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1. Γενικό πλαίςιο 

1.1.  Προβλζψεισ του χεδίου Διαχείριςθσ Λεκανϊν Απορροισ Ποταμϊν του Τδατικοφ 
Διαμερίςματοσ Ανατολικισ Μακεδονίασ 

Στο πλαίςιο εφαρµογισ τθσ Ευρωπαϊκισ Οδθγίασ – Ρλαίςιο για τα Φδατα (Οδθγία 
2000/60/ΕΕ), όπωσ ζχει ενςωµατωκεί ςτο εκνικό δίκαιο µε τον Ν. 3199/2003 και το Ρ.∆. 

51/2007, θ Ειδικι Γραµµατεία Υδάτων (ΕΓΥ) του Υπ. Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ (ΥΡΕΝ), 
ολοκλιρωςε το 2013 τθν κατάρτιςθ των πρϊτων Σχεδίων ∆ιαχείριςθσ των Λεκανϊν Απορροισ 
(Σ∆ΛΑΡ) των Υδατικϊν ∆ιαµεριςµάτων (Υ∆) τθσ χϊρασ περιλαμβανομζνου του ΥΔ Ανατολικισ 
Μακεδονίασ (EL11). Θ περιοχι ευκφνθσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλασ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) που εκτείνεται ςτα 
διοικθτικά όρια του ∆ιµου Καβάλασ όπωσ αυτά ζχουν διαµορφωκεί µετά τθν εφαρµογι του 
Ρρογράµµατοσ «Καλλικράτθσ», εντάςςεται κακ’ ολοκλθρία ςτο Υ∆ Ανατολικισ Μακεδoνίασ 
(EL11) και ςτθν ςυνεκτατι με αυτό Λεκάνθ Απορροισ Ροταµοφ (ΛΑΡ) Στρυμόνα (EL1106). 
Σφμφωνα με τθν Οδθγία, τα ΣΔΛΑΡ ανακεωροφνται ανά εξαετία και ο τρζχων διαχειριςτικόσ 
κφκλοσ είναι το διάςτθμα 2015-2021. Το 2017 ολοκλθρϊκθκε από τθν ΕΓΥ θ 1θ Ανακεϊρθςθ 
των ΣΔΛΑΡ. Θ ιςχφουςα 1θ Ανακεϊρθςθ του Σ∆ΛΑΡ του Υ∆ Ανατολικισ Μακεδονίασ εγκρίκθκε 
µε τθν υπ’ αρικ. οικ.904/21.12.2017 απόφαςθ τθσ Εκνικισ Επιτροπισ Υδάτων και 
δθµοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ Β’ 4679/29.12.2017. 

Βαςικό πυλϊνα των Σχεδίων ∆ιαχείριςθσ αποτελοφν τα Ρρογράµµατα Μζτρων που 
περιλαµβάνονται ςε αυτά και τα οποία αποτελοφν τισ δράςεισ εκείνεσ που πρζπει να 
υλοποιθκοφν προκειµζνου να επιτευχκοφν οι περιβαλλοντικοί ςτόχοι τθσ Οδθγίασ, δθλαδι θ 
επίτευξθ τθσ «καλισ κατάςταςθσ» των επιφανειακϊν και των υπόγειων υδατικϊν 

ςυςτθµάτων. Τα Ρρογράµµατα Μζτρων διακρίνονται ςε Βαςικά και Συµπλθρωµατικά Μζτρα. 
Βαςικά Μζτρα είναι αυτά τα οποία προκφπτουν από τθν εφαρµογι τθσ βαςικισ Κοινοτικισ 
νοµοκεςίασ. Συµπλθρωµατικά Μζτρα λαµβάνονται όταν οι πρόνοιεσ τθσ βαςικισ Κοινοτικισ 
νοµοκεςίασ δεν επαρκοφν για τθν επίτευξθ των περιβαλλοντικϊν ςτόχων τθσ Οδθγίασ. Τόςο τα 
βαςικά, όςο και τα ςυµπλθρωµατικά µζτρα χωρίηονται ςε κατθγορίεσ δράςεων που 
οµαδοποιοφν µζτρα µε παρόµοιο γενικό ςτόχο, όπωσ π.χ. το ςκοπό τθσ ανάκτθςθσ κόςτουσ για 
τισ υπθρεςίεσ φδατοσ, τθν προαγωγι µιασ αποτελεςµατικισ και βιϊςιµθσ χριςθσ φδατοσ 

προκειµζνου να µθν διακυβεφεται θ επίτευξθ των περιβαλλοντικϊν ςτόχων, ελζγχουσ που 
διζπουν τθν άντλθςθ γλυκϊν επιφανειακϊν και υπόγειων υδάτων και τθν κατακράτθςθ 
γλυκϊν επιφανειακϊν υδάτων, τον ζλεγχο ςθµειακϊν και διάχυτων πθγϊν ρφπανςθσ, κ.λπ. 

Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ, ςχετικι είναι θ κατθγορία Βαςικϊν Μζτρων «Μζτρα 
για την προώθηςη τησ αποδοτικήσ και αειφόρου χρήςησ του νεροφ ώςτε να μην διακυβεφεται 
η επίτευξη των ςτόχων τησ Οδηγίασ (Άρθρο 4) ». Τοπικά ελλείμματα νεροφ ςτθν προςπάκεια 
κάλυψθσ των αναγκαίων και επικυμθτϊν χριςεων υπιρχαν πάντα ςτο παρελκόν. Αυτά τα 
ελλείμματα οφείλονται τόςο ςτθ διακεςιμότθτα των υδατικϊν πόρων όςο και ςτθν 
εποχικότθτα και τοπικι ςυγκζντρωςθ των χριςεων (τουριςτικι ανάπτυξθ, αςτικά κζντρα, 
άρδευςθ κτλ.). Ωσ εκ τοφτου, θ αειφόροσ χριςθ του νεροφ ιταν πάντα κεντρικόσ ςτόχοσ και 
προαπαιτοφμενο για κάκε είδοσ οικονομικισ και κοινωνικισ ανάπτυξθσ. Στο μζλλον θ 
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ςυχνότθτα, το μζγεκοσ αλλά και θ διάρκεια των ελλειμμάτων ενδζχεται να αυξθκεί ωσ 
αποτζλεςμα τθσ κλιματικισ αλλαγισ. 

Το πρόγραμμα μζτρων του 1ου ΣΔΛΑΡ κακϊσ και τθσ 1θσ Ανακεϊρθςθσ του ΣΔΛΑΡ 
επικεντρϊνεται ςτθν αειφόρο χριςθ του νεροφ με ςτόχο τθ μείωςθ των απολιψεων και 
αποτελεί το κυρίωσ εργαλείο, ςε εκνικό και τοπικό επίπεδο, για τθν επίτευξθ αυτοφ του 

ςτόχου. Τα µζτρα εποµζνωσ προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ εντάςςονται ςτθν ωσ άνω κατθγορία 
βαςικϊν µζτρων. Αξίηει να ςθµειωκεί ότι τα µζτρα που περιλαµβάνονται ςτθν εν λόγω 
κατθγορία είναι ςτο µεγαλφτερο µζροσ τουσ «οριηόντιου» χαρακτιρα, δθλ. προβλζπονται 
αυτοφςια και µε τθν ίδια περιγραφι ςε όλα τα εγκεκριµζνα Σ∆ΛΑΡ των Υ∆ τθσ χϊρασ. 

Θ µελζτθ ςτθν οποία αφορά το παρόν αποτελεί τθν κφρια δράςθ για τθν 
αποτελεςµατικι εφαρµογι ςχετικοφ µζτρου τθσ παραπάνω αναφερκείςασ κατθγορίασ 
βαςικϊν µζτρων του ΣΔΛΑΡ. Το µζτρο αυτό περιζχεται ςτθν πρόςφατα εγκεκριµζνθ 1θ 
Ανακεϊρθςθ του ΣΔΛΑΡ του ΥΔ Ανατολικισ Μακεδονίασ (ΦΕΚ Β’ 4679/29.12.2017) και αφορά 
ςτθν εκπόνθςθ Γενικϊν χεδίων Υδρευςθσ από τισ ∆θµοτικζσ Επιχειριςεισ Φδρευςθσ – 
Αποχζτευςθσ και τουσ Διμουσ ι άλλουσ παρόχουσ νεροφ φδρευςθσ. 

Τα ςτοιχεία του µζτρου όπωσ αναφζρονται ςτο εγκεκριµζνο Σ∆ΛΑΡ ζχουν ωσ ακολοφκωσ: 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΟΥ: Σφνταξθ / Επικαιροποίθςθ Γενικϊν Σχεδίων Φδρευςθσ (Masterplan) 

ΤΥΡΟΣ ΜΕΤΟΥ: Βαςικό  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΟΥ: Μ11Β0301 

ΚΑΤΘΓΟΙΑ ΜΕΤΟΥ: Μζτρα για τθν προϊκθςθ τθσ αποδοτικισ και αειφόρου χριςθσ του νεροφ 
ϊςτε να μθν διακυβεφεται θ επίτευξθ των ςτόχων τθσ Οδθγίασ (Άρκρο 4) 

ΡΕΙΓΑΦΘ:  Σφνταξθ Γενικϊν Σχεδίων Φδρευςθσ όπου κα εντοπίηονται οι υδατικοί πόροι 
που κα καλφψουν τισ ανάγκεσ φδρευςθσ ςε μεςοπρόκεςμο και 
μακροπρόκεςμο χρονικό ορίηοντα, κα υιοκετοφνται εγκαίρωσ τα κατάλλθλα 
μζτρα προςταςίασ και κα ςχεδιάηονται τα απαραίτθτα εξωτερικά υδραγωγεία 
ςε προκαταρκτικό επίπεδο. 

   Τα Σχζδια (Masterplan) κα εκπονθκοφν από τισ ΔΕΥΑ/Διμουσ και Ραρόχουσ 
νεροφ φδρευςθσ. Τα Σχζδια αυτά κα πρζπει να είναι ςφμφωνα με τισ 
προβλζψεισ των Σχεδίων Διαχείριςθσ ΛΑΡ για τθν κατάςταςθ των υδατικϊν 
ςυςτθμάτων και των προγραμμάτων μζτρων, ενϊ κα πρζπει να λαμβάνονται 
υπόψθ και οι ενδεχόμενοι Κίνδυνοι Ρλθμμφρασ όπωσ ζχουν αποτυπωκεί ςτα 
ΣΔΚΡ τθσ Οδθγίασ 2007/60/ΕΚ. 

  Για το ςκοπό αυτό κα πρζπει να ζχουν τθ ςφμφωνθ γνϊμθ των οικείων 
Δ/νςεων Υδάτων. 

ΚΑΤΘΓΟΙΑ ΥΔ. ΣΥΣΤ:    Αφορά ςτο ςφνολο των Επιφανειακϊν και Υπόγειων υδατικϊν ςυςτθμάτων που 
χρθςιμοποιοφνται για φδρευςθ 

ΦΟΕΙΣ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ:  ΔΕΥΑ / Διμοι / Ράροχοι φδατοσ φδρευςθσ / Αποκ. Διοίκθςθ (Διεφκυνςθ 
Υδάτων) 
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Το µζτρο αποςκοπεί ςτθν αειφορικι διαχείριςθ των υδατικϊν πόρων, ςτθν κάλυψθ τθσ 
αυξανόµενθσ ηιτθςθσ νεροφ, ςτθν αναβάκµιςθ τθσ ποιότθτασ των υπθρεςιϊν προσ τουσ 
καταναλωτζσ και ςτθν εξυπθρζτθςθ καταναλωτϊν νζων περιοχϊν (επεκτάςεισ ςχεδίων 
πόλεων κτλ.) λαµβάνοντασ υπόψθ τα Γενικά Ρολεοδοµικά Σχζδια (ΓΡΣ). Τα ςχζδια φδρευςθσ 
κα ςυµπεριλαµβάνουν µελζτθ εξεφρεςθσ νζων πθγϊν για τθν αναβάκµιςθ του υδατικοφ 
δυναµικοφ ι κατάλλθλθσ διαχείριςθσ των υφιςτάµενων. 

 

1.2. φντομο ιςτορικό τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ.  

