ενότθτα ι/και 
οικιςμό εξαιτίασ ιδιαίτερων τοπικϊν ςυνκθκϊν. 

 

Παραδοτζα: 

Α΄ Εκκεςθ, με το ακόλουκο περιεχόμενο 

 Καταγραφι αναγκαίων δράςεων για τθν εφαρμογι των βζλτιςτων τρόπων 
διαχείριςθσ του ςυςτιματοσ υδροδότθςθσ διανομισ φδατοσ και περιοριςμοφ των 
απωλειϊν ςτθν περιοχι του Διμου του προθγοφμενου ςταδίου. Ρροτεινόμενεσ 
εναλλακτικζσ λφςεισ του προβλιματοσ φδρευςθσ, ςε ςυνδυαςμό με τθν 
υφιςτάμενθ κατάςταςθ. Επαρκισ αιτιολόγθςθ των προτεινομζνων λφςεων από 
τεχνικισ και οικονομικισ πλευράσ, προκρινόμενθ ι προκρινόμενεσ λφςεισ. 
Επιςθμαίνεται ιδιαίτερα θ ανάγκθ ενδελεχοφσ διερεφνθςθσ τθσ δυνατότθτασ 
διατιρθςθσ και ζνταξθσ υφιςτάμενων ζργων ςυναφϊν προσ τθ μελζτθ ι και 
υπόδειξθ διαφορετικισ χριςθσ των ζργων αυτϊν. Επιςθμαίνεται επίςθσ ότι ςε 
περίπτωςθ μθ καταλλθλότθτασ τθσ ποιότθτασ του χρθςιμοποιοφμενου φδατοσ προσ 
πόςθ, κρίνεται αναγκαίο να διαμορφωκοφν προτάςεισ όπου κα περιγράφονται τα 
αναγκαία ζργα βελτίωςθσ κακϊσ και οι εφαρμοηόμενεσ μζκοδοι εξυγίανςθσ. 

 Ρροτάςεισ για ενδεχόμενθ ςταδιακι εκτζλεςθ των ζργων ι επζκταςθσ αυτϊν ςε 
περιοχζσ, ςτισ οποίεσ προβλζπεται μελλοντικά θ επζκταςθ τθσ υπό μελζτθ 
φδρευςθσ. 

 Ρεριγραφι τθσ προτεινόμενθσ διάταξθσ ζργων και δικτφων, χαρακτθριςτικά 
ςτοιχεία των ςπουδαιότερων από αυτά, βαςικοί υδραυλικοί και πάςθσ φφςθσ 
υπολογιςμοί, που απαιτοφνται για τθν αιτιολόγθςθ των ζργων που προτείνονται, 
κ.λπ. 

 Εκτίμθςθ του κόςτουσ καταςκευισ των προτεινόμενων ζργων. 

 Κατάρτιςθ Ρρογράμματοσ ζργων με επιςθμάνςεισ προτεραιότθτασ καταςκευισ και 
ζνταξθ ςε χρθματοδοτοφμενεσ δράςεισ. 

 Εκτίμθςθ των ετθςίων δαπανϊν λειτουργίασ των ζργων 

 Ρεριγραφι των απαιτοφμενων ςυμπλθρωματικϊν μελετϊν και εργαςιϊν, 
ςυγκζντρωςθ  ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων για τισ ανάγκεσ τθσ εκπόνθςθσ των 
οριςτικϊν μελετϊν και εκτίμθςθ του κόςτουσ των επιμζρουσ μελετϊν και εργαςιϊν 
αυτϊν. 

 Κατάρτιςθ προγράμματοσ μζτρων ι και ζργων προςταςίασ των πθγϊν 
υδροδότθςθσ/φδρευςθσ ι πθγϊν υδρολθψίασ.  
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Β. χζδια (και ςε θλεκτρονικι μορφι) ςτα οποία κα περιλαμβάνονται: 

 Οριηοντιογραφία γενικισ διάταξθσ των προτεινόμενων ζργων, ςε κλίμακα 1 : 
20.000, ςτθν οποία πρζπει να ςθμειϊνονται τα προτεινόμενα, αλλά και τα 
υφιςτάμενα ζργα. 

 Οριηοντιογραφία με υψομετρικζσ καμπφλεσ, εφόςον πρόκειται για εξωτερικό 
δίκτυο γενικισ διάταξθσ των προτεινόμενων ζργων, ςε κλίμακα 1 : 1.000 ι 1 : 5.000, 
ςτθν οποία πρζπει να ςθμειϊνονται τα κυρίωσ προτεινόμενα, αλλά και τα 
υφιςτάμενα ζργα.  Στθν οριηοντιογραφία αυτι πρζπει να φαίνονται ειδικότερα: 

o Θ γενικι χάραξθ των αγωγϊν μεταφοράσ και των κατακλιπτικϊν, των 
κυρίων και των πρωτευόντων αγωγϊν των εςωτερικϊν δικτφων με ενδείξεισ 
των βαςικϊν ςτοιχείων (δθλαδι παροχισ, διαμζτρου, ταχφτθτασ, απωλειϊν 
φορτίου, υλικοφ ςωλινων). 

o Θζςεισ, παροχζσ και υψόμετρα των πθγϊν νεροφ (όπωσ ταμιευτιρεσ, 
υδρολθψίεσ, υδρομαςτεφςεισ, γεωτριςεισ). 

o Θζςεισ και χωρθτικότθτεσ δεξαμενϊν, υψόμετρα ειςροισ και εκροισ 
αυτϊν. 

o Θζςεισ, παροχζσ, υψόμετρα, ιςχφσ, μανομετρικά φψθ αντλιοςταςίων. 

o Θζςεισ και διάταξθ ζργων βελτιϊςεωσ, κακαριςμοφ, εξυγίανςθσ κ.λπ.. 

 Οριηοντιογραφία για το εςωτερικό δίκτυο, ςε κλίμακα 1 : 5.000, ςτθν οποία πρζπει 
να ςθμειϊνονται οι προτεινόμενεσ ηϊνεσ διάφορων υδροςτατικϊν πιζςεων, οι 
κζςεισ των δεξαμενϊν τροφοδοςίασ, οι κζςεισ των κφριων και πρωτευόντων 
αγωγϊν, τα υψόμετρα των χαρακτθριςτικϊν κόμβων και τα διακζςιμα πιεηομετρικά 
φορτία. 

