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1. ΣΕΚΜΘΡΙΩΘ ΚΟΠΙΜΟΣΘΣΑ 

1. ΣΕΚΜΘΡΙΩΘ ΚΟΠΙΜΟΣΘΣΑ 

 
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 Σχεδίων Διαχείριςθσ των Λεκανϊν 
Απορροισ (ΣΔΛΑΡ) των Υδατικϊν Διαμεριςμάτων (Υ.Δ.) τθσ χϊρασ, περιλαμβανομζνου και του Υ.Δ. 

Θράκθσ(EL12)(ΚΥΑΑρικμ. Ε.Γ.: οικ. 900: ¨Ζγκριςθ τθσ 1θσ Ανακεϊρθςθσ του Σχεδίου Διαχείριςθσ των 
Λεκανϊν Απορροισ Ροταμϊν του Υδατικοφ Διαμερίςματοσ Θράκθσ και τθσ αντίςτοιχθσ Στρατθγικισ 
Μελζτθσ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων¨ ΨΕΚ Β’ 4680/29.12.2107). 

 

Στο ιςχφον εγκεκριμζνο Σχζδιο Διαχείριςθσ των Λεκανϊν Απορροισ Ροταμϊν του Υδατικοφ 

Διαμερίςματοσ Ρεριφζρειασ Θράκθσ, ςτο οποίο εντάςςεται ο Διμοσ Νζςτου,αποτελεί το βαςικό 

εργαλείο για τθν επίτευξθ τθσ ολοκλθρωμζνθσ προςταςίασ και ορκολογικισ διαχείριςθσ των 

επιφανειακϊν και υπόγειων υδατικϊν ςυςτθμάτων και 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 M12B0301, 

επιβάλλει τθ ςφνταξθ Γενικοφ Σχεδίου Φδρευςθσ (Masterplan) από τισ ΔΕΥΑ/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 M12B0301 του προαναφερόμενου Σχεδίου 

Διαχείριςθσ, το οποίο επιβάλλει τθ ςφνταξθ Γενικοφ Σχεδίου Φδρευςθσ (Masterplan) από τισ ΔΕΥΑ 

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) ΔΕΥΑ 

Νζςτου» είναι θ μελζτθ και θ καταγραφι ορκολογικϊν, αποδοτικϊν και βιϊςιμων τρόπων και 

μεκοδολογιϊν διαχείριςθσ του υδροδοτικοφ ςυςτιματοσ του Δ. Νζςτου, με ςτόχο τθν ποςοτικά 

αξιόπιςτθ, ποιοτικά και περιβαλλοντικά αςφαλι, και οικονομικά πρόςφορθ κάλυψθ τθσ ηιτθςθσ 

υδρευτικοφ νεροφ ςτθν περιοχι αρμοδιότθτασ τθσ ΔΕΥΑΝζςτου, 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. ΣΕΤΧΟ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

2. ΣΕΤΧΟ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 
2.1 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΒΑΘ 

 

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

Δ.Ε.Υ.Α.ΔιμουΝζςτου βάςει του εγκεκριμζνου Σχεδίου Διαχείριςθσ των Λεκανϊν Απορροισ Ροταμϊν 

του Υδατικοφ Διαμερίςματοσ Θράκθσ (EL12) κα περιλαμβάνει τα ακόλουκαςτάδια: 

 

1. ΑΠΟΣΤΠΩΘ-ΑΝΑΛΤΘ-ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΤΦΙΣΑΜΕΝΘ ΚΑΣΑΣΑΘ  

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 Νζςτου, (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 οικιςμϊντόςο 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 ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΤΔΡΟΔΟΣΙΚΟΤ ΤΣΘΜΑΣΟ ΔΘΜΟΤ – ΠΡΟΒΛΕΨΕΨΕΙ 

ΜΕΛΛΟΝΣΙΚΘ ΗΘΣΘΘ 

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. ΠΡΟΣΑΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΘ ΤΔΡΟΔΟΣΙΚΟΤ 

ΤΣΘΜΑΣΟ  

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». 