Θ Δθμοτικι Επιχείρθςθ Φδρευςθσ Αποχζτευςθσ Καβάλασ ιδρφκθκε το 1981. Θ 
λειτουργία τθσ άρχιςε το 1984 με αποκλειςτικό αντικείμενο τθν καταςκευι του χωριςτικοφ 
δικτφου αποχζτευςθσ τθσ πόλθσ και τθσ εγκατάςταςθσ επεξεργαςίασ λυμάτων. Ο τομζασ τθσ 
φδρευςθσ εξακολουκοφςε να εξυπθρετείται από το τμιμα φδρευςθσ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ 
του Διμου. Τον Ιοφνιο του 1990 εγκαινιάςτθκε θ Εγκατάςταςθ Επεξεργαςίασ Λυμάτων πόλθσ 
Καβάλασ και άρχιςε να λειτουργεί το δίκτυο αποχζτευςθσ, ενϊ άρχιςε θ πλιρθσ λειτουργία τθσ 
Δ.Ε.Υ.Α.Κ. που διαχειριηόταν πλζον και το υφιςτάμενο δίκτυο φδρευςθσ. 

Μζχρι τον Ιοφνιο του 1998 ολοκλθρϊκθκε και το δίκτυο αποχζτευςθσ και θ Ε.Ε.Λ. ςτο 

Ραλθό και άρχιςε θ λειτουργία τουσ. Τόςο το δίκτυο και θ εγκατάςταςθ επεξεργαςίασ ςτο 
Ραλθό, όςο και τα αντίςτοιχα ζργα τθσ πόλθσ ςυνζβαλαν μζςα ςτα λίγα χρόνια τθσ 
λειτουργίασ τουσ ςτθν εξάλειψθ τθσ ρφπανςθσ τθσ κάλαςςασ που επί χρόνια δεχόταν μεγάλο 
όγκο ανεπεξζργαςτων λυμάτων με αποτζλεςμα οι ακτζσ ςτα όρια τθσ πόλθσ να είναι τελείωσ 
ακατάλλθλεσ για κολφμβθςθ. 

Από το 1999 ςτα πλαίςια του ςχεδίου «Ι. ΚΑΡΟΔΙΣΤΙΑΣ», οι μζχρι τότε Κοινότθτεσ Ν. 
Καρβάλθσ και Χαλκεροφ ενςωματϊκθκαν ςτο Διμο Καβάλασ και ωσ εκ τοφτου περιιλκαν ςτθν 
περιοχι ευκφνθσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Μετά τθν εκπόνθςθ των ςχετικϊν μελετϊν καταςκευάςτθκαν 
ςτθν περιοχι ζργα αποχζτευςθσ και φδρευςθσ που χρθματοδοτικθκαν εξ ολοκλιρου από το 
πρόγραμμα Ε.Ρ.Τ.Α. (Ειδικό Ρρόγραμμα Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ). 

Με το ν. 3852/10 (πρόγραμμα Καλλικράτθσ) ςυγχωνεφτθκαν οι Διμοι Καβάλασ και 

Φιλίππων κακϊσ και οι αντίςτοιχεσ Δ.Ε.Υ.Α. τουσ και θ περιοχι ευκφνθσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. είναι 
πλζον ο ‘Καλλικρατικόσ’ Διμοσ Καβάλασ που προζκυψε από τθ ςυγχϊνευςθ. 

 

1.3. Περιγραφι του υδροδοτικοφ ςυςτιματοσ Δ.Ε.Τ.Α. Καβάλασ 

1.3.1. Δθμοτικι Ενότθτα Καβάλασ 

Θ υδροδότθςθ τθσ Δ.Ε. Καβάλασ γίνεται από τθν υδρομάςτευςθ ςτισ πθγζσ Βοϊράνθσ 
ςτθν περιοχι Κεφαλαρίου Δράμασ. Το δικαίωμα άντλθςθσ φδατοσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. από τισ εν 
λόγω πθγζσ ανζρχεται, βάςει ςυμβάςεωσ δουλείασ με τθν Κοινότθτα Κυργίων από το 1969, ςε 
ποςότθτα ζωσ 460 l/sec. Από τθν υδρομάςτευςθ το νερό μεταφζρεται προσ το Κεντρικό 
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Αντλιοςτάςιο Φδρευςθσ ςτθν περιοχι των Αμιςιανϊν με χαλφβδινο βαρυτικό αγωγό 
διαμζτρου Φ800, που καταλιγει ςτο κάλαμο άντλθςθσ του αντλιοςταςίου. Θ 
παροχετευτικότθτα του αγωγοφ είναι 1,650 m³/ϊρα (14,500,000 m³/ζτοσ), που μπορεί να 
καλφψει τισ ανάγκεσ 115.000 κατοίκων και υπερκαλφπτει τισ ςθμερινζσ ανάγκεσ τθσ Δ.Ε. που 
είναι κατά μζςο όρο 26,000 m³/θμζρα (9,500,000 m³/ζτοσ). 

Στθν περιοχι του Κεντρικοφ Αντλιοςταςίου Φδρευςθσ υπάρχουν τρεισ γεωτριςεισ και 
το Εφεδρικό, ςιμερα, Αντλιοςτάςιο Φδρευςθσ, που υδροδοτοφςαν τθν πόλθ τθσ Καβάλασ πριν 
από το 1970 και που ςιμερα διατθροφνται ςε λειτουργικι ετοιμότθτα για εφεδρικι χριςθ ςε 
περιπτϊςεισ διακοπισ λειτουργίασ του Κεντρικοφ Αντλιοςταςίου. Θ ςυνολικι δυναμικότθτα 
των γεωτριςεων είναι 650 m³/ϊρα και μποροφν να τροφοδοτιςουν είτε τον κάλαμο άντλθςθσ 
του Κεντρικοφ Αντλιοςταςίου, είτε τθ δεξαμενι Κεφαλισ Σιραγγασ, ανάλογα με τισ ανάγκεσ 
που κάκε φορά καλοφνται να καλφψουν. Θ χριςθ τουσ είναι περιςταςιακι και κατά τθν 
τελευταία δεκαπενταετία χρθςιμοποιικθκαν ςε ελάχιςτεσ περιπτϊςεισ. Εκτιμάται ότι θ ετιςια 
απολιψιμθ ποςότθτα νεροφ από το ςφνολο των γεωτριςεων είναι 520,000 m³/ζτοσ. 

Από το Κεντρικό Αντλιοςτάςιο το νερό οδθγείται ςτθ Δεξαμενι Κεφαλισ Σιραγγασ 
(Δ.Κ.Σ.), ανάντι του οικιςμοφ Σταυρόσ Αμυγδαλεϊνα, μζςω χαλφβδινου κατακλιπτικοφ αγωγοφ 
διαμζτρου Φ700. Από τθ Δ.Κ.Σ., ξεκινά ο κφριοσ τροφοδοτικόσ αγωγόσ, χαλφβδινοσ, διαμζτρου 

Φ800, των υπολοίπων δεξαμενϊν τθσ Καβάλασ, διαπερνϊντασ τον αυχζνα του Αγίου Σφλλα 
μζςω ςιραγγασ. Θ ςιραγγα ζχει μικοσ 991 m, μορφι πεταλοειδι, με ελεφκερο φψοσ 2.18 m 
και μζγιςτο πλάτοσ 1.98 m, καταλιγει δε, ςτον Μεριςτι ΦΙ τθσ Αγίασ Ραραςκευισ (Μ.ΦΙ.Α.Ρ.). 
Από το Μ.ΦΙ.Α.Ρ., ο ζνασ κλάδοσ, με χαλφβδινο αγωγό διαμζτρου Φ600, τροφοδοτεί τθν 
ανατολικι πλευρά τθσ Καβάλασ και ο δεφτεροσ τθ δυτικι.  
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Διάγραμμα 1. χθματικι παράςταςθ του υδροδοτικοφ ςυςτιματοσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. (Δ.Ε. Καβάλασ) 

Ο ανατολικόσ κλάδοσ, από τον Μεριςτι ΦΙΙ Υψθλισ Ηϊνθσ (Μ.ΦΙΙ.Υ.Η.), μεςω 
αντλιοςταςίου οδθγεί το νερό ςτισ Δεξαμενζσ Υψθλισ Ηϊνθσ, (Δ160 & Δ165) ανάντι του 
περιμετρικοφ δρόμου τθσ Καβάλασ και ςυνεχίηει ανατολικότερα με διάμετρο Φ550 
τροφοδοτϊντασ κατά πρϊτον τισ παρακείμενεσ δεξαμενζσ του Αγίου Ραντελειμονα (Δ120 & 
Δ125). Στθν περιοχι τθσ Χωράφασ, ο προαναφερκείσ αγωγόσ τροφοδοτεί με τθ βοικεια 
αντλιοςταςίου τθ μικρι δεξαμενι ςτα Ρλατανάκια και ςυνεχίηει ζωσ τον Μεριςτι ΦΙΙΙ 
παρακείμενα τθσ Δεξαμενισ τθσ Χωράφασ. Συνεχίηοντασ ζωσ τθν περιοχι του Αγίου 
Ακαναςίου, ο ίδιοσ αγωγόσ τροφοδοτεί μζςω του Μεριςτι ΦΙV τθ δεξαμενι του Αγίου 
Ακαναςίου. Από τον Μεριςτι ΦΙV ξεκινάει αγωγόσ από αμιαντοτςιμζντο (ΑΗ) διαμζτρου Φ350 

και καταλιγει ςτθ δεξαμενι τθσ Άςπρθσ Άμμου. Ζνασ μικρότεροσ κλάδοσ του, που 
καταςκευάςτθκε μετά τθν εφαρμογι του προγράμματοσ "Καποδίςτριασ", υδροδοτεί τουσ 
οικιςμοφσ του Χαλκεροφ, τθσ Νζασ Καρβάλθσ και τθσ Άνω – Κάτω Λεφκθσ. 

Ο δυτικόσ κλάδοσ, από τον Μεριςτι ΦΙ τθσ Αγίασ Ραραςκευισ, τροφοδοτεί τισ 
δεξαμενζσ τθσ Αγίασ Ραραςκευισ, (ΔΑΡ-1 & ΔΑΡ-2) και καταλιγει ςτθ δεξαμενι του Ραλιοφ. Ο 
αγωγόσ προσ το Ραλιό κακ’ οδόν υδροδοτεί τμιματα των ςυνοικιϊν τθσ Κθποφπολθσ, του 
Αγίου Λουκά και τθσ Νεάπολθσ. 

 

1.3.2. Δθμοτικι Ενότθτα Φιλίππων 

Οι οικιςμοί τθσ Δ.Ε. Φιλίππων ζχουν ζνα ιδιαίτερο χαρακτθριςτικό: μια ομάδα από 
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αυτζσ, οι πολυπλθκζςτερεσ, χαρακτθρίηονται ωσ πεδινζσ ι των κραςπζδων. Μια άλλθ ομάδα, 
αποτελοφμενθ από μικροφσ οικιςμοφσ, χαρακτθρίηονται ωσ ορεινζσ. Το γεγονόσ αυτό ζχει 
δθμιουργιςει διαφορετικζσ ςυνκικεσ φδρευςθσ για τισ δφο ομάδεσ, με επάρκεια νεροφ ςτθν 
περίπτωςθ τθσ πρϊτθσ, με πολλά προβλιματα ςτθν περίπτωςθ τθσ δεφτερθσ ομάδασ. 

Αναλυτικά θ κατάςταςθ για κάκε οικιςμό ζχει ωσ εξισ: 

1) Ο οικιςμόσ Λυδίασ υδροδοτείται από δφο γεωτριςεισ ςτα βορειοδυτικά του 
οικιςμοφ, ανορυχκείςεσ ςε προςχωματικοφσ υδροφόρουσ. Οι εκμεταλλεφςιμεσ παροχζσ τουσ 
είναι τθσ τάξθσ των 80 m³/h και χρθςιμοποιοφνται θ μία ωσ κφρια και θ δεφτερθ ωσ εφεδρικι. 
Οι θμεριςιεσ ανάγκεσ υπολογίηονται ςε 390 m³ νεροφ και επομζνωσ καλφπτονται με τθ 
λειτουργία τθσ μίασ εκ των δφο γεωτριςεων επί 5ϊρου. Ζτςι θ κάλυψθ των υδρευτικϊν 
αναγκϊν είναι ευχερισ με τθ λειτουργία μιασ (τθσ κφριασ) γεωτριςεωσ, ενϊ θ δεφτερθ 
γεϊτρθςθ παραμζνει ωσ εφεδρικι. 