 Ρροςχζδια ςε κλίμακα 1 : 200 ι 1 : 100 των προτεινομζνων ζργων υδρολθψίασ, 
δεξαμενϊν, υδατόπυργων, αντλιοςταςίων, εγκαταςτάςεων κακαριςμοφ, κ.λπ.. 

 Συνοπτικζσ κατά μικοσ τομζσ ςε κατάλλθλεσ κλίμακεσ των αγωγϊν μεταφοράσ, με 
υδραυλικά ςτοιχεία και πιεηομετρικι γραμμι. 

 

Γ. Απαιτοφμενα ςτοιχεία ανάκεςθσ Μελζτθσ για προτεινόμενα ζργα: 

 Τεφχοσ υδραυλικϊν υπολογιςμϊν: Δίνονται οι υδραυλικοί υπολογιςμοί των 
ςθμαντικότερων αγωγϊν και τεχνικϊν ζργων, τεχνοοικονομικοί υπολογιςμοί 
ςχετικοί με τθν βζλτιςτθ επιλογι των διαμζτρων των αγωγϊν και των αγωγϊν 
κατακλίψεωσ. 

 Τεφχοσ θλεκτρομθχανολογικϊν υπολογιςμϊν: Δίνονται οι απαιτοφμενοι 
υπολογιςμοί για τθν επαρκι αιτιολόγθςθ των θλεκτρομθχανολογικϊν 
εγκαταςτάςεων, τον κακοριςμό των κυρίων χαρακτθριςτικϊν και ςτοιχείων 
επιτρεπόντων τθν προεκτίμθςθ τθσ δαπάνθσ καταςκευισ και ετθςίασ λειτουργίασ. 
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 Τεφχοσ Ρρομετριςεων: Δίδονται προμετριςεισ των προτεινομζνων ζργων τθσ 
παροφςθσ Μελζτθσ. Οι προμετριςεισ αυτζσ αναφζρονται χωριςτά για το εξωτερικό 
δίκτυο, το εςωτερικό δίκτυο, για τα απαιτοφμενα ζργα πολιτικοφ μθχανικοφ, 
θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων, προμικειασ εφοδίων φδρευςθσ, των 
ζργων υδρολθψίασ, υδατοδεξαμενϊν, εγκαταςτάςεων κακαριςμοφ, εξυγίανςθσ 
κ.λπ.. 

 Συνοπτικόσ προχπολογιςμόσ, εκτίμθςθ δαπάνθσ τθσ τελικϊσ προκρινόμενθσλφςθσ 
βάςει τεχνικοοικονομικϊν κριτθρίων: Ο προχπολογιςμόσ αυτόσ ςυντάςςεται βάςει 
κατά προςζγγιςθσ προμετριςεων και τιμϊν μονάδοσ που λαμβάνονται από τθν 
εκτζλεςθ παρόμοιασ φφςεωσ προςφάτων ζργων. Ο προχπολογιςμόσ αυτόσ 
περιλαμβάνει τουσ επί μζρουσ προχπολογιςμοφσ, αναφερομζνουσ ςτο εξωτερικό 
δίκτυο, το εςωτερικό δίκτυο, τα ζργα πολιτικοφ μθχανικοφ, θλεκτρομθχανολογικϊν 
εγκαταςτάςεων, προμικειασ εφοδίων φδρευςθσ, των ζργων υδρολθψίασ, 
υδατοδεξαμενϊν, υδατοπφργων, εγκαταςτάςεων κακαριςμοφ κ.λπ.. 

 Τεφχοσ εργαςιϊν ςυγκεντρϊςεωσ ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων που απαιτοφνται 
για τθν εκπόνθςθ των αναγκαίων οριςτικϊν μελετϊν. Ρεριγραφι των 
απαιτοφμενων ςυμπλθρωματικϊν μελετϊν και εργαςιϊν, ςυγκζντρωςθ 
ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων για τισ ανάγκεσ Οριςτικισ Μελζτθσ και εκτίμθςθ του 
κόςτουσ των επιμζρουσ μελετϊν και εργαςιϊν αυτϊν (π.χ. εδαφοτεχνικζσ ζρευνεσ 
με προμετριςεισ και εκτίμθςθ προχπολογιςμοφ για τθν εκτζλεςθ αυτϊν). 

 

 

Ε΄ΣΑΔΙΟ 

ΠΡΟΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΗ ΖΗΣΗΗ ΚΑΙ ΚΟΣΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΝΕΡΟΤ ΤΔΡΕΤΗ 

Θα εξειδικευκεί θ ανάλυςθ τθσ ηιτθςθσ (υφιςτάμενθσ και μελλοντικισ) για νερό 
φδρευςθσ ςε όλουσ τουσ οικιςμοφσ του διμου και θ περιγραφι τθσ βζλτιςτθσ 
διαχείριςθσ με βάςθ το περιγραφζν Υδατικό Ιςοηφγιο για το ςφςτθμα υδροδότθςθσ. Θα 
προτακεί θ προτεραιοποίθςθ τθσ κάλυψθσ των αναγκϊν ςε ςυνκικεσ ξθροφ ζτουσ ι 
ζκτακτων ςυνκθκϊν. 

Θα γίνει υπολογιςμόσ του κόςτουσ τροφοδοςίασ και διανομισ λαμβάνοντασ υπ' όψθ 
όλα τα ςτοιχεία που το προςδιορίηουν, περιλαμβανομζνου του κόςτουσ διοίκθςθσ και 
εξυπθρζτθςθσ κεφαλαίων καταςκευισ των προτεινόμενων ζργων. 

Επίςθσ κα πραγματοποιθκεί οικονομικι ανάλυςθ του κόςτουσ φδρευςθσ θ οποία κα 
οδθγεί ςτθν πρόταςθ τιμολόγθςθσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν φδρευςθσ για τουσ 
καταναλωτζσ, ςτθριηόμενθ ςτθν αρχι τθσ ανάκτθςθσ κόςτουσ φδατοσ και φυςικϊν 
πόρων και των κατευκφνςεων τθσ Ειδικισ Γραμματείασ Υδάτων. 
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Παραδοτζα 

Αϋ Εκκεςθ που κα περιλαμβάνει 

-Σενάρια ανάλυςθσ τθσ ηιτθςθσ ςε παρόντα και μελλοντικό χρόνο (5ετίασ και 20ετίασ) 
και πλιρθσ ανάλυςθ τθσ διαχείριςισ τθσ ςε ςυνκικεσ ξθροφ ζτουσ και ςε ςυνκικεσ 
ζκτακτων περιςτατικϊν, με ςαφι ιεράρχθςθ τθσ κάλυψθσ των υδρευτικϊν αναγκϊν του 
πλθκυςμοφ. 