 

4. ΠΡΟΣΑΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΘ ΗΘΣΘΘ ΚΑΙ ΚΟΣΟΛΟΓΘΘ ΣΘ ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΝΕΡΟΤ 

ΤΔΡΕΤΘ  

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 

 
Σθμειϊνεται ότι θ μελζτθ του Γενικοφ Σχεδίου Φδρευςθσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. του Διμου Νζςτου κα πρζπει να 

ςυμμορφϊνεται και να λαμβάνει υπόψθ όλα τα μζτρα και τισ ενζργειεσ που ζχουν εγκρικεί με το ΨΕΚ 

4680_Β/29.12.2017 «Ζγκριςθ τθσ 1θσ Ανακεϊρθςθσ του Σχεδίου Διαχείριςθσ των Λεκανϊν Απορροισ 

Ροταμϊν του Υδατικοφ Διαμερίςματοσ Θράκθσ και τθσ αντίςτοιχθσ Στρατθγικισ Μελζτθσ 

Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων». Θ ςτρατθγικι ςτόχευςθ τθσ παροφςασ εμπίπτει ςτα όρια τθσ 

διαχείριςθσ φδατοσ όπωσ ζχει περιγραφεί ςτο Σ.Δ.Λ.Α.Ρ και ζχει αδειοδοτθκεί ςτθ Σ.Μ.Ρ.Ε. 

Αναλυτικά το αντικείμενο τησ μελζτησ ανά ςτάδιο και τα αντίςτοιχα παραδοτζα είναι τα ακόλουθα : 
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2.2. ΑΝΑΛΤΣΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΑΝΑ ΣΑΔΙΟ 

 

2.2.1. ΑΠΟΣΤΠΩΘ-ΑΝΑΛΤΘ-ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΤΦΙΣΑΜΕΝΘ ΚΑΣΑΣΑΘ  

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 θαξιολόγθςθ 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. 
 
Παραδοτζα : 
Α. Ζκθεςη, με το ακόλουθο περιεχόμενο : 

1. Γενικι περιγραφι τθσ περιοχισ Μελζτθσ και ςυγκεκριμζνα : 

 Στοιχεία από το ιςχφον εγκεκριμζνο Σχζδιο Διαχείριςθσ Λεκανϊν Απορροισ Ρεριφζρειασ Θράκθσ 
(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, οικονομικϊνςτοιχείων 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. 

 

2. Αναλυτικι περιγραφι υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ και ςυγκεκριμζνα : 

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

 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 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 όλων των υδρολθπτικϊν ζργων ανά οικιςμό (πθγζσ, γεωτριςεισ, κλπ.), των ζργων 
μεταφοράσ και διανομισ (δεξαμενζσ αποκικευςθσ, αντλιοςτάςια, αγωγοί μεταφοράσ, δίκτυα 
διανομισ, κλπ.) με αναφορά ςτα καταςκευαςτικά ςτοιχεία τουσ (παροχζσ, γεωμετρικά και 
τεχνικά ςτοιχεία αγωγϊν και δεξαμενϊν, κλπ.) ανά «πυρινα φδρευςθσ».  

 Καταγραφι των πλθκυςμιακϊν δεδομζνων ανά οικιςμό (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 αλλά και 
ςτθ βάςθ των ανκρωπογενϊν δραςτθριοτιτων που εντοπίηονται ςτθν περιοχι μελζτθσ. 

 

Β. χζδια ςτα οποία περιλαμβάνονται:    

 Γενικι διάταξθ των υφιςτάμενων ζργων, ςε κλίμακα 1 : 50.000 ι 1 : 20.000, τθσ περιοχισ 
Μελζτθσ.  

 Θλεκτρονικό αρχείο (τφπου kmz) με όλα τα υφιςτάμενα υδρολθπτικά ζργα  

 
 



4 

2.2.2. ΠΡΟΣΑΕΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΤΔΡΟΔΟΣΙΚΟΤ ΤΣΘΜΑΣΟ ΔΘΜΟΤ – ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΜΕΛΛΟΝΣΙΚΘ 

ΗΘΣΘΘ  

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 προτάςεωναναμόρφωςθσ και 

διαχείριςθσ των «πυρινων φδρευςθσ».  
 
Παραδοτζα : 
Α. Ζκθεςη, με περιεχόμενο : 

 Αποτφπωςθ και αξιολόγθςθ του Υδατικοφ Ιςοηυγίου του υδρευτικοφ ςυςτιματοσ του Διμου με 
ςτοιχεία ειςερχόμενου νεροφ ςτο δίκτυο, εξουςιοδοτθμζνθσ κατανάλωςθστιμολογοφμενθσ 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. Ρροχποκζςεισ 
προτεραιοποίθςθσ 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. 

 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 ϊςτε να μπορεί να υποςτθρίηει με τον αρτιότερο 
δυνατό τρόπο τθν διαχείριςθ του ςυςτιματοσ φδρευςθσ . 

 
Β. Μοντζλο προςομοίωςησ, που θα περιλαμβάνει : 

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

 Θλεκτρονικό αρχείο (ςε κατάλλθλο software) με το υλοποιθκζν μοντζλο προςομοίωςθσ και τα 
εξαγόμενα ςυμπεράςματα τθσ εφαρμογισ του. 