2) Ο οικιςμόσ Κρθνίδων υδροδοτείται από δφο κφριεσ γεωτριςεισ που ζχουν 
ανορυχκεί ανάντθ των πθγϊν Ντίγκιλ Τασ και μια εφεδρικι που βρίςκεται ςτα Ν.Δ. του 
οικιςμοφ. Οι παροχζσ των κφριων γεωτριςεων είναι τθσ τάξθσ των 200 m³/h για τθν κάκε μία 
ενϊ θ παροχι τθσ εφεδρικισ είναι τθσ τάξθσ των 100 m³/h. Οι θμεριςιεσ ανάγκεσ 

υπολογίηονται ςε 1.540 m³ νεροφ και επομζνωσ καλφπτονται με τθ λειτουργία τθσ μίασ εκ των 
δφο κφριων γεωτριςεων επί 8ϊρου. 

3) Ο οικιςμόσ Φιλίππων υδροδοτείται από δφο γεωτριςεισ που ζχουν ανορυχκεί ςτα 
Ν.Δ. και Β.Α. του οικιςμοφ. Θ κφρια γεϊτρθςθ ςτα Ν.Δ. ζχει ανορυχκεί ςτουσ προςχωματικοφσ 
υδροφορείσ και θ παροχι τθσ είναι τθσ τάξθσ των 80 m3/h. Θ δεφτερθ (εφεδρικι) ζχει 
ανορυχκεί ςτα Β.Α. του οικιςμοφ, ςτον καρςτικό υδροφορζα, με παροχι τθσ τάξθσ των 40 
m3/h. Οι θμεριςιεσ ανάγκεσ υπολογίηονται ςε 420 m³ νεροφ και επομζνωσ καλφπτονται με τθ 
λειτουργία τθσ κφριασ γεωτριςεωσ επί 6ϊρου. Σε περίπτωςθ βλάβθσ τθσ αντλίασ τθσ κφριασ 
γεϊτρθςθσ, απαιτείται λειτουργία τθσ εφεδρικισ επί 12ϊρου για τθν κάλυψθ των υδρευτικϊν 
αναγκϊν. 

4) Ο οικιςμόσ Κρυονερίου υδροδοτείται αυτόνομα από δφο πθγζσ που βρίςκονται ςτα 

Β.Α. των ερειπίων Κοκάλων. Στθν ίδια περιοχι και Ν.Α. των ερειπίων Κοκάλων υπάρχουν δφο 
ακόμθ αναξιοποίθτεσ πθγζσ, που είναι δυνατό να χρθςιμοποιθκοφν ςτθν υδροδότθςθ του 
Κρυονερίου, λόγω γειτνίαςθσ με το υφιςτάμενο εξωτερικό δίκτυο. Ακόμα μπορεί να 
χρθςιμοποιθκοφν εναλλακτικά οι γεωτριςεισ τθσ πεδινισ περιοχισ Κρυονερίου που 
χρθςιμοποιοφνται ςτθν υδροδότθςθ τθσ Κοινότθτασ Λιμνιϊν (Λιμνιάσ – Βουνοχωρίου – 
Λυκοςτόμου), λόγω τθσ γειτνίαςθσ τθσ δεξαμενισ Κρυονερίου με ζνα από τα αντλιοςτάςια των 
ορεινϊν Κοινοτιτων. Οι πθγζσ των ερειπίων Κοκάλων αποδίδουν παροχζσ τθσ τάξθσ 8-15 m³/h 
θ κάκε μία. Οι θμεριςιεσ ανάγκεσ υπολογίηονται ςε 290 m³ νεροφ, οι οποίεσ καλφπτονται 
ςιμερα από τθν γεϊτρθςθ τθσ πεδινισ περιοχισ Κρυονερίου που χρθςιμοποιείται για τθν 
υδροδότθςθ τθσ Κοινότθτασ Λιμνιϊν. Θα μποροφςε όμωσ να εξεταςτεί ωσ εναλλακτικι και 
ςυμπλθρωματικι – εφεδρικι λφςθ θ αξιοποίθςθ των δφο πθγϊν ςτα Ν.Α. των ερειπίων 
Κοκάλων. 
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5) Οι οικιςμοί Δάτου – Πολυςτφλου - Μικροχωρίου υδροδοτοφνται από δφο 
γεωτριςεισ που ζχουν ανορυχκεί ςτα Β.Δ. του Αμυγδαλεϊνα, ςτον καρςτικό υδροφορζα, με 
παροχζσ τθσ τάξθσ των 100 m³/h για τθν κάκε μία και χρθςιμοποιοφνται θ μία ωσ κφρια και θ 
δεφτερθ ωσ εφεδρικι. Οι θμεριςιεσ ανάγκεσ υπολογίηονται ςε 355 m³ νεροφ και επομζνωσ 
καλφπτονται με τθ λειτουργία τθσ μίασ εκ των δφο γεωτριςεων επί 4ϊρου. Ζτςι θ κάλυψθ των 
υδρευτικϊν αναγκϊν είναι ευχερισ με τθ λειτουργία μιασ (τθσ κφριασ) γεωτριςεωσ, ενϊ θ 

δεφτερθ γεϊτρθςθ παραμζνει ωσ εφεδρικι. 

6) Οι οικιςμοί Αμυγδαλεϊνα – ταυροφ υδροδοτοφνται από δφο γεωτριςεισ που 
ζχουν ανορυχκεί ςτα Β.Δ. του Αμυγδαλεϊνα, ςτον καρςτικό υδροφορζα, με παροχζσ τθσ τάξθσ 
των 150 m³/h για τθν κάκε μία και χρθςιμοποιοφνται θ μία ωσ κφρια και θ δεφτερθ ωσ 
εφεδρικι. Οι θμεριςιεσ ανάγκεσ υπολογίηονται ςε 795 m³ νεροφ και επομζνωσ καλφπτονται 
με τθ λειτουργία τθσ μίασ εκ των δφο γεωτριςεων επί 6ϊρου. Ζτςι θ κάλυψθ των υδρευτικϊν 
αναγκϊν είναι ευχερισ με τθ λειτουργία μιασ (τθσ κφριασ) γεωτριςεωσ, ενϊ θ δεφτερθ 
γεϊτρθςθ παραμζνει ωσ εφεδρικι. 

7) Ο οικιςμόσ Ηυγοφ υδροδοτείται από δφο γεωτριςεισ ςτα Νοτιοδυτικά του οικιςμοφ, 
ανορυχκείςεσ ςε προςχωματικοφσ υδροφόρουσ. Οι εκμεταλλεφςιμεσ παροχζσ τουσ είναι τθσ 
τάξθσ των 80 m³/h και χρθςιμοποιοφνται θ μία ωσ κφρια και θ δεφτερθ ωσ εφεδρικι. Οι 

θμεριςιεσ ανάγκεσ υπολογίηονται ςε 695 m³ νεροφ και επομζνωσ καλφπτονται με τθ 
λειτουργία τθσ μίασ εκ των δφο γεωτριςεων επί 9ϊρου. Ζτςι θ κάλυψθ των υδρευτικϊν 
αναγκϊν είναι ευχερισ με τθ λειτουργία μιασ (τθσ κφριασ) γεωτριςεωσ, ενϊ θ δεφτερθ 
γεϊτρθςθ παραμζνει ωσ εφεδρικι. 

8) Ο οικιςμόσ Νζου Ηυγοφ υδροδοτείται αυτόνομα από γεϊτρθςθ που ανορφχκθκε ςτα 
Ν.Δ. του οικιςμοφ και ζχει εκμεταλλεφςιμθ παροχι τθσ τάξθσ των 60 m³/h. Οι θμεριςιεσ 
ανάγκεσ υπολογίηονται ςε 290 m³ και καλφπτονται με τθ λειτουργία τθσ γεϊτρθςθσ επί 5ϊρου. 
Θα πρζπει να εξαςφαλιςτεί θ απρόςκοπτθ υδροδότθςθ ςε περίπτωςθ βλάβθσ τθσ αντλίασ 
γεωτριςεωσ. 

9) Οι οικιςμοί Λιμνιάσ – Βουνοχωρίου - Λυκοςτόμου υδροδοτοφνται από δφο 
γεωτριςεισ ανορυχκείςεσ ςε προςχωματικοφσ υδροφόρουσ ςτθν πεδινι περιοχι του 

αγροκτιματοσ Κρυονερίου. Οι εκμεταλλεφςιμεσ παροχζσ τουσ είναι τθσ τάξθσ των 80 m³/h για 
τθν κάκε μία και χρθςιμοποιοφνται θ μία ωσ κφρια και θ δεφτερθ ωσ εφεδρικι. Οι θμεριςιεσ 
ανάγκεσ υπολογίηονται ςε 175 m³ νεροφ και επομζνωσ καλφπτονται με τθ λειτουργία τθσ μίασ 
εκ των δφο γεωτριςεων επί 3ϊρου. Το νερό των γεωτριςεων με ζνα ςφςτθμα αντλιοςταςίων 
φτάνει ςτουσ τρεισ οικιςμοφσ. 

10) Ο οικιςμόσ Πολυνζρου υδροδοτείται από δφο πθγζσ. Από αυτζσ θ κφρια βρίςκεται 
Ανατολικά του οικιςμοφ και θ παροχι τθσ κυμαίνεται ςε ευρζα όρια από 15 ζωσ 200 m³/h. Θ 
δεφτερθ πθγι του Ρολυνζρου βρίςκεται προσ τθν περιοχι των Κορυφϊν και θ παροχι τθσ 
εκτιμάται ςε 3-15 m³/h. Οι θμεριςιεσ ανάγκεσ υπολογίηονται ςε 20 m³ ενϊ οι 
χρθςιμοποιοφμενεσ πθγζσ αποδίδουν κατ’ ελάχιςτο 18 m³/h (430 m³/θμζρα). Γενικά δεν 
παρατθροφνται ελλείψεισ. 
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11) Ο οικιςμόσ Κρανοχωρίου υδροδοτείται από δφο πθγζσ που βρίςκονται ςτο όριο ι 
κοντά ςτον οικιςμό και οι παροχζσ τουσ είναι τθσ τάξθσ των 1-5 m³/h. Οι θμεριςιεσ ανάγκεσ 
υπολογίηονται ςε 7 m³ ενϊ οι χρθςιμοποιοφμενεσ πθγζσ αποδίδουν κατ’ ελάχιςτο 2 m³/h 
(48m³/θμζρα). Γενικά δεν παρατθροφνται ελλείψεισ. 

12) Ο οικιςμόσ Κορυφϊν υδροδοτείται από δφο πθγζσ. Από αυτζσ θ κφρια βρίςκεται 

Νότια του οικιςμοφ, προσ τθν περιοχι τθσ Ραλιάσ Καβάλασ, ανατολικά τθσ οδοφ που ςυνδζει 
τουσ δφο οικιςμοφσ. Θ παροχισ τθσ κυμαίνεται ςε ευρζα όρια από 1-50 m³/h. Θ δεφτερθ πθγι 
βρίςκεται ςε μικρι απόςταςθ ςτα Ν.Δ. του οικιςμοφ με μικρι παροχι (0,5 – 2 m³/h). Οι 
θμεριςιεσ ανάγκεσ υπολογίηονται ςε 35 m³ ενϊ οι χρθςιμοποιοφμενεσ πθγζσ αποδίδουν κατ’ 
ελάχιςτο 1,5 m³/h (36 m³/θμζρα). Υπάρχει δίκτυο από τθν κφρια πθγι τθσ Ραλιάσ Καβάλασ 
προσ τθν πθγι Κορυφϊν. Ρροβλιματα εμφανίηονται κατά τουσ κερινοφσ μινεσ ι και ςε 
περιόδουσ ζντονθσ λειψυδρίασ. 