-Υπολογιςμό κόςτουσ ςε διάφορα ςτάδια λειτουργίασ, των ετιςιων δαπανϊν 
ςυντιρθςθσ, επιςκευϊν, αποςβζςεωσ, εγκαταςτάςεων, λειτουργίασ (προςωπικοφ, 
καταναλϊςεωσ ενεργείασ κ.λπ.), διοικιςεωσ και εξυπθρετιςεωσ κεφαλαίων 
καταςκευισ. 

-Οικονομικι ανάλυςθ κόςτουσ φδατοσ ανά εξυπθρετοφμενο άτομο υδρευόμενου 
πλθκυςμοφ. Θ ανάλυςθ κα πραγματοποιθκεί ανά «πυρινα φδρευςθσ» δθλαδι δθμοτικι 
ενότθτα ι/και οικιςμό εξαιτίασ ιδιαίτερων τοπικϊν ςυνκθκϊν. 

-Σθμερινι και προτεινόμενθ τιμολόγθςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν φδρευςθσ, βάςει 
γενικϊν κανόνων κοςτολόγθςθσ και τιμολόγθςθσ των υδάτων (κόςτοσ ανά κυβικό μζτρο 
φδατοσ) και των κατευκφνςεων τθσ Ειδικισ Γραμματείασ Υδάτων. 

Β. Θλεκτρονικό αρχείο, που περιλαμβάνει πλθν τθσ ζκκεςθσ : 

Μοντζλο τιμολόγθςθσ του νεροφ φδρευςθσ με επιςιμανςθ των παραδοχϊν, ςε 
θλεκτρονικι μορφι 

(Στα ςτάδια αυτά κα προςδιοριςτοφν μζτρα και δράςεισ διαχείριςθσ των υφιςτάμενων 
υδατικϊν πόρων υπό εκμετάλλευςθ κακϊσ νζα ζργα αξιοποίθςθσ υδατικϊν πόρων με 
ανάλυςθ εναλλακτικϊν λφςεων ανά τομζα που παρουςιάηει ζλλειμμα. Θα προςδιοριςτοφν 
επίςθσ ειδικά ζργα αξιοποίθςθσ υδατικϊν πόρων -επαναχρθςιμοποίθςθ αποβλιτων, νερό 
βιομθχανικισ χριςθσ κλπ- ςε υφιςτάμενα ι μελλοντικά τμιματα του ςυςτιματοσ 
υδροδότθςθσ. Θα γίνει ιεράρχθςθ μζτρων και ζργων και προγραμματιςμόσ δράςεων.  

Θα εξειδικευκεί θ ανάλυςθ τθσ ηιτθςθσ (υφιςτάμενθσ και μελλοντικισ) για νερό φδρευςθσ 
ςε όλουσ τουσ οικιςμοφσ του διμου και ανά τομζα ςτισ πόλεισ και θ περιγραφι τθσ 
βζλτιςτθσ διαχείριςθσ με βάςθ το περιγραφζν Υδατικό Ιςοηφγιο για το ςφςτθμα 
υδροδότθςθσ. Θα προτακεί θ προτεραιοποίθςθ τθσ κάλυψθσ των αναγκϊν ςε ςυνκικεσ 
ξθροφ ζτουσ ι ζκτακτων ςυνκθκϊν. 

Θα γίνει υπολογιςμόσ του κόςτουσ τροφοδοςίασ και διανομισ λαμβάνοντασ υπ’ όψθ όλα τα 
ςτοιχεία που το προςδιορίηουν, περιλαμβανομζνου του κόςτουσ διοίκθςθσ και 
εξυπθρζτθςθσ κεφαλαίων καταςκευισ των προτεινόμενων ζργων. 

Επίςθσ κα πραγματοποιθκεί οικονομικι ανάλυςθ του κόςτουσ φδρευςθσ θ οποία κα οδθγεί 
ςτθν πρόταςθ τιμολόγθςθσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν φδρευςθσ για τουσ καταναλωτζσ, 
ςτθριηόμενθ ςτθν αρχι τθσ ανάκτθςθσ κόςτουσ φδατοσ και φυςικϊν πόρων και των 
κατευκφνςεων τθσ Ειδικισ Γραμματείασ Υδάτων.) 
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Σ ΣΑΔΙΟ 

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ - ΟΡΙΣΙΚΟΠΟΙΗΗ MASTER PLAN 

Σφμφωνα με το ΑΡ 1807/18-5-2018 ζγγραφο τθσ ΕΥΔ ΕΡ Ρεριφζρειασ Κριτθσ «δεν 
απαιτείται θ τιρθςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ Στρατθγικισ Περιβαλλοντικισ Εκτίμθςθσ (ΣΠΕ) 
κατά τθν εκπόνθςθ των Γενικϊν Σχεδίων Ύδρευςθσ (master plan), διότι είναι υποκειμενικόσ 
ςχεδιαςμόσ των Σχεδίων Διαχείριςθσ Λεκανϊν Απορροισ Ποταμϊν του ΥΔ Κριτθσ, για το 
οποίο ζχει τθρθκεί θ Στρατθγικι Περιβαλλοντικι Εκτίμθςθ».  