13) Ο οικιςμόσ Παλιάσ Καβάλασ υδροδοτείται από δφο πθγζσ. Από αυτζσ θ κφρια 
βρίςκεται Ν – Ν.Α. του οικιςμοφ και θ παροχι κυμαίνεται ςε ευρζα όρια από 7 ζωσ 150 m³/h. 
Θ πθγι αυτι είναι δυνατό να χρθςιμοποιθκεί εναλλακτικά ςτθν υδροδότθςθ του οικιςμοφ των 
Κορυφϊν. Θ δεφτερθ πθγι τθσ Ραλιάσ Καβάλασ βρίςκεται ουςιαςτικά εντόσ του οικιςμοφ, 
κοντά ςτο Β άκρο του και θ μζςθ παροχι τθσ εκτιμάται ςε 18 m³/h. Οι θμεριςιεσ ανάγκεσ 

υπολογίηονται ςε 65 m³ ενϊ οι χρθςιμοποιοφμενεσ πθγζσ αποδίδουν κατ’ ελάχιςτο 10 m³/h 
(240 m³/θμζρα). Γενικά παρατθροφνται ελλείψεισ ςε περιόδουσ αιχμισ των κερινϊν μθνϊν. 

Θ διακφμανςθ τθσ καταναλϊςεωσ κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ είναι ςθμαντικι και γι 
αυτό το λόγο γίνεται θ παρεμβολι των δεξαμενϊν ςυγκεντρϊςεωσ για να κρατθκεί ςτακερι 
για αρκετό χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον θ θμεριςια λιψθ νεροφ από τθν υδρολθψία. 

 

α/α Οικιςμόσ ι ομάδα οικιςμϊν 
Όγκοσ δεξαμενϊν 

(m³) 

1 Αμυγδαλεϊνα 300 

2 Ηυγοφ 600 

3 Νζου Ηυγοφ 300 

4 Κρθνίδων 822 

5 Κρυονερίου 374 

6 Λυδίασ 150 

7 Ρολυςτφλου-Δάτου-Μικροχωρίου 200 

8 Φιλίππων 220 

 

Ζτςι λοιπόν ςιμερα, μετά από όλα τα προθγοφμενα που αναφζρκθκαν προκφπτει ότι 
για τθν υδροδότθςθ των οικιςμϊν τθσ Δ.Ε. Φιλίππων χρθςιμοποιοφνται κυριϊσ γεωτριςεισ 
αλλά και πθγζσ. Αυτό ςυνεπάγεται υψθλό κόςτοσ φδρευςθσ δεδομζνου ότι υπάρχουν πολλά 
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ςθμεία υδρολθψίασ, απαιτοφνται περιςςότεροι ζλεγχοι ποιότθτασ νεροφ και δεν υπάρχει 
άμεςθ εποπτεία του ςυςτιματοσ υδροδότθςθσ. 

2. Αντικείμενο μελζτθσ 

2.1. Περιοχι Μελζτθσ 

Θ άμεςθ περιοχι μελζτθσ του υπό κατάρτιςθ Γενικοφ Σχεδίου Φδρευςθσ (Γ.Σ.Υ.) 
ορίηεται ωσ θ περιοχι δικαιοδοςίασ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ., ιτοι τα διοικθτικά όρια του Διμου Καβάλασ 
όπωσ αυτά ζχουν προκφψει μετά τθν εφαρμογι του Ν.3852/2010 (Σχζδιο «Καλλικράτθσ»). 

Θ ευρφτερθ περιοχι μελζτθσ περιλαμβάνει τισ υδρολογικζσ λεκάνεσ απορροισ και 
υδρογεωλογικζσ λεκάνεσ τροφοδοςίασ των υδατικϊν ςυςτθμάτων από τα οποία 
προςπορίηεται νερό φδρευςθσ θ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.. Σφμφωνα με το οικείο ΣΔΛΑΡ του ΥΔ Ανατολικισ 
Μακεδονίασ (EL11) αλλά και του όμορου ΥΔ Θράκθσ (EL12), τα Υπόγεια Υδατικά Συςτιματα 
(ΥΥΣ) που εμπίπτουν ςτθν ευρφτερθ περιοχι μελζτθσ είναι τα ΥΥΣ Δράμασ (EL1100050) και ΥΥΣ 
Ορζων Λεκάνθσ (EL1200070).  

Θ µελζτθ κατάρτιςθσ του Γενικοφ Σχεδίου Φδρευςθσ (Master Plan) τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. κα 
εκπονθκεί ςε τρείσ (3) φάςεισ, ωσ ακολοφκωσ: 

Α’ Φάςθ – Τφιςτάμενο Τδροδοτικό φςτθμα. Προςφορά Υδατοσ και φυςικό υδατικό 
ιςοηφγιο. 

Συλλογι και αποδελτίωςθ υφιςτάμενων μελετϊν. Καταγραφι πρωτογενϊν δεδοµζνων 
υδατικοφ ςυςτιματοσ. Συμπλιρωςθ/επικαιροποίθςθ Γεωγραφικοφ Συςτιµατοσ Ρλθροφοριϊν 
(Γ.Σ.Ρ.) και ςχετικϊν βάςεων δεδοµζνων. Κατάρτιςθ φυςικϊν υδρολογικϊν ιςοηυγίων των 
υδατικϊν ςυςτθμάτων προςποριςμοφ νεροφ φδρευςθσ. Ρροςδιοριςμόσ ςεναρίων κλιματικισ 
αλλαγισ. 

Β’ Φάςθ – Τφιςτάμενθ και μελλοντικι ηιτθςθ φδατοσ. Ιςοηφγιο προςφοράσ και ηιτθςθσ. 
Εκτίμθςθ ηιτθςθσ νεροφ ανά χριςθ φδατοσ ςτθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ και για τον 
μεςοπρόκεςμο και μακροπρόκεςμο χρονικό ορίηοντα. Στρατθγικι κεϊρθςθ του μθ- 
ειςοδθματικόυ νεροφ (φανερζσ και αφανείσ απϊλειεσ) και τθσ πικανισ εξζλιξισ του ςτο χρόνο. 

Κατάρτιςθ ιςοηυγίου προςφοράσ και ηιτθςθσ και τθσ εξζλιξισ του ςτθ χρονικι περίοδο 
ςχεδιαςμοφ. 

Γ’ Φάςθ – Ζργα και δράςεισ αξιοποίθςθσ υδατικϊν πόρων και εξζλιξθσ υδροδοτικοφ 
ςυςτιματοσ. χζδιο δράςθσ επενδφςεων. Ειδικά κζματα. 

Ρροςδιοριςµόσ ζργων και δράςεων αξιοποίθςθσ και διαχείριςθσ των υδατικϊν πόρων και 
ζργων αναβάκμιςθσ του υδροδοτικοφ ςυςτιματοσ για τθν ικανοποίθςθ τθσ ηιτθςθσ ςτουσ 
διάφορουσ χρονικοφσ ορίηοντεσ. Διερεφνθςθ εναλλακτικϊν πθγϊν υδροδότθςθσ τθσ ορεινισ 
ηϊνθσ Δ.Ε. Φιλίππων. Διερεφνθςθ ειδικϊν κεμάτων διαχείριςθσ (εξοικονόμθςθ, 
επαναχρθςιμοποίθςθ, παραγωγι ενζργειασ). Κατάρτιςθ Σχεδίου Δράςθσ Επενδφςεων με 
προκαταρκτικι εκτίμθςθ κόςτουσ ζργων, προτεραιότθτεσ υλοποίθςθσ και χρονικό 
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προγραμματιςμό για τουσ διάφορουσ χρονικοφσ ορίηοντεσ ςχεδιαςμοφ. 

 

2.2. Περιγραφι αντικειμζνων Αϋ Φάςθσ 

Οι εργαςίεσ τθσ Α’ Φάςθσ κα περιλάβουν τα ακόλουκα: 

1. υλλογι, αξιολόγθςθ και αποδελτίωςθ δεδοµζνων από υφιςτάµενεσ µελζτεσ ςχετικζσ με 
το αντικείμενο του Γενικοφ Σχεδίου Φδρευςθσ. Ρεριλαµβάνονται κατ’ ελάχιςτον οι µελζτεσ 
που αναφζρονται ςτον ακόλουκο Ρίνακα 2.1. Στισ μελζτεσ που κα ςυλλεχκοφν κα 
περιλαμβάνονται, εκτόσ των τεχνικϊν μελετϊν που αναφζρονται άμεςα ςτο υδροδοτικό 

ςφςτθμα τθσ Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλασ και μελζτεσ ευρφτερου ενδιαφζροντοσ που ςχετίηονται με 
το αντικείμενο του Γενικοφ Σχεδίου Φδρευςθσ, όπωσ χωροταξικζσ και πολεοδομικζσ 
μελζτεσ για τθν ευρφτερθ περιοχι μελζτθσ, μελζτεσ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων 
ςυναφϊν ζργων και δραςτθριοτιτων, οικονομικζσ μελζτεσ, επιχειρθςιακά ςχζδια κλπ. 
Ειδικά ςτον τομζα τθσ διαχείριςθσ υδατικϊν πόρων, κα πρζπει να αποδελτιωκοφν χριςιµα 
ςτοιχεία και πλθροφορίεσ από τισ µελζτεσ διαχείριςθσ υδατικϊν πόρων που ζχουν 
εκπονθκεί ςε εκνικό επίπεδο, όπωσ θ µελζτθ «Ανάπτυξθ εργαλείων και ςυςτθµάτων 
υδατικϊν πόρων των Υ.∆. Δυτικισ, Κεντρικισ, Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ» (πρϊθν 

ΥΡ.ΑΝ. 2003-2008) και οι πρόςφατεσ µελζτεσ κατάρτιςθσ των Σχεδίων ∆ιαχείριςθσ 
Λεκανϊν Απορροισ Ροταµϊν των Υ.∆. Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ ςφµφωνα µε 
τον ν. 3199/2003 και το Ρ.∆. 51/2007 και τθσ 1θσ Ανακεϊρθςθσ αυτϊν (2012-2018). 

Πίνακασ 2.1 Τφιςτάμενεσ μελζτεσ ςχετικά με το αντικείμενο του Γ..Τ. 

Α/Α ΣΙΣΛΟ ΦΟΡΕΑ ΜΕΛΕΣΘΣΘ ΕΣΟ 

1 Μελζτθ υδρευςθσ Χαλκεροφ.  Αγγελοφδθσ Άγγελοσ 1999 

2 Μελζτθ φδρευςθσ Ν. Καρβάλθσ.  Αγγελοφδθσ Άγγελοσ 1999 

3 Μελζτθ φδρευςθσ Διμου Καβάλασ.  Αγγελοφδθσ Άγγελοσ 2000 

4 
Διαχειριςτικι μελζτθ φδρευςθσ Διμου Φιλίππων 
(υδραυλικι – γεωλογικι). 

 
Μαλλιαρόπουλοσ 

Ιωάννθσ 
2011 

5 
Υδρογεωλογικι μελζτθ εντοπιςμοφ εκμεταλλεφςιμων 
ποςοτιτων υπόγειου νεροφ για τθν υδροδότθςθ των 
Κοινοτιτων τθσ ορεινισ ηϊνθσ Δ.Ε. Φιλίππων. 

 
Ηαραφειάδθσ 
Ραναγιϊτθσ 

2013 

6 
Γεωτεχνικι ζρευνα περιοχισ καταςκευισ εξωτερικοφ 
δικτφου φδρευςθσ Κοινοτιτων Δ.Ε. Φιλίππων από τισ 
πθγζσ Βοιράνθσ. 

 
Ραπακωνςταντίνου 

Κωνςταντίνοσ 
2013 

7 

Αναγνϊριςθ – εντοπιςμόσ των υδροφόρων ςτρωμάτων 
υψθλισ περιεκτικότθτασ ςε νιτρικά ιόντα ςτισ 
υδρογεωτριςεισ του πεδινοφ τμιματοσ τθσ Δ.Ε. 
Φιλίππων. 

 
GEOTECH 

(Κ.Ραπακωνςταντίνου) 
2016 
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8 
Επιφανειακι γεωφυςικι ζρευνα ςτον ορεινό όγκο τθσ 
Δ.Ε. Φιλίππων  
(Βουνοχϊρι – Λιμνιά – Λυκόςτομο – Κορυφζσ). 