Στα πλαίςια τθσ παροφςασ μελζτθσ, κα γίνει ζλεγχοσ εναρμόνιςθσ των προτεινόμενων 
παρεμβάςεων με ΣΔΛΑΡ και γενικά με τθν περιβαλλοντικι νομοκεςία. Σε αυτό το Στάδιο 
οριςτικοποιείται θ τελικι Ζκκεςθ του Γενικοφ ςχεδίου Φδρευςθσ  

Παραδοτζα 

Θ Τελικι Ζκκεςθ του Γενικοφ Σχεδίου Υδρευςθσ (master plan), θ οποία κα παραδοκεί ςε 
τρία (3) αντίγραφα ςε ζντυπθ μορφι κακϊσ και ςε ψθφιακι μορφι 

 

2.3. ΤΦΙΣΑΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 
Τα διακζςιμα ςτοιχεία για τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ,  ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςτο 
τεφχοσ «Σεχνικά Δεδομζνα για τθν εκπόνθςθ του Γενικοφ χεδίου Υδρευςθσ του 
Διμου Ηρακλείου». (επιςυνάπεται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ) 
 
Τα δεδομζνα αυτά που κατά περίπτωςθ χριηουν ελζγχου επικαιροποίθςθσ, και 
ανακεϊρθςθσ, αποτελοφν τθ βάςθ για τθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ «ΓΕΝΙΚΟ ΣΩΕΔΙΟ 
ΥΔΕΥΣΘΣ (MASTER PLAN) ΔΘΜΟΤΙΚΘΣ ΕΡΙΩΕΙΘΣΘΣ ΥΔΕΥΣΘΣ ΑΡΟΩΕΤΕΥΣΘΣ 
ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΚΘΤΘΣ» 
 
2.5. ΣΟΠΙΚΕ ΤΝΘΗΚΕ – ΙΔΑΙΣΕΡΟΣΗΣΕ ΕΡΓΟΤ  
 
Κατά τθ ςφνταξθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ Μελζτθσ, κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ οι τοπικζσ 
ςυνκικεσ, οι ιδιαιτερότθτεσ και οι γενικότερεσ δεςμεφςεισ που αφοροφν τθν ευρφτερθ 
περιοχι του Διμου Θρακλείου. 
 
Συγκεκριμζνα:  
 

2.5.1 ΤΟΡΙΚΑ ΩΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΟΤΘΤΕΣ ΤΫΝ ΥΔΑΤΙΚΫΝ ΡΟΫΝ ΤΘΣ ΡΕΙΟΩΘΣ 

ΜΕΛΕΤΘΣ  
 

2.5.2 ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (NATURA 2000) 

 
2.5.3 ΑΩΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ  
 
2.5.4 ΩΘΣΕΙΣ ΓΘΣ – Γ.Ρ.Σ. – ΓΕΝΙΚΟ ΩΫΟΤΑΞΙΚΟ 
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3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

Θ Μελζτθ με τίτλο: «Μελζτθ Γενικοφ Σχεδίου Φδρευςθσ (Masterplan) Δ.Ε.Υ.Α./Διμου 
Θρακλείου» κα πρζπει να περιλαμβάνει τα επιμζρουσ παραδοτζα τμιματα που 
παρουςιάηονται αναλυτικά ςτθν αναλυτικι περιγραφι αντικειμζνου τθσ μελζτθσ ανά 
ςτάδιο (όλα τα παραδοτζα κα πρζπει να παραδοκοφν και ςε θλεκτρονικι επεξεργάςιμθ 
μορφι). 

 
3.1 ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΜΕΛΕΣΕ  

Θ ςυγκεκριμζνθ Μελζτθ, βάςει του Κανονιςμοφ Ρροεκτιμϊμενων Αμοιβϊν μελετϊν και 
υπθρεςιϊν κατά τθ διαδικαςία τθσ παρ. 8δ του άρκρου 53 του ν. 4412/2016 (Α' 147) 
εμπίπτει ςτθν κατθγορία: 
Μελζτθ Διαχείριςθσ Υδατικϊν Ρόρων. 
Με βάςθ το φυςικό αντικείμενο τθσ μελζτθσ που περιγράφεται ανωτζρω απαιτοφνται οι 
εξισ κατθγορίεσ μελετϊν: 
• Κατ. 3 (Οικονομικζσ Μελζτεσ) 
• Κατ.9 (Θλεκτρομθχανολογικζσ Μελζτεσ), 
•  Κατ.13 (Υδραυλικζσ Μελζτεσ), 
• Κατ.16 (Μελζτεσ Τοπογραφίασ), 
• Κατ. 17 (Ωθμικζσ Μελζτεσ και ζρευνεσ) 
• Κατ. 20 (Γεωλογικζσ Μελζτεσ), και 
• Κατ.27 (Ρεριβαλλοντικζσ Μελζτεσ). 

 
 
3.2 ΙΧΤΟΤΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ – ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  
Θ εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ διζπεται από τισ κάτωκι διατάξεισ – κανονιςμοφσ και 
προδιαγραφζσ:  
- Οι διατάξεισ του Ν. 4412/2016 "Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, προμθκειϊν και 

υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)"  
- το Ρ.Δ. 696/74, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, ωσ προσ τισ προδιαγραφζσ των 

μελετϊν.  
- ο Ν. 3316/και τα εκτελεςτικά του διαταγμάτων, κατά το μζροσ τουσ που διατθρικθκαν 

ςε ιςχφ με τθν περ. (40) τθσ παρ. 1 του άρκρου 377 του Ν. 4412/2016.  
- θ Υπουργικι Απόφαςθ ΥΡΕΩΫΔΕ/ΕΥΡΕ/οικ. 107017, ΨΕΚ 1225 Β’ 2006 Εκτίμθςθ των 

περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων οριςμζνων ςχεδίων και προγραμμάτων, ςε 
ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 2001/42/ΕΚ «ςχετικά με τθν εκτίμθςθ των 
περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων οριςμζνων ςχεδίων και προγραμμάτων» του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Ιουνίου 2001.   

- θ Υπουργικι Απόφαςθ ΔΝΣγ/32129/ΨΝ 466/20.07.2017, ΨΕΚ 2519 Β’: «Ζγκριςθ 
Κανονιςμοφ Ρροεκτιμϊμενων Αμοιβϊν μελετϊν & παροχισ τεχνικϊν υπθρεςιϊν κατά 
τθ διαδικαςία τθσ παρ. 8δ του άρκρου 53 του ν.4412/2016».  

- θ εγκφκλιοσ 37/11.09.1995/ΥΡΕΩΫΔΕ, «Εκπόνθςθ μελετϊν Δθμοςίων Ζργων», όπωσ 
αυτι ςυμπλθρϊκθκε και τροποποιικθκε με τθν Εγκφκλιο 38/15.11.2005 ΥΡΕΩΫΔΕ.  
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- τα ιςχφοντα εγκεκριμζνα τιμολόγια εργαςιϊν (Γ.Γ.Δ.Ε./ ΥΡ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.) που ιςχφουν για 
τθν ςφνταξθ του προχπολογιςμοφ των δθμοςίων ζργων.  