 
GEOTECH 

(Κ.Ραπακωνςταντίνου) 
2016 

9 

Ειδικι μελζτθ κοςτολόγθςθσ - τιμολόγθςθσ φδρευςθσ με 
πλιρθ ανάκτθςθ του οικονομικοφ κόςτουσ και του 
κόςτουσ φυςικϊν πόρων, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ 
Κοινοτικισ Οδθγίασ 2000/60 ΕΚ. 

 
Σαφαρίκασ Γεϊργιοσ-

Σαφαρίκασ Χριςτοσ Ο.Ε. 
2018 

10 

Ειδικι υδρογεωλογικι μελζτθ λεπτομεροφσ οριοκζτθςθσ 
ηωνϊν προςταςίασ πθγϊν Βοϊράνθσ, ςτο πλαίςιο 
εφαρμογισ των ειδικϊν όρων τθσ με αρικμό πρωτ. 
10912/Φ.397/11‐07‐2016 απόφαςθσ χοριγθςθσ άδειασ 
χριςθσ νεροφ ςτθ Δ.Ε.Υ.Α.Καβάλασ υδρευτικισ χριςθσ 
για τθν φδρευςθ τθσ Δ.Ε. Καβάλασ. 

 
Ηαραφειάδθσ 
Ραναγιϊτθσ 

2018 

 

2. υλλογι και επεξεργαςία υφιςτάµενων δεδοµζνων βάςθσ του φυςικοφ και υδατικοφ 
περιβάλλοντοσ. Θα ςυλλεχκοφν, ςε ζντυπθ ι ψθφιακι µορφι, υδροµετεωρολογικά και 
υδρολογικά - υδρογεωλογικά δεδοµζνα από ςτακµοφσ παρακολοφκθςθσ ςτθν περιοχι 
µελζτθσ, τοπογραφικά δεδοµζνα (τοπογραφικά διαγράµµατα, ψθφιακά µοντζλα εδάφουσ) 
και δεδοµζνα χριςεων γθσ. Ο Ανάδοχοσ κα αξιολογιςει τθν ποιότθτα των δεδομζνων, κα 
προβεί ςε ςυμπλθρϊςεισ κενϊν ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ και κα επεξεργαςτεί τα δεδομζνα 

με ςκοπό τθν παραγωγι χρονοςειρϊν δευτερογενοφσ πλθροφορίασ απαραίτθτθσ για τθν 
κατάρτιςθ του φυςικοφ υδατικοφ ιςοηυγίου (επιφανειακι βροχόπτωςθ, δυνθτικι 
εξατμιςοδιαπνοι, κτλ.) Οι τελικά καταρτιςμζνεσ χρονοςειρζσ κα πρζπει να ζχουν μικοσ 
τουλάχιςτον 30 υδρολογικϊν ετϊν. Επίςθσ, κα ςυλλεχκοφν τα απαραίτθτα δεδοµζνα για 
τθν εκτίµθςθ τθσ ηιτθςθσ (πλθκυςµιακι εξζλιξθ, τουριςµόσ, βιοµθχανικι δραςτθριότθτα) 
κακϊσ και δεδομζνα οικονομικϊν δραςτθριοτιτων για τθν αποτίμθςθ των τοπικϊν και 
ευρφτερων οικονομικϊν μεγεκϊν που είναι απαραίτθτα για τθν εκπόνθςθ του Γενικοφ 
Σχεδίου Φδρευςθσ. 
 

3. Καταγραφι πρωτογενϊν δεδοµζνων του υδροδοτικοφ ςυςτιµατοσ. Αποτυπϊςεισ / 
επικαιροποιιςεισ / ςυμπλθρϊςεισ δεδομζνων µε επιτόπιεσ αυτοψίεσ, ανάλογα με τισ 
ανάγκεσ, των κάτωκι ςτοιχείων του υδροδοτικοφ ςυςτιματοσ: κζςθ επιφανειακϊν και 

υπόγειων πθγϊν υδρολθψίασ (πθγζσ και γεωτριςεισ) τθσ περιοχισ δικαιοδοςίασ τθσ 
∆.Ε.Υ.Α.Κ., κζςθ και ςτοιχεία εξωτερικϊν υδραγωγείων, αποτφπωςθ περιμζτρου των 
εςωτερικϊν δικτφων φδρευςθσ µε τθν χριςθ κατάλλθλου υποβάκρου (π.χ. 
ορκοφωτοχάρτεσ του Κτθµατολογίου) και πλθροφορίασ από υφιςτάµενεσ µελζτεσ. Οι 
αποτυπϊςεισ κζςεων κα γίνονται με τθ χριςθ GPS χειρόσ ικανοποιθτικισ ακριβείασ (<3m). 
Οι επιτόπιεσ αυτοψίεσ κα διενεργθκοφν βάςει ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ που κα 
ςυμφωνθκεί εκ των προτζρων μεταξφ του Αναδόχου και τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ τθσ 
Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 
 

4. υμπλιρωςθ / Επικαιροποίθςθ Γεωγραφικοφ υςτιµατοσ Πλθροφοριϊν (ΓΠ). Το 
υφιςτάμενο ΓΣΡ κα επικαιροποιθκεί / ςυμπλθρωκεί με τισ ςυλλεγόµενεσ πλθροφορίεσ και 
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δεδοµζνα. Θ οργάνωςθ των πλθροφοριϊν κα γίνει ςε κατθγορίεσ (π.χ. τοπογραφικά 
υπόβακρα, υδατικοί πόροι, ςφςτθµα υδροδότθςθσ) τόςο ςε διανυςµατικι όςο και raster 
µορφι ανάλογα µε τισ ανάγκεσ. 
 

5. Κατάρτιςθ φυςικοφ υδατικοφ ιςοηυγίου των υδατικϊν ςυςτθμάτων τροφοδοςίασ τθσ 
Δ.Ε.Τ.Α.Κ. με νερό. Ο Ανάδοχοσ κα κακορίςει με τθ βοικεια βιβλιογραφικϊν πθγϊν και 

τθν επεξεργαςία γεωχωρικϊν δεδομζνων ςε περιβάλλον ΓΣΡ τισ επιφανειακζσ υδρολογικζσ 
λεκάνεσ απορροισ και τισ υπόγειεσ υδρογεωλογικζσ λεκάνεσ τροφοδοςίασ των υδατικϊν 
ςυςτθμάτων ενδιαφζροντοσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Ο κακοριςµόσ των επιφανειακϊν και υπόγειων 
λεκανϊν για τθν εκτίμθςθ του υδατικοφ ιςοηυγίου κα γίνει λαµβάνοντασ υπ’ όψθ τισ 
προςδιοριςµζνεσ ςτο Υ∆ Ανατολικισ Μακεδονίασ (EL11) και ςτο όμορο ΥΔ Θράκθσ (EL12) 
Λεκάνεσ Απορροισ Ροταµϊν και τα προςδιοριςµζνα Υπόγεια Υδατικά Συςτιµατα, ζτςι 
ϊςτε να προςδιορίηονται ωσ υπολεκάνεσ ι υδρογεωλογικζσ ενότθτεσ αυτϊν. Ακολοφκωσ 
κα εκτιμθκεί το φυςικό υδατικό ιςοηφγιο των κακοριςμζνων λεκανϊν. Στθν εκτίµθςθ των 
ιςοηυγίων κα αξιοποιθκοφν τα υδροµετεωρολογικά, υδρολογικά και υδρογεωλογικά 
δεδοµζνα που κα ζχουν ςυλλεχκεί μετά τθν επεξεργαςία τουσ όπωσ αναφζρεται ςτο 
ςθμείο 2 ανωτζρω. Ειδικότεροι ςτόχοι τθσ κατάρτιςθσ του φυςικοφ ιςοηυγίου είναι: (α) θ 
τεκμθρίωςθ του ποςοςτοφ του φυςικοφ υδατικοφ δυναμικοφ ςτο οποίο αντιςτοιχεί θ 

βάςει ςφμβαςθσ εγγυθμζνθ ποςότθτα των 460 l/sec που διατίκεται από τισ πθγζσ 
Βοϊράνθσ για χριςθ από τθν Δ.Ε.Υ.Α.Κ., (β) θ εκτίμθςθ του ετθςίωσ ανανεϊςιμου 
δυναμικοφ τθσ υπόγειασ υδροφορίασ τθν οποία εκμεταλλεφονται οι υφιςτάμενεσ 
γεωτριςεισ που υδροδοτοφν τισ κοινότθτεσ τθσ Δ.Ε. Φιλίππων, (γ) θ εκτίμθςθ των 
ποςοτιτων προςφοράσ επιφανειακοφ και υπόγειου νεροφ για τθν κατάρτιςθ, ςτθν 
επόμενθ φάςθ, του ιςοηυγίου προςφοράσ και ηιτθςθσ. Τα υδατικά ιςοηφγια κα εκτιµθκοφν 
ςε μζςθ ετιςια και εποχιακι βάςθ για όλεσ τισ κακοριςκείςεσ επιφανειακζσ και υπόγειεσ 
λεκάνεσ ενδιαφζροντοσ. Επίςθσ κα εκτιμθκοφν οι αντίςτοιχεσ ποςότθτεσ για ξθρά 
υδρολογικά ζτθ με ςυχνότθτα εμφάνιςθσ 10% (Τ=10 ζτθ), 4% (Τ=25 ζτθ) και 1% (Τ=100 
ζτθ).  

6. Προςδιοριςμόσ ςεναρίων κλιματικισ αλλαγισ. Ο Ανάδοχοσ κα καταρτίςει κατάλλθλα 

ςενάρια για τθν εκτίμθςθ των πικανϊν μελλοντικϊν μεταβολϊν του υδατικοφ ιςοηυγίου 
ωσ αποτζλεςμα των επιπτϊςεων από τθν κλιματικι αλλαγι. Τα ςενάρια κα πρζπει να 
αντιςτοιχοφν ςε διαφορετικοφσ βακμοφσ επίπτωςθσ ςτουσ υδατικοφσ πόρουσ (ενδεικτικά: 
ςενάριο μζςθσ και υψθλισ επίπτωςθσ) και κα πρζπει να βαςίηονται ςε τεκμθριωμζνα 
αντίςτοιχα ςενάρια διεκνϊν οργανιςμϊν (IPCC, ΕΕΑ, κλπ.). 

2.3. Περιγραφι αντικειμζνων Βϋ Φάςθσ 

Οι εργαςίεσ τθσ Β’ Φάςθσ κα περιλάβουν τα ακόλουκα: 

1. Εκτίµθςθ υφιςτάµενθσ και µελλοντικισ ηιτθςθσ για τισ διάφορεσ χριςεισ νεροφ και για 
ςυγκεκριµζνουσ χρονικοφσ ορίηοντεσ. Σε ςυνεργαςία µε τθν ∆.Ε.Υ.Α.Κ., ο ανάδοχοσ κα 
κακορίςει επακριβϊσ τισ παραµζτρουσ των χριςεων νεροφ για τισ οποίεσ κα γίνει εκτίµθςθ 
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τθσ ηιτθςθσ (αςτικι χριςθ, βιοµθχανικι χριςθ, τουριςµόσ, άρδευςθ, κλπ.) και κα 
προςδιορίςει τουσ κατάλλθλουσ χρονικοφσ ορίηοντεσ (ζτθ βάςθσ και ςτόχου) για τον 
υπολογιςµό τθσ ηιτθςθσ. Στθ ςυνζχεια, κα εκτιµθκεί θ υφιςτάµενθ ηιτθςθ για το ζτοσ 
βάςθσ και θ µελλοντικι ηιτθςθ για το (τα) ζτοσ (ζτθ) ςτόχο, για κάκε χριςθ, αξιοποιϊντασ 
τα δεδοµζνα που ζχουν ςυλλεγεί ςτθν Α’ Φάςθ και κακιερωµζνεσ µεκοδολογίεσ. Θ 
εκτίµθςθ τθσ ηιτθςθσ κα γίνει ςε µθνιαίο βιµα για όλεσ τισ χριςεισ. 