- οι αναλφςεισ ΑΤΕΟ, ΑΤΟΕ, ΑΤΥΕ, ΑΤΛΕ, ΑΤΕΡ που ιςχφουν για όςεσ εργαςίεσ δεν 
περιλαμβάνονται ςτα ενιαία τιμολόγια.  

 
3.3. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΜΖΝΑ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Μελετητής κατηγορίας 
16 
τοπογραφικές 

            

Μελετητής κατηγορίας 
13 
σδρασλικές 

            

Μελετητής κατηγορίας 
20 
σδρογεωλογικές 

            

Μελετητής κατηγορίας 
9 
ηλεκτρομητανολογικές 

            

Μελετητής κατηγορίας 
17 
τημικές 

            

Μελετητής κατηγορίας 
27 
οικονομικές 

            

Μελετητής κατηγορίας 
27 
περιβαλλοντικές 
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Με βάςθ το αναλυτικό αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ και των ςταδίων τθσ, οι προβλεπόμενοι 
χρόνοι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ανά ςτάδιο εμφανίηονται ςτον παραπάνω πίνακα. 

Σφμφωνα με τον πίνακα αυτόν ο κακαρόσ χρόνοσ εκπόνθςθσ τθσ μελζτθσ προβλζπεται για 
το ςφνολο των ςταδίων τθσ ςε 318 θμερολογιακζσ θμζρεσ. Αν λθφκοφν υπ’ όψθ και οι 
προβλεπόμενοι ενδεικτικοί χρόνοι για τθν ζγκριςθ κάκε ςταδίου, ο ςυνολικόσ χρόνοσ τθσ 
ςφμβαςθσ προβλζπεται ςε 365 θμερολογιακζσ θμζρεσ (12 μινεσ). 

Θ μελζτθ προκαταρτικά κατανζμεται ςε ζξι ςτάδια, τα περιεχόμενα των οποίων και θ 
χρονικι τουσ κατανομι απεικονίηονται ςτον πίνακα που ακολουκεί. 

 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΣΑΓΗΩΝ 

ΜΔΛΔΣΖ 

ΜΖΝΑ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ΑϋΣταδιο ΑΡΟΤΥΡΫΣΘ - 

ΑΝΑΛΥΣΘ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 

ΥΨΙΣΤΑΜΕΝΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 

            

ΒϋΣτάδιο ΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΔΙΑΩΕΙΙΣΘΣ ΥΔΟΔΟΤΙΚΟΦ 

ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΔΘΜΟΥ - 

ΡΟΒΛΕΪΕΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΘΣ 

ΗΘΤΘΣΘΣ 

            

ΓϋΣταδιο ΣΩΕΔΙΟ ΑΣΨΑΛΕΙΑΣ 

ΝΕΟΥ 

            

ΔϋΣτάδιο ΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΡΟΓΑΜΜΑ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ 

ΕΓΫΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘΣ 

ΥΔΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ 

            

ΕϋΣτάδιο ΡΟΤΑΣΘ 

ΔΙΑΩΕΙΙΣΘΣ ΤΘΣ ΗΘΤΘΣΘΣ ΚΑΙ 

ΚΟΣΤΟΛΟΓΘΣΘΣ ΤΘΣ ΡΑΟΩΘΣ 

ΥΡΘΕΣΙΫΝ ΝΕΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ 

            

ΣΤϋ Στάδιο ΟΙΣΤΙΚΟΡΟΙΘΣΘ 

MASTER PLAN 
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4. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΤΜΒΑΗ ΚΑΙ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ- ΣΕΤΧΟΤ 
ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 

Στο παρόν κεφάλαιο υπολογίηεται ο Ρροχπολογιςμόσ τθσ Σφμβαςθσ και περιλαμβάνει τθν 

προεκτιμϊμενθ αμοιβι για τθν προσ εκπόνθςθ μελζτθ, όπωσ αυτι κακορίςτθκε ςτθν 

αναλυτικι περιγραφι του αντικειμζνου τθσ. 

Για τθ ςφνταξθ του παρόντοσ ζχει εφαρμογι ο Κανονιςμόσ Ρροεκτιμϊμενων Αμοιβϊν 

Μελετϊν και Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν τθσ περίπτωςθσ δϋ τθσ παρ. 8 του άρκ. 53 του Ν. 

4412/2016, όπωσ ιςχφει (ΔΝΣγ/32129/ΨΝ 466/20.07.2017, ΨΕΚ 2519 Β’). Θ παραπάνω 

προεκτίμθςθ τθσ αμοιβισ κα προςαυξθκεί κατά 15% για απρόβλεπτεσ δαπάνεσ όπωσ 

ορίηεται ςτθν παρ. 8.α. του άρκρου 53 του Ν.4412/16. 

Το αντικείμενο τθσ μελζτθσ είναι ςφνκετο και απαιτοφνται μελετθτικζσ εργαςίεσ, με βάςθ 

τισ διεπιςτθμονικζσ απαιτιςεισ για τθ ςφνταξι τθσ, ςτισ εξισ κατθγορίεσ :  

Μελζτεσ Τοπογραφίασ…και τοπογραφικζσ 

Γεωλογικζσ - Υδρογεωλογικζσ μελζτεσ 

Μελζτεσ Υδραυλικϊν ζργων 

Μελζτεσ Μθχανολογικζσ Θλεκτρολογικζσ Θλεκτρονικζσ 

Ωθμικζσ Μελζτεσ και ζρευνεσ 

Ρεριβαλλοντικζσ Μελζτεσ 

Οικονομικζσ Μελζτεσ 

 

Απαιτοφμενο επιςτθμονικό δυναμικό για τθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ : 

Θεωρείται ότι κα απαιτθκοφν, κατ' ελάχιςτο, οι κάτωκι επιςτιμονεσ και εμπειρογνϊμονεσ: 

 

- Συντονιςτισ Μελζτθσ. Επιςτιμονασ (μελετθτισ) με εμπειρία άνω των 20 ετϊν 

κατεφκυνςθσ υδραυλικοφ μθχανικοφ, ςε μελζτεσ διαχείριςθσ υδατικϊν πόρων και ςε 

μελζτεσ ςχεδιαςμοφ υδραυλικϊν ζργων με ζμφαςθ ςτα ζργα φδρευςθσ και άρδευςθσ 

(ςυλλογι, αποκικευςθ, επεξεργαςία, μεταφορά, διανομι, ζλεγχοσ διαρροϊν, 

υδροθλεκτρικά ζργα, κ.λπ.). Ο Συντονιςτισ κα ζχει τθν ευκφνθ για τθν ςυνολικι Διοίκθςθ 

και Ρρόοδο τθσ Μελζτθσ. Θα ζχει επίςθσ τθν ευκφνθ για τθ ςφνταξθ και αξιολόγθςθ των 

ςεναρίων διαχείριςθσ του ςυςτιματοσ φδρευςθσ τθσ ΔΕΥΑ κακϊσ και τθν ευκυγράμμιςθ 

των προβλεπόμενων από τθ μελζτθ τεχνικϊν ζργων, δράςεων και παρεμβάςεων με τισ 

προβλζψεισ και το Ρρόγραμμα Μζτρων του ΣΔΛΑΡ Υ.Δ. Κριτθσ. Θα είναι επίςθσ υπεφκυνοσ 

για τθ ςφνταξθ των Ψακζλων Ζργου (Τεφχοσ Τεχνικϊν Δεδομζνων και Τεφχοσ Ρροεκτίμθςθσ 

Αμοιβισ) για τθν προκιρυξθ των απαιτοφμενων μελετϊν των ζργων που κα προτακοφν. Ο 

Υδραυλικόσ Μθχανικόσ κα ζχει τθν ευκφνθ για τθν κατάρτιςθ των εναλλακτικϊν τεχνικϊν 

λφςεων και το ςχεδιαςμό και τθν κοςτολόγθςθ των ζργων, κακϊσ και για τθν παραγωγι 
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των τεχνικϊν ςχεδίων που κα ςυνοδεφουν τθν μελζτθ. Ο εκτιμϊμενοσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ 

είναι εκατόν εβδομιντα  (170) ανκρωποθμζρεσ. 

 

- Μελετθτισ - Τοπογράφοσ Μθχανικόσ, τουλάχιςτον 10ετοφσ εμπειρίασ , ο οποίοσ κα 

ζχει τθν ευκφνθ για τθν καταγραφι τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, τθν ειςαγωγι των 

ςτοιχείων ςε ενιαία βάςθ δεδομζνων GIS (ανοικτό λογιςμικό), τθν αποτφπωςθ του 

ςυςτιματοσ διαχείριςθσ υδατικϊν πόρων ςε ςχεδιαςτικό περιβάλλον και τθν οργάνωςθ 

των πλθροφοριϊν ςε κατάλλθλα επίπεδα. Θα είναι επίςθσ υπεφκυνοσ για τθν παραγωγι 

των χαρτϊν που κα ςυνοδεφουν τθν μελζτθ και τθν ανάπτυξθ άλλων βάςεων δεδομζνων 

που τυχόν κα απαιτθκοφν. Ο εκτιμϊμενοσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ είναι ογδόντα (80) 

ανκρωποθμζρεσ. 

 

-  Μελετθτισ - Επιςτιμονασ τουλάχιςτον 10ετοφσ εμπειρίασ ςε γεωλογικζσ, 

υδρογεωλογικζσ μελζτεσ, που κα είναι υπεφκυνοσ για τθν επεξεργαςία των υπαρχόντων 

γεωλογικϊν, υδρολογικϊν και ποιοτικϊν δεδομζνων με επικζντρωςθ ςτθν εκτίμθςθ 

παροχϊν των διακζςιμων πθγϊν, γεωτριςεων, φραγμάτων κλπ που χρθςιμοποιοφνται ι 

δφναται να χρθςιμοποιθκοφν για τθν τροφοδοςία με νερό του ςυςτιματοσ υδροδότθςθσ 

του Διμου και για τθν περιγραφι των απαιτοφμενων ςυμπλθρωματικϊν μελετϊν και 

εργαςιϊν, ςυγκζντρωςθ ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων για τισ ανάγκεσ τθσ εκτίμθςθσ του 

κόςτουσ των επιμζρουσ μελετϊν και εργαςιϊν αυτϊν (π.χ. εδαφοτεχνικζσ ζρευνεσ). Ο 

εκτιμϊμενοσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ είναι είκοςι πζντε (25) ανκρωποθμζρεσ. 

 

- Μελετθτισ - Επιςτιμονασ τουλάχιςτον 10ετοφσ εμπειρίασ ςε 

θλεκτρομθχανολογικζσ μελζτεσ, ο οποίοσ κα είναι υπεφκυνοσ για τθν επεξεργαςία των 

τεχνικϊν δεδομζνων των θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων, και τισ εργαςίεσ 

ςυλλογισ και επεξεργαςίασ ςτοιχείων για τθν αναβάκμιςθ του υδροδοτικοφ ςυςτιματοσ  

και τθν κοςτολόγθςθ των προτεινόμενων ΘΛΜ ζργων τθσ περιοχισ μελζτθσ. Ο εκτιμϊμενοσ 

χρόνοσ απαςχόλθςθσ είναι ςαράντα πζντε (45) ανκρωποθμζρεσ. 

 

 Μελετθτισ - Οικονομολόγοσ τουλάχιςτον 4ετοφσ εμπειρίασ  ςε οικονομικζσ μελζτεσ, 

ο οποίοσ κα είναι υπεφκυνοσ για τθν εκτίμθςθ των οικονομικϊν αποτελεςμάτων τθσ 

υφιςτάμενθσ και τθσ προςδοκϊμενθσ διαχείριςθσ υδρευτικοφ φδατοσ με βάςθ τα ςενάρια 

που κα επιλεγοφν και ςτθν τεχνοοικονομικι αξιολόγθςθ των προτεινόμενων ζργων. Ο 

εκτιμϊμενοσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ είναι ζντεκα (11) ανκρωποθμζρεσ. 