 
2. τρατθγικι κεϊρθςθ του μθ - ειςοδθματικοφ νεροφ. Θ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. εμφανίηει ςθμαντικό 

ποςοςτό μθ - ειςοδθματικοφ νεροφ (απόκλιςθ μεταξφ ειςροϊν ςτο υδροδοτικό ςφςτθμα 
και τιμολογθμζνθσ κατανάλωςθσ) που οφείλεται ςε πλειάδα αιτιϊν (φυςικζσ απϊλειεσ 
δικτφων, ςφάλματα υδρομζτρων, παράνομεσ απολιψεισ κλπ.) Θ μείωςθ του ποςοςτοφ 
αυτοφ αποτελεί βαςικό μακροπρόκεςμο ςτόχο τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και θ επίτευξι του κα 
απαιτιςει ςτοχευμζνεσ και ιεραρχθμζνεσ δράςεισ ςε βάκοσ χρόνου. Για τον βζλτιςτο 
προςδιοριςμό και προγραμματιςμό των δράςεων αυτϊν, είναι αναγκαία μια ςτρατθγικι 
κεϊρθςθ του κζματοσ ςτο Γενικό Σχζδιο Φδρευςθσ ϊςτε να αποςαφθνιςκεί, ςτο βακμό 
που είναι εφικτό ςτθν παροφςα φάςθ, ποιεσ είναι οι ςυνιςτϊςεσ του με τθν μεγαλφτερθ 
ςυμμετοχι ςτθν διαμόρφωςθ τθσ ςυνολικισ εικόνασ. Για το ςκοπό αυτό ο Ανάδοχοσ κα 
εκπονιςει μια μελζτθ απολογιςτικοφ ελζγχου (water audit and benchmarking) των 

ποςοτιτων νεροφ που διαχειρίηεται το υδροδοτικό ςφςτθμα τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με βάςθ τισ 
ςχετικζσ προδιαγραφζσ του IWA (International Water Association). Ο ζλεγχοσ ςυνίςταται 
ςε ζνα ιςοηφγιο τθσ χριςθσ νεροφ που ξεκινά από τθν παρεχόμενθ ποςότθτα ςτο 
υδροδοτικό ςφςτθμα και περιλαμβάνει ςτοιχεία για τθν νόμιμθ κατανάλωςθ, τισ απϊλειεσ 
και το μθ - ειςοδθματικό νερό, ενϊ κατανζμει τισ απϊλειεσ ςε διαφορετικζσ ςυνιςτϊςεσ. Ο 
ζλεγχοσ αυτόσ αποτελεί ουςιϊδεσ προαπαιτοφμενο για τθν μελλοντικι διαμόρφωςθ 
ςχεδίου και μζτρων διαχείριςθσ του μθ - ειςοδθματικοφ νεροφ. Θ διενζργεια του ελζγχου 
επιτρζπει τον υπολογιςμό διεκνϊσ αποδεκτϊν δεικτϊν απόδοςθσ του υδροδοτικοφ 
ςυςτιματοσ με βάςθ τουσ οποίουσ μπορεί να αξιολογθκεί ςυνολικά το όλο πρόβλθμα του 
μθ - ειςοδθματικόυ νεροφ, αλλά και να παρακολουκείται θ εξζλιξι του ςτο μζλλον.  

Τα απαραίτθτα δεδομζνα για τον ζλεγχο πρζπει να καλφπτουν χρονικι διάρκεια 

τουλάχιςτον ενόσ ζτουσ και κα ςυλλεχκοφν από τον Ανάδοχο ςε ςτενι ςυνεργαςία με τθν 
Δ.Ε.Υ.Α.Κ.. Για τθν εκπόνθςθ του ελζγχου είναι ςυχνά αναγκαίο να γίνουν οριςμζνεσ 
παραδοχζσ ςχετικά με οριςμζνεσ ποςότθτεσ του ιςοηυγίου. Άλλεσ μεταβλθτζσ μποροφν ςε 
πρϊτθ φάςθ να εκτιμϊνται με βάςθ τυποποιθμζνεσ μεκόδουσ εκτίμθςθσ που παρζχονται 
διεκνϊσ. Τζλοσ, ενδζχεται να απαιτθκοφν οριςμζνεσ δειγματολθπτικζσ μετριςεισ ι ζλεγχοι 
εξοπλιςμοφ (π.χ. ςε δείγμα οριςμζνθσ κλάςθσ υδρομζτρων) για τον προςδιοριςμό 
παραμζτρων απαραίτθτων για τθν διενζργεια του ελζγχου. Σε κάκε περίπτωςθ, το 
επιδιωκόμενο αποτζλεςμα του ελζγχου ςυνίςταται ςτθν αξιόπιςτθ εκτίμθςθ του ιςοηυγίου 
χριςθσ και κατάλλθλων δεικτϊν απόδοςθσ όπωσ ςτουσ παρακάτω Ρίνακεσ. 
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Πίνακασ 2.2 Δείκτεσ απόδοςθσ υδροδοτικοφ ςυςτιματοσ κατά IWA 

τοιχείο Κατθγορία 
Επίπεδο 

ανάλυςθσ 
Δείκτθσ απόδοςθσ 

Ρραγματικζσ απϊλειεσ Υδατικοί πόροι Βαςικό 
Ρραγματικζσ απϊλειεσ ωσ 

% τθσ ειςρζουςασ ποςότθτασ ςτο 
υδροδοτικό ςφςτθμα 

Ρραγματικζσ απϊλειεσ Λειτουργία  Βαςικό 
Ρραγμ. απϊλειεσ ςε 

λίτρα/ςφνδεςθ/θμζρα με το 
ςφςτθμα υπό πίεςθ 

Ρραγματικζσ απϊλειεσ Λειτουργία Λεπτομερζσ 
Δείκτθσ απωλειϊν υποδομισ 

Infrastructure Leakage Index (ILI) 

Φαινόμενεσ απϊλειεσ Λειτουργία Λεπτομερζσ 
Φαινόμενεσ απϊλειεσ ςε 

λίτρα/ςφνδεςθ/θμζρα 

Μθ ειςοδθματικό νερό 
Χρθματοοικονομικι 

διαχείριςθ 
Βαςικό 

Πγκοσ Μθ-Τιμ/νου Νεροφ ωσ  % 
τθσ ειςρζουςασ ποςότθτασ ςτο 

υδροδοτικό ςφςτθμα 

Μθ ειςοδθματικό νερό 
Χρθματοοικονομικι 

διαχείριςθ 
Λεπτομερζσ 

Αξία Μθ-Τιμ/νου Νεροφ ωσ  %  των 
ετιςιων εξόδων λειτουργίασ 

Πίνακασ 2.3 Παράδειγμα ιςοηυγίου ελζγχου υδροδοτικοφ ςυςτιματοσ (water audit)  

Ειςρζων 
Πγκοσ 

Φδατοσ ςτο 
ςφςτθμα 
100.00% 

 
Νόμιμθ 

κατανάλωςθ 
60.15% 

Τιμολογθμζνθ 
Νόμιμθ 

Κατανάλωςθ 
60.02% 

Τιμολογθμζνθ, 
καταμετρθμζνθ 

κατανάλωςθ 
60.00% 

Ειςοδθματικό 
νερό 

60.02% 
Τιμολογθμζνθ, Μθ 

καταμετρθμζνθ 
κατανάλωςθ 

0.02% 

 
Μθ 

Τιμολογθμζνθ 
Νόμιμθ 

Κατανάλωςθ 
0.12% 

Μθ τιμολογθμζνθ 
καταμετρθμζνθ 

κατανάλωςθ 
0.07% 

Μθ 
Ειςοδθματικό 

νερό 
39.98% 

Μθ τιμολογθμζνθ, μθ 
καταμετρθμζνθ 

κατανάλωςθ 
(ιδιοκαταναλϊςεισ) 

0.05% 

Απϊλειεσ 
νεροφ 

39.85% 
 
 

Φαινόμενεσ 
απϊλειεσ 

9.60% 

Ραράνομθ κατανάλωςθ 
0.60% 

Σφάλματα καταμζτρθςθσ 
9.00% 

Ρραγματικζσ απϊλειεσ 
30.25% 
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Τα αναφερόμενα ςτον πίνακα ποςοςτά είναι τυχαία και ενδεικτικά. 

3. Τπολογιςµόσ ιςοηυγίων προςφοράσ και ηιτθςθσ, για τισ επιφανειακζσ λεκάνεσ απορροισ 
και τισ υδρογεωλογικζσ λεκάνεσ τροφοδοςίασ των επιφανειακϊν και υπόγειων υδατικϊν 
ςυςτθμάτων ενδιαφζροντοσ όπωσ αυτά κα ζχουν προςδιοριςκεί ςτθν Αϋ Φάςθ, κακϊσ και 
για επιµζρουσ ενότθτεσ ενδιαφζροντοσ (δθµοτικζσ ενότθτεσ, οµάδεσ οικιςµϊν ι άλλεσ 

ενότθτεσ με κοινά χαρακτθριςτικά κλπ.). Οι επιμζρουσ ενότθτεσ ενδιαφζροντοσ για τον 
υπολογιςμό των ιςοηυγίων κα κακοριςκοφν ςε ςυνεργαςία με τθν Δ.Ε.Υ.Α.Κ.. 
Συνδυάηοντασ τα αποτελζςµατα τθσ εκτίµθςθσ των φυςικϊν υδατικϊν ιςοηυγίων και τθν 
εκτίµθςθ τθσ ηιτθςθσ για τισ διάφορεσ χριςεισ, κα καταρτιςκοφν τα υφιςτάµενα και 
µελλοντικά ιςοηφγια προςφοράσ και ηιτθςθσ νεροφ, για κάκε χριςθ ξεχωριςτά και 
ςυνολικά ςτθν περιοχι µελζτθσ. To τελικό αποτζλεςµα κα είναι ο προςδιοριςµόσ των 
ενοτιτων που παρουςιάηουν υδατικό ζλλειµµα (είτε ςτθν υφιςτάµενθ είτε ςτθν 
µελλοντικι κατάςταςθ) και το µζςο µζγεκοσ του ελλείµµατοσ ανά χριςθ και ςυνολικά. 

 

2.4. Περιγραφι αντικειμζνων Γϋ Φάςθσ 

Οι εργαςίεσ τθσ Γ’ Φάςθσ κα περιλαμβάνουν τα ακόλουκα: 

1. Προςδιοριςµόσ εναλλακτικϊν λφςεων ανά ενότθτα τθσ περιοχισ µελζτθσ που παρουςιάηει 
ζλλειµµα. Για εκάςτθ εκ των προςδιοριςµζνων ςτθν Β’ Φάςθ ενοτιτων, για τισ οποίεσ το 
ιςοηφγιο προςφοράσ – ηιτθςθσ εκτιµάται ελλειµµατικό για κάποιον χρονικό ορίηοντα, κα γίνει 
µια κατ’ αρχιν αξιολόγθςθ των διακζςιµων εναλλακτικϊν λφςεων κάλυψθσ του ελλείµµατοσ 
ςτισ παρακάτω κατευκφνςεισ: (α) αξιοποίθςθ και προςταςία νζων υδατικϊν πόρων προσ 
κάλυψθ τθσ ηιτθςθσ, (β) λιψθ µζτρων για τθν καλφτερθ αξιοποίθςθ και προςταςία 
υφιςτάµενων πόρων και δράςεισ εξοικονόµθςθσ νεροφ και (γ) ςυνδυαςµό των παραπάνω. 
Ανάλογα µε τισ ςυνκικεσ, το εκτιµϊµενο ζλλειµµα µπορεί να καλυφκεί είτε µε αξιοποίθςθ 
µεγαλφτερων ποςοτιτων («νζων») υδατικϊν πόρων (ανεξάρτθτα από το εάν αυτό απαιτεί νζα 
τεχνικά ζργα ι ανακαταςκευι και επζκταςθ υφιςτάµενων ζργων), είτε να καλυφκεί µε 
δράςεισ εξοικονόµθςθσ νεροφ και βζλτιςτθ αξιοποίθςθ των υδατικϊν πόρων ιδθ υπό 

εκµετάλλευςθ, είτε µε κάποιο ςυνδυαςµό των παραπάνω λφςεων. Σφµφωνα µε τισ ςφγχρονεσ 
τάςεισ, θ αναηιτθςθ νζων πόρων πρζπει να ζπεται τθσ αναηιτθςθσ λφςεων καλφτερθσ 
διαχείριςθσ των πόρων και εξοικονόµθςθσ νεροφ ϊςτε να ελαχιςτοποιείται το ζλλειµµα που 
πρζπει να καλυφκεί µε τθν επζκταςθ τθσ εκµετάλλευςθσ των υδατικϊν πόρων. Το βιµα αυτό 
είναι πολφ ςθµαντικό για τθν βζλτιςτθ αξιοποίθςθ επενδυτικϊν πόρων ςε νζα ζργα. Οι 
εναλλακτικζσ λφςεισ που κα προςδιοριςκοφν κα πρζπει να αξιολογθκοφν ωσ προσ τα 
πλεονεκτιµατα και µειονεκτιµατά τουσ και κα υποβλθκοφν ςτθν ∆.Ε.Υ.Α.Κ. για να λθφκοφν οι 
τελικζσ αποφάςεισ των περαιτζρω ενεργειϊν. 