 

 Μελετθτισ - Επιςτιμονασ τουλάχιςτον 4ετοφσ εμπειρίασ  ςε Ωθμικζσ Μελζτεσ και 

ζρευνεσ, ο οποίοσ κα είναι υπεφκυνοσ για τθν ςφνταξθ του Σχεδίου Αςφάλειασ νεροφ. Ο 

εκτιμϊμενοσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ είναι είκοςι (20) ανκρωποθμζρεσ. 
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- Μελετθτισ - Επιςτιμονασ τουλάχιςτον 4ετοφσ εμπειρίασ ςε μελζτεσ 

περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων τεχνικϊν ζργων, ο οποίοσ κα ζχει τθν ευκφνθ για τον ζλεγχο 

εναρμόνιςθσ των προτεινόμενων παρεμβάςεων / ζργων με ΣΔΛΑΡ και γενικά με τθν 

περιβαλλοντικι νομοκεςία. Ο εκτιμϊμενοσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ είναι δζκα (10) 

ανκρωποθμζρεσ. 

 

Κατ’ εφαρμογι των διατάξεων του εδαφίου δ) τθσ παραγράφου 8 του άρκρου 53 του  Ν. 

4412/2016 (ΨΕΚ 147 Αϋ), οι ενιαίεσ τιμζσ των προεκτιμωμζνων αμοιβϊν μελετϊν ανά 

μονάδα φυςικοφ αντικειμζνου και κατθγορία ζργου και οι ενιαίεσ τιμζσ προεκτιμωμζνων 

αμοιβϊν υπθρεςιϊν είτε ανά μονάδα φυςικοφ αντικειμζνου και κατθγορία ζργου είτε ανά 

μονάδα χρόνου απαςχόλθςθσ, υπολογίηονται από τθν ςχζςθ : 

Α = (τκ) * Σ(Ψ)   *€+ 

όπου:   (τκ) : ο ςυντελεςτισ του άρκρου ΓΕΝ.3 και  

Σ(Ψ): θ ενιαία τιμι τθσ προεκτιμϊμενθσ αμοιβισ όπωσ κακορίηεται ανά είδοσ και κατθγορία 

ζργου ςτα αντίςτοιχα άρκρα κάκε κατθγορίασ μελζτθσ ςυναρτόμενθ με τθν φυςικι 

ποςότθτα κάκε αντικειμζνου. 

Ειδικότερα θ προεκτίμθςθ τθσ αμοιβισ γίνεται ςφμφωνα με το: άρκρο ΓΕΝ.4 τθσ απόφαςθσ 

ΔΝΣγ /32129/ΨΝ 466 ΨΕΚ 2519Β/2017 ωσ εξισ  

1. Θ προεκτιμϊμενθ αμοιβι ςε Ευρϊ για τθν παροχι ανεξάρτθτων υπθρεςιϊν μθχανικοφ ι 

άλλου επιςτιμονα  που δεν αφοροφν ςτθν εκπόνθςθ μελζτθσ αμειβόμενθσ βάςει ειδικϊν 

προβλζψεων του παρόντοσ (Κανονιςμοφ) υπολογίηεται ανάλογα με το χρόνο απαςχόλθςθσ 

ανά θμζρα ι κλάςμα θμζρασ ωσ εξισ:  

 Για επιςτιμονα εμπειρίασ μζχρι 10 ζτθ: 300*τκ 
 Για επιςτιμονα εμπειρίασ από 10 ωσ 20 ζτθ: 450*τκ,  
 Για επιςτιμονα εμπειρίασ άνω των 20 ζτϊν: 600*τκ,  

 
όπου τκ = 1,218 θ τιμι του ςυντελεςτι Κανονιςμοφ προεκτιμϊμενων αμοιβϊν μελετϊν 
και υπθρεςιϊν βάςει τθσ Εγκυκλίου 3/2019  του Υπουργείου Μεταφορϊν με  αρ.πρωτ. 
ΔΝΣ/12546/ΨΝ 439.6/19.3.2019 με τθν οποία αναπροςαρμόςτθκε ο ςυντελεςτισ (τκ) 
του άρκρου ΓΕΝ.3 του  « Κανονιςμοφ Ρροεκτιμϊμενων Αμοιβϊν μελετϊν και παροχισ 
τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν κατά τθ διαδικαςία τθσ παρ. 
8δ του άρκρου 53 του Ν. 4412/2016» 

2. Οι αποηθμιϊςεισ τθσ παραγράφου 1 νοοφνται για απαςχόλθςθ εντόσ ι εκτόσ ζδρασ 

(ςτο εςωτερικό) περιςςότερων τθσ μιασ θμερϊν, ι, ςε περίπτωςθ μίασ μόνο θμζρασ για 

απαςχόλθςθ πζντε (5) τουλάχιςτον ωρϊν. Για απαςχόλθςθ μικρότερθ των 5 ωρϊν, θ 

ωριαία απαςχόλθςθ ορίηεται ίςθ προσ το 0,20 των παραπάνω θμεριςιων αποηθμιϊςεων με 

ελάχιςτθ αμοιβι όχι μικρότερθ των 150*τκ. Στθν ανωτζρω αμοιβι νοείται ότι 

περιλαμβάνεται το ςφνολο των άμεςων και ζμμεςων, γενικϊν και ειδικϊν υποςτθρικτικϊν 
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και λειτουργικϊν δαπανϊν του. 

3. Θ αποηθμίωςθ ανκρωπομινα νοείται ωσ αποηθμίωςθ 22 ανκρωποθμερϊν. 

Με βαςικό γνϊμονα τον ελάχιςτο δυνατό χρόνο που απαιτείται για τθ ςφνταξθ τθσ Μελζτθσ 

ζτςι ϊςτε να ανταποκρίνεται ςτισ πραγματικζσ απαιτιςεισ των επιςτθμονικά άρτιων 

μελετϊν, ακολουκεί θ εκτίμθςθ και θ κατανομι χρόνου απαςχόλθςθσ (ςε θμζρεσ) κάκε 

ειδικότθτασ μθχανικοφ που απαιτείται για τθν άρτια εκπόνθςθ τθσ εν λόγω Μελζτθσ, βάςει 

του φυςικοφ αντικειμζνου όπωσ αυτό περιγράφθκε ςτο αντίςτοιχο Τεφχοσ Τεχνικϊν 

Δεδομζνων του παρόντοσ Ψακζλου. 

Κατόπιν των ανωτζρω, θ αμοιβι των απαιτοφμενων μελετϊν ανά κατθγορία και τθσ 

Μελζτθσ ςτο ςφνολο τθσ, διαμορφϊνεται ωσ εξισ, βάςει του άρκρου ΓΕΝ.4Β «Αμοιβι 

Μθχανικϊν ι άλλων επιςτθμόνων ανάλογα με το χρόνο απαςχόλθςθσ». 
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Συνοπτικι περιγραφι 

ενεργειϊν  

κατθγορία 3/ 

Οικονομικζσ 

Μελζτεσ 

κατθγορία 9/ 

Μελζτεσ ΘΛΜ 

κατθγορία 13/ 

Μελζτεσ Υδραυλικϊν 

ζργων  

κατθγορία 16/ Μελζτεσ 

Τοπογραφίασ…και 

τοπογραφικζσ 

κατθγορία 17/ 

Ωθμικζσ Μελζτεσ και 

ζρευνεσ 

κατθγορία 20/ Γεωλογικζσ 

- Υδρογεωλογικζσ μελζτεσ 

κατθγορία 27/ 

Ρεριβαλλοντικζσ 

Μελζτεσ 

ΑϋΣταδιο ΑΡΟΤΥΡΫΣΘ - 

ΑΝΑΛΥΣΘ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 

ΥΨ ΚΑΤ 

  10,00 20,00 65,00   5,00   

ΒϋΣτάδιο ΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΔΙΑΩΕΙΙΣΘΣ 

ΥΔΟΔΟΤΙΚΟΦ 

ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ  

  15,00 70,00 5,00   10,00   

ΓϋΣταδιο ΣΩΕΔΙΟ 

ΑΣΨΑΛΕΙΑΣ ΝΕΟΥ 
        20,00     

ΔϋΣτάδιο ΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΡΟΓΑΜΜΑ 

ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΕΓΫΝ  

  15,00 70,00 5,00   10,00   

ΕϋΣτάδιο  

ΚΟΣΤΟΛΟΓΘΣΘΣ ΤΘΣ 

ΡΑΟΩΘΣ ΥΡΘΕΣΙΫΝ 

ΝΕΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ 

11,00             

ΣΤϋ Στάδιο 

ΟΙΣΤΙΚΟΡΟΙΘΣΘ 

MASTER PLAN 

  5,00 10,00 5,00     10,00 

ςφνολο 11,00 45,00 170,00 80,00 20,00 25,00 10,00 
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α/α ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΑΡΘΡΟ ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ 
ΗΜΕΡΕ 

ΑΠΑΧΟΛΗΗ 
τκ 

ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ  

(σε εςπώ) 

1 
Τδρασλική Mελέτη (Κατ. 

13) 
ΓΔΝ.4Β 600 170 1,218 124.236,00 

2 
Σοπογραφική Μελέτη 

(Κατ. 16) 
ΓΔΝ.4Β 450 80 1,218 43.848,00 

3 

Τδρογεωλογική - 

γεωλογική μελέτη (Κατ. 

20) 

ΓΔΝ.4Β 450 25 1,218 13.702,50 

4 

Μητανολογική – 

Ζλεκτρομητανολογική 

μελέτη (Κατ. 9) 

ΓΔΝ.4Β 450 45 1,218 24.664,50 

5 
Περιβαλλοντική Mελέτη 

(Κατ. 27) 
ΓΔΝ.4Β 300 10 1,218 3.654,00 

6 
 Υημική μελέτη και  

Δρεσνα (Κατ. 17) 
ΓΔΝ.4Β 300 20 1,218 7.308,00 

7 
Οικονομική μελέτη  (Κατ. 

3) 
ΓΔΝ.4Β 300 11 1.218 4.019,40 

ςνολική Πποεκτιμώμενη Αμοιβή σωπίρ Φ.Π.Α. 221.432,40 

Απρόβλεπτα (15%) 33.214,86 

ςνολική Αμοιβή με Αππόβλεπτα 254.647,26 

Φ.Π.Α. (24%) 61.115,34 

ςνολική Πποεκτιμώμενη Αμοιβή σςμπεπιλαμβανομένος  Φ.Π.Α. 315.762,60 
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Ρροκειμζνου να περιλθφκεί ςτθν διακιρυξθ θ ελάχιςτθ απαιτοφμενθ τάξθ πτυχίου για τισ 

καλοφμενεσ κατθγορίεσ επιςυνάπτεται ο ακόλουκοσ πίνακασ : 

Αντιςτοίχιςθ αμοιβϊν κατθγορίασ μελετϊν με τάξθ πτυχίου : 

 

α/α ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΣΗ 

ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ  

(σε εςπώ σωπίρ αππόβλεπτα) 

Σάξη πτςσίος 

1 Τδρασλική Mελέτη (Κατ. 13) 124.236,00 
Γ τάξης και άνω, ή 

ισοδύναμο 

2 Σοπογραφική Μελέτη (Κατ. 16) 43.848,00 
Α τάξης και άνω, ή 

ισοδύναμο  

3 Τδρογεωλογική - γεωλογική μελέτη (Κατ. 20) 13.702,50 
Α τάξης και άνω, ή 

ισοδύναμο  

4 
Μητανολογική – Ζλεκτρομητανολογική μελέτη 

(Κατ. 9) 
24.664,50 

Β τάξης και άνω, ή 

ισοδύναμο  

5 Περιβαλλοντική Mελέτη (Κατ. 27) 3.654,00 
Α τάξης και άνω, ή 

ισοδύναμο  

6  Υημική μελέτη και  Δρεσνα (Κατ. 17) 7.308,00 
Α τάξης και άνω, ή 

ισοδύναμο  

7 Οικονομική μελέτη  (Κατ. 3) 4.019,40 
Α τάξης και άνω, ή 

ισοδύναμο  

 

Τα ωσ άνω κριτιρια τίκενται ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία μόνο για τουσ υποψιφιουσ μελετθτζσ 

των οποίων τα πτυχία είναι ςε ιςχφ κατά τθν 3θ Ιουλίου του 2019 (θμ/νια ζκδοςθσ του Ρ.Δ. 

71/2019) ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ του άρκρου 188 παρ. 4 του Ν.4635/30-

10-2019 που αντικατζςτθςε τισ διατάξεισ του άρκρου 39 παρ.2 του Ρ.Δ. 71/2019 και 

ιςχφουν. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

5. ΣΕΤΧΟ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Σεχνικά Δεδομζνα για τθν εκπόνθςθ του Γενικοφ χεδίου Υδρευςθσ του Διμου Ηρακλείου  

 

6. ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
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