2. Προςδιοριςµόσ µζτρων και δράςεων διαχείριςθσ των υδατικϊν πόρων υπό εκµετάλλευςθ. 
Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να προςδιορίςει τισ δράςεισ και τα µζτρα καλφτερθσ διαχείριςθσ και 
εξοικονόµθςθσ νεροφ τα οποία κα εφαρµοςκοφν είτε αυτόνοµα, είτε από κοινοφ µε ζργα 
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αξιοποίθςθσ υδατικϊν πόρων. Το είδοσ των µζτρων που µπορεί να εξεταςκοφν περιλαµβάνει 
(ενδεικτικόσ κατάλογοσ): ζργα και παρεµβάςεισ µείωςθσ των απωλειϊν, όπωσ βελτίωςθ 
υφιςτάµενων υδρολθψιϊν, εξωτερικϊν υδραγωγείων ι βελτίωςθ εςωτερικϊν δικτφων 
φδρευςθσ, επαναχρθςιµοποίθςθ επεξεργαςµζνων αποβλιτων, δράςεισ εξοικονόµθςθσ νεροφ 
µε οικονοµικά εργαλεία, µζτρα ευαιςκθτοποίθςθσ και εκπαίδευςθσ του πλθκυςµοφ, κλπ. Στθν 
περίπτωςθ που οι δράςεισ αυτζσ περιλαµβάνουν παρεµβάςεισ ςε υφιςτάµενα τεχνικά ζργα 

αξιοποίθςθσ υδατικϊν πόρων, ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ςχεδιάςει τισ αναγκαίεσ παρεµβάςεισ 
ςε επίπεδο προκαταρκτικισ µελζτθσ και να εκτιµιςει το προκφπτον κόςτοσ. Ο ανάδοχοσ κα 
πρζπει να εκτιµιςει προκαταρκτικά τουσ τυχόν περιβαλλοντικοφσ ι άλλου τφπου 
περιοριςµοφσ ςτθν οµαλι υλοποίθςθ των επιλεγζντων δράςεων. 

3. Προςδιοριςµόσ νζων ζργων αξιοποίθςθσ υδατικϊν πόρων. Για τισ περιπτϊςεισ εκείνεσ που θ 
πλιρθσ κάλυψθ των εκτιµϊµενων υδατικϊν ελλειµµάτων είναι αδφνατθ χωρίσ τθν αξιοποίθςθ 
νζων υδατικϊν πόρων (ι τθν επζκταςθ τθσ εκµετάλλευςθσ υφιςτάµενων πόρων) για τθν οποία 
απαιτείται θ καταςκευι νζων ζργων αξιοποίθςθσ υδατικϊν πόρων (επιφανειακϊν, υπόγειων ι 
ςυνδυαςµό τουσ), ο ανάδοχοσ κα πρζπει να προςδιορίςει το είδοσ και το µζγεκοσ των ζργων 
αυτϊν (υδρολθψία, επεξεργαςία, αποκικευςθ, µεταφορά κ.λπ.). Για κάκε ζργο κα πρζπει να 
γίνει προςεγγιςτικι εκτίµθςθ του κόςτουσ υλοποίθςθσ, ςυµπεριλαµβανοµζνου του κόςτουσ 

µελετϊν, δθµοπράτθςθσ, καταςκευισ και κζςθσ ςε λειτουργία. Θα πρζπει επίςθσ να 
αναλυκοφν όλα τα ςτοιχεία του φυςικοφ και ανκρωπογενοφσ περιβάλλοντοσ, µε βάςθ τα 
υφιςτάµενα διακζςιµα δεδοµζνα, τα οποία εµπλζκονται µε τθν καταςκευι του ζργου (π.χ. 
γεωλογικι καταλλθλότθτα, τυχόν κίνδυνοι πλθµµυρϊν, τεχνικά εµπόδια ι ιδιαίτερεσ 
καταςκευαςτικζσ δυςκολίεσ, ενδεχόµενο κόςτοσ ι δυςχζρεια απαλλοτριϊςεων, περιοχζσ 
περιβαλλοντικισ προςταςίασ και περιοριςµοί). 

4. Προςδιοριςµόσ ειδικϊν ζργων αξιοποίθςθσ υδατικϊν πόρων (επαναχρθςιµοποίθςθ 
αποβλιτων, νερό βιοµθχανικισ χριςθσ, υδροθλεκτρικι αξιοποίθςθ) ςε υφιςτάµενα ι 
µελλοντικά τµιµατα του ςυςτιµατοσ υδροδότθςθσ τθσ ∆.Ε.Υ.Α.Κ. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να 
εξετάςει ειδικότερα τθν δυνατότθτα υλοποίθςθσ ζργων επαναχρθςιµοποίθςθσ 
επεξεργαςµζνων λυµάτων από τισ Ε.Ε.Λ. τθσ ∆.Ε.Υ.Α.Κ., ζργα προςποριςµοφ ι ανακφκλωςθσ 
νεροφ βιοµθχανικισ χριςθσ και κζςεισ εγκατάςταςθσ υδροθλεκτρικϊν ζργων για τθν 

ενεργειακι αξιοποίθςθ των υπό εκµετάλλευςθ (υφιςτάµενθσ ι µελλοντικισ) υδατικϊν πόρων. 
Πλα τα ζργα που κα εξεταςτοφν κα αξιολογθκοφν µε βάςθ τεχνικο - οικονοµικά κριτιρια, 
λαµβάνοντασ υπόψθ και τουσ πικανοφσ κινδφνουσ (όπωσ ενδεικτικά: τεχνικζσ δυςκολίεσ, 
αδυναµία αναγκαίων απαλλοτριϊςεων, χρθµατοδότθςθ των ζργων, διαδικαςίεσ ζνταξθσ, 
αδειοδοτιςεισ, επίδραςθ ςτο περιβάλλον). Τα τελικϊσ προτεινόµενα ζργα κα 
διαςταςιολογθκοφν ςε βακμό που να επιτρζπει τθν αξιόπιςτθ προςζγγιςθ του κόςτουσ 
υλοποίθςισ τουσ. 

5. Κατάρτιςθ Επιχειρθςιακοφ χεδίου Δράςθσ ∆.Ε.Τ.ΑΚ. Με βάςθ τθν ανωτζρω ανάλυςθ των 
ζργων και δράςεων για τθν αξιοποίθςθ υδατικϊν πόρων, ο ανάδοχοσ κα διαµορφϊςει ζνα 
Σχζδιο ∆ράςθσ το οποίο: (α) κα κζτει τισ προτεραιότθτεσ υλοποίθςθσ ζργων ςε Φάςεισ 
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Ανάπτυξθσ (κακοριςµζνεσ ςε ςυνεργαςία µε τθν ∆.Ε.Υ.Α.Κ.), (β) κα περιλαµβάνει ςυγκεκριµζνα 
κριτιρια ιεράρχθςθσ των ζργων και των παρεµβάςεων (κριτιρια µοναδιαίου κόςτουσ 
εξυπθρζτθςθσ, τεχνικά και περιβαλλοντικά), (γ) κα παρουςιάηει τθν ιεράρχθςθ των ζργων και 
των παρεµβάςεων βάςει των κριτθρίων και (δ) κα παρουςιάηει ζνα πρόγραµµα υλοποίθςθσ 
των επιλεγµζνων ζργων ανά Φάςθ Ανάπτυξθσ µε επιµεριςµό ςε ςυγκεκριµζνεσ ενζργειεσ όπου 
είναι δυνατόν (π.χ. προκιρυξθ µελετϊν, διενζργεια τεχνικϊν ερευνϊν, κλπ). 

6. υνάφεια και προκαταρκτικόσ ζλεγχοσ των προβλεπόμενων ζργων και μζτρων διαχείριςθσ 
και αξιοποίθςθσ υδατικϊν πόρων ςε ςχζςθ µε τισ προβλζψεισ του ∆ΛΑΠ του οικείου Υ∆ 
Ανατολικισ Μακεδονίασ (EL11) και του όμορου ΥΔ Θράκθσ (EL12). Κατά τθν εκπόνθςθ τθσ 
µελζτθσ, ο ανάδοχοσ κα πρζπει να εξαςφαλίηει ςε κάκε επιµζρουσ ςτάδιο αυτισ, τθν 
ςυνάφεια του περιεχοµζνου µε τισ προβλζψεισ των εγκεκριμζνων Σ∆ΛΑΡ των οικείων Υ∆ όπωσ 
κάκε φορά ιςχφουν. Οι προςδιοριηόµενεσ υδρολογικζσ και υδρογεωλογικζσ ενότθτεσ, θ 
εκτίµθςθ των φυςικϊν υδατικϊν ιςοηυγίων και των ιςοηυγίων προςφοράσ και ηιτθςθσ, οι 
προτεινόµενεσ δράςεισ εξοικονόµθςθσ και τα προτεινόµενα νζα ζργα αξιοποίθςθσ υδατικϊν 
πόρων κα πρζπει να ελζγχονται ωσ προσ τθν ςυνάφειά τουσ µε τα προβλεπόµενα ςτο Σ∆ΛΑΡ. 
Συγκεκριµζνα, κα πρζπει: 

• Οι εκτιµιςεισ των ιςοηυγίων των υδρολογικϊν ι/και υδρογεωλογικϊν λεκανϊν να βρίςκονται 

ςε ςυµφωνία µε τισ ΛΑΡ και τα ΥΥΣ του Σ∆ΛΑΡ. Τα εκτιµϊµενα ιςοηφγια κα πρζπει να 
αντιπαραβάλλονται µε τυχόν υφιςτάµενεσ εκτιµιςεισ του Σ∆ΛΑΡ και να αιτιολογοφνται οι 
τυχόν αποκλίςεισ. 

• Κατά τον προςδιοριςµό νζων ζργων και δράςεων αξιοποίθςθσ υδατικϊν πόρων κα πρζπει να 
αναγνωρίηονται τα επιφανειακά υδατικά ςυςτιματα (ΕΥΣ) και τα υπόγεια υδατικά ςυςτιµατα 
(ΥΥΣ) που ζχουν προςδιοριςκεί ςτο Σ∆ΛΑΡ µε τα οποία εµπλζκονται τα νζα ζργα και 
παρεµβάςεισ και να λαµβάνεται υπ’ όψθ θ οικολογικι και χθµικι κατάςταςθ των ΕΥΣ και θ 
ποςοτικι και χθµικι κατάςταςθ των ΥΥΣ κατά τον ςχεδιαςµό τουσ. Συγκεκριµζνα, ο 
ςχεδιαςµόσ των νζων ζργων και παρεµβάςεων κα πρζπει να µθν διακυβεφει τουσ τεκζντεσ 
περιβαλλοντικοφσ ςτόχουσ των εµπλεκόµενων ΕΥΣ και ΥΥΣ (όπου αυτοί ζχουν τεκεί ςτο 
Σ∆ΛΑΡ) 

• Για όλα τα τυχόν νζα ζργα και παρεµβάςεισ κα πρζπει να παρζχονται οι αναγκαίεσ 
πλθροφορίεσ ϊςτε να κακίςταται εφικτι θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ ςτο πλαίςιο του Άρκρου 4, 
παρ. 7 τθσ Οδθγίασ, περί εξαιρζςεων από τουσ περιβαλλοντικοφσ ςτόχουσ λόγω νζων 
τροποποιιςεων ςτα ΕΥΣ ςφμφωνα με τθν ςχετικι μεκοδολογία που περιλαμβάνεται ςτθν 
εγκεκριμζνθ 1θ Ανακεϊρθςθ των ΣΔΛΑΡ. 

• Τζλοσ, οι προτεινόµενεσ δράςεισ και τα ζργα κα πρζπει να ελζγχονται ωσ προσ τθν 
ςυµβατότθτά τουσ µε το Ρρόγραµµα Μζτρων του Σ∆ΛΑΡ Υ∆ Ανατολικισ Μακεδονίασ και του 
όμορου ΥΔ Θράκθσ. Ο ςχεδιαςµόσ των ζργων και των παρεµβάςεων κα πρζπει να µθν ζρχεται 
ςε αντίκεςθ ι να παρεµποδίηει τθν εφαρµογι των προβλεπόµενων µζτρων του Σ∆ΛΑΡ. 
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3. κοπιμότθτα τθσ μελζτθσ 

Το Γενικό Σχζδιο Φδρευςθσ κα αποτελζςει ορόςθμο για τθν μελλοντικι πορεία εξζλιξθσ 
τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και τθν επιτυχι εκπλιρωςθ του ςκοποφ και τθσ αποςτολισ τθσ ςτο μζλλον που 
είναι θ απρόςκοπτθ παροχι υψθλισ ποιότθτασ νεροφ φδρευςθσ για ανκρϊπινθ κατανάλωςθ 
ςτθν περιοχι ευκφνθσ τθσ. Θ ςκοπιμότθτα τθσ Μελζτθσ τεκμαίρεται τόςο από τθν ανάγκθ 

ορκολογικισ και αειφόρου διαχείριςθσ των υδατικϊν πόρων, όςο και από τθν ανάγκθ 
διαφφλαξθσ και προςταςίασ του νεροφ που παρζχεται για ανκρϊπινθ κατανάλωςθ. 
Σθμειϊνεται ότι το αντικείμενο τθσ Μελζτθσ αποτελεί δράςθ που προβλζπεται ρθτά ςτο 
Ρρόγραμμα Μζτρων του ΣΔΛΑΡ του οικείου ΥΔ Ανατολικισ Μακεδονίασ. 

 

4. Ιςχφουςεσ διατάξεισ - Κανονιςμοί 

Θ εκπόνθςθ τθσ µελζτθσ διζπεται από τισ κάτωκι διατάξεισ – κανονιςµοφσ και προδιαγραφζσ: 

- Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν» όπωσ ιςχφει  
- Υπουργικι Απόφαςθ ΔΝΣγ /32129/ΦΝ 466 ΦΕΚ Β’ 2519/20-07-2017 «Ζγκριςθ 

Κανονιςμοφ Ρροεκτιμϊμενων Αμοιβϊν μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν 
ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν κατά τθ διαδικαςία τθσ παρ. 8 δ του άρκρου 53 
του ν. 4412/2016 (Αϋ 147)  

- Θ Εγκφκλιοσ 2 (Αρ. Ρρωτ. ΔΝΣ/οικ.20641/ΦΝ439.6/19-3-2020, του Γενικοφ Γραμματζα 
Υποδομϊν, του Υπουργείου Υποδομϊν και Μεταφορϊν, ςχετικά με τθν 

«Αναπροςαρμογι τιμισ ςυντελεςτι (τκ) του Κανονιςμοφ Ρροεκτιμϊμενων Αμοιβϊν 
Μελετϊν και Υπθρεςιϊν για το ζτοσ 2020». 
 

5. Παραδοτζα Μελζτθσ 

Τα παραδοτζα τθσ μελζτθσ ανά φάςθ του ζργου ζχουν ωσ ακολοφκωσ: 

5.1. Παραδοτζα Α’ Φάςθσ 

- Ζκκεςθ Αϋ Φάςθσ Ζργου. Θ Ζκκεςθ κα περιγράφει εν ςυντοµία τθν κατάςταςθ από 
πλευράσ ςυλλογισ δεδοµζνων, ςχολιαςµό και αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ και επάρκειασ 
των δεδοµζνων, τισ επεξεργαςίεσ και τουσ υπολογιςµοφσ για τθν εκτίµθςθ του φυςικοφ 
υδατικοφ ιςοηυγίου και τθν ανάλυςθ των προτεινομζνων ςεναρίων επίδραςθσ τθσ 
κλιματικισ αλλαγισ. 

- Θεµατικοί Χάρτεσ µε χριςθ του ΓΠ. Θα παραδοκοφν κεµατικοί χάρτεσ ςτουσ οποίουσ κα 
αποτυπϊνεται θ πλθροφορία που ζχει ςυλλεχκεί για τθν εκπόνθςθ τθσ µελζτθσ κακϊσ και 
θ υφιςτάµενθ κατάςταςθ από πλευράσ του υδροδοτικοφ ςυςτιµατοσ τθσ ∆.Ε.Υ.Α.Κ. 
Ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά κα υποβλθκοφν οι ακόλουκοι χάρτεσ: 
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 Χάρτθσ Ρροςανατολιςµοφ – Ρεριοχισ Μελζτθσ 

 Χάρτθσ Επιφανειακϊν και Υπόγειων Υδατικϊν Ρόρων, Υδροµετεωρολογικϊν και 
Υδρολογικϊν Στακµϊν και Σθµείων Υδρολθψίασ και Εµφάνιςθσ Φδατοσ 

 Υδρογεωλογικόσ Χάρτθσ Ρεριοχισ Μελζτθσ 

 Χάρτθσ Υφιςτάµενθσ Κατάςταςθσ Υδροδοτικοφ Συςτιµατοσ ∆.Ε.Υ.Α.Κ. 

5.2. Παραδοτζα Β’ Φάςθσ  

- Ζκκεςθ Βϋ Φάςθσ Ζργου. Θ Ζκκεςθ κα περιλαµβάνει τισ εργαςίεσ και τουσ υπολογιςµοφσ 
τθσ ηιτθςθσ ανά κατθγορία χριςθσ νεροφ µε ευκρινι παρουςίαςθ όλων των ςχετικϊν 
παραδοχϊν και τθσ τεκµθρίωςισ τουσ και τισ εκτιµιςεισ των ιςοηυγίων προςφοράσ και 
ηιτθςθσ ςτθ βάςθ των υδρολογικϊν και υδρογεωλογικϊν λεκανϊν και των όποιων 
διοικθτικϊν ενοτιτων και των υποδιαιρζςεων τουσ που κα κακοριςκοφν κατά τθ διάρκεια 
τθσ µελζτθσ ςε ςυνεργαςία του Αναδόχου µε τθν ∆.Ε.Υ.Α.Κ. 

- Θεµατικοί Χάρτεσ µε χριςθ του ΓΠ. Θα παραδοκοφν κεµατικοί χάρτεσ ςτουσ οποίουσ κα 
αποτυπϊνονται τα δεδοµζνα του υδατικοφ δυναµικοφ που ζχουν εκτιµθκεί. Ενδεικτικά και 
όχι περιοριςτικά κα υποβλθκοφν οι ακόλουκοι χάρτεσ: 
• Χάρτθσ εκτιµϊµενθσ ηιτθςθσ ανά κατθγορία χριςθσ νεροφ 
• Χάρτθσ ιςοηυγίων προςφοράσ και ηιτθςθσ ανά υδρολογικι, υδρογεωλογικι, διοικθτικι 

ι άλλθ ενότθτα ανάλυςθσ. 

5.3. Παραδοτζα Γ’ Φάςθσ  

- Ζκκεςθ Γϋ Φάςθσ Ζργου. Θ Ζκκεςθ κα περιλαµβάνει τθν περιγραφι των προτεινόµενων 
ζργων, δράςεων και παρεµβάςεων για τθν κάλυψθ των υδατικϊν ελλειµµάτων ανά 
ενότθτα τθσ ανάλυςθσ, τον ςχεδιαςµό ςε κατάλλθλεσ κλίµακεσ, τθν προδιαςταςιολόγθςθ 
και τθν προκοςτολόγθςθ των προτεινόµενων ζργων και περιγραφι όλων των λοιπϊν 
απαιτοφµενων πλθροφοριϊν ςχετικά µε τθν δυνατότθτα υλοποίθςισ τουσ (γεωλογικά, 
περιβαλλοντικά, τεχνικά, κλπ. ςτοιχεία). 

- Ζκκεςθ Επιχειρθςιακοφ χεδίου ∆ράςθσ τθσ ∆.Ε.Τ.Α.Κ. Το Σχζδιο ∆ράςθσ κα είναι ζνα 
ςυνοπτικό τεφχοσ που κα περιλαµβάνει τισ προτεραιότθτεσ υλοποίθςθσ ζργων και 
δράςεων αξιοποίθςθσ και διαχείριςθσ των υδατικϊν πόρων, τα κριτιρια ιεράρχθςθσ των 

επιµζρουσ δράςεων και ςυνοπτικι αναφορά ςτθν ςκοπιμότθτά τουσ και ςτο εκτιμϊμενο 
κόςτοσ, το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα για κάκε χρονικό ορίηοντα ςχεδιαςμοφ και τον 
τελικά προτεινόµενο κατάλογο επιµζρουσ ενεργειϊν για τθν υλοποίθςθ των 
προτεινόµενων ζργων, δράςεων και παρεµβάςεων. 

- χζδια Γενικισ Διάταξθσ κατάλλθλθσ κλίµακασ, µε υπόβακρο ορκοφωτοχάρτθ του 
Κτθµατολογίου οι οποίεσ κα περιγράφουν τθ κζςθ των τυχόν προτεινόµενων νζων ζργων. 

- Οριηοντιογραφίεσ/Μθκοτομζσ των τυχόν προτεινόµενων νζων ζργων ςε επίπεδο 
Ρροκαταρκτικισ μελζτθσ και ςε κατάλλθλθ κλίµακα, ςτισ οποίεσ κα φαίνεται θ 
χωροκζτθςθ του κάκε προτεινόµενου ζργου, χρθςιµοποιϊντασ ωσ υπόβακρο 
ορκοφωτοχάρτεσ του Κτθµατολογίου ι τθσ Γ.Υ.Σ. ι Τοπογραφικό Υπόβακρο το οποίο κα 
χορθγθκεί από τθν Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 
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Πλεσ οι εκκζςεισ κα παραδοκοφν ςε τρία (3) αντίγραφα ςε ζντυπθ µορφι, κακϊσ και 
ςε ψθφιακι επεξεργάςιµθ µορφι. 

Οι Χάρτεσ και τα Σχζδια κα υποβλθκοφν ςε δφο (2) ζντυπα αντίγραφα, ςε ψθφιακι 
επεξεργάςιµθ µορφι (αρχεία shp, dwg κ.λπ.), κακϊσ και ςε ψθφιακι µορφι ευχεροφσ 
αναπαραγωγισ τουσ (αρχεία τφπου PDF, XPS κλπ.) 

 

6. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Οι κακαροί µελετθτικοί χρόνοι για τισ επιµζρουσ φάςεισ τθσ ςφµβαςθσ ορίηονται ωσ εξισ: 

- Αϋ Φάςθ:  5 µινεσ 

- Β’ Φάςθ:   6 µινεσ  

- Γϋ Φάςθ:   7 µινεσ 

Με βάςθ τα παραπάνω ο κακαρόσ χρόνοσ υλοποίθςθσ του ζργου εκτιμάται ςε 18 
(δεκαοκτϊ) μινεσ. Θ ςυνολικι διάρκεια του ζργου περιλαμβανομζνου του χρόνου ελζγχου 
και εγκρίςεων του Φορζα υλοποίθςθσ, εκτιμάται ςε 21 (εικοςιζνασ) μινεσ. 
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Πίνακασ 6.1 Χρονοδιάγραμμα εκτζλεςθσ ςταδίων ςφμβαςθσ 
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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 540 θμερολογιακζσ θμζρεσ. Αν λθφκοφν υπ’ όψθ και οι 

προβλεπόμενοι ενδεικτικοί χρόνοι για τθν ζγκριςθ κάκε ςταδίου, ο ςυνολικόσ χρόνοσ τθσ 
ςφμβαςθσ προβλζπεται ςε 630 θμερολογιακζσ θμζρεσ (21 μινεσ). 

 
Καβάλα, 29-12-2021 

 
Ο Συντάξασ 

 Θεωρικθκε 
Ο Διευκυντισ  
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