 Οδθγίεσ χριςθσ του μοντζλου για μελλοντικζσ εφαρμογζσ του. 

 

2.2.3. ΠΡΟΣΑΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΕΡΓΩΝ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΘ ΤΔΡΟΔΟΣΙΚΟΤ 

ΤΣΘΜΑΣΟ.  

 

Θα προςδιοριςτοφν μζτρα και δράςεισ διαχείριςθσ των υφιςτάμενων υδατικϊν πόρων υπό 

εκμετάλλευςθ κακϊσ νζα ζργα αξιοποίθςθσ υδατικϊν πόρων με ανάλυςθ εναλλακτικϊν 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.  
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Παραδοτζα : 

Α. Ζκθεςη, με το ακόλουκο περιεχόμενο : 

 Καταγραφι αναγκαίων δράςεων για τθν εφαρμογι των βζλτιςτων τρόπων διαχείριςθσ του 
ςυςτιματοσ υδροδότθςθσ και διανομισ φδατοσ ςτθν περιοχι του Διμου του προθγοφμενου 
ςταδίου. Ρροτεινόμενεσ εναλλακτικζσ λφςεισ του προβλιματοσ φδρευςθσ, ςε ςυνδυαςμό με τθν 
υφιςτάμενθ κατάςταςθ. Επαρκι αιτιολόγθςθ των προτεινομζνων λφςεων από τεχνικισ και 
οικονομικισ πλευράσ, προκρινόμενθ λφςθ 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.  

Β. χζδια (και ςε ηλεκτρονική μορφή) ςτα οποίακα 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 πρωτεφοντων αγωγϊν, τα υψόμετρα των 
χαρακτθριςτικϊν κόμβων και τα διακζςιμα πιεηομετρικά φορτία. 

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

 Συνοπτικζσ κατά μικοσ τομζσ ςε κατάλλθλεσ κλίμακεσ των αγωγϊν μεταφοράσ, με υδραυλικά 
ςτοιχεία και πιεηομετρικι γραμμι. 
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Γ.  Απαιτοφμενα ςτοιχεία γιαανάθεςηΜελζτησγια προτεινόμενα ζργα: 

 Τεφχοσ υδραυλικϊν υπολογιςμϊν: Δίνονται οι υδραυλικοί υπολογιςμοί των ςθμαντικότερων αγωγϊν 
και τεχνικϊν ζργων, τεχνικοικονομικοί 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. 

 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 ςτοιχείωνπου 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). 

 

2.2.4. ΠΡΟΣΑΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΘ ΗΘΣΘΘ ΚΑΙ ΚΟΣΟΛΟΓΘΘ ΣΘ ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΝΕΡΟΤ 

ΤΔΡΕΤΘ 

 

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 περιγραφζνΥδατικό 

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.  

 

Παραδοτζα : 

Α. Ζκθεςη, 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 προτεραιοποίθςθ 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. 
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 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 
 

2.3. ΤΦΙΣΑΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ 

Ο Διμοσ Νζςτου διαιρείται ςε 3 δθμοτικζσ ενότθτεσ, (Ωρυςοφπολθσ, Ορεινοφ και Κεραμωτισ) οι οποίεσ 

αντιςτοιχοφν ςτουσ 3 καταργθκζντεσ διμουσ πριν τθν εφαρμογι του Καλλικράτθ (ν.3852/2010). Ζλαβε 

το όνομά του από τον ποταμό Νζςτο, ο οποίοσ ρζει ςτα ανατολικά όριά του. Συνορεφει με το Διμο 

Τοπείρου ανατολικά, το Διμο Ξάνκθσ ςτα βορειοανατολικά, το Διμο Καβάλασ ςτα δυτικά και το Διμο 

Ραρανεςτίου ςτα βορειοδυτικά. Ο Διμοσ εδρεφει ςτθ Ωρυςοφπολθ θ οποία απζχει περίπου 25km από 

τθν πόλθ τθσ Καβάλασ. Ο ςυνολικόσ πλθκυςμόσ του Διμου, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ Γενικισ 

Απογραφισ τθσ Ελλάδασ (2011) είναι 22.331 κάτοικοι. Στον πίνακα που ακολουκεί παρουςιάηεται θ 

κατανομι του πλθκυςμοφ του Διμου, ανά Δθμοτικι Ενότθτα. 
 

Πίνακασ 1: Ρλθκυςμιακά ςτοιχεία Διμου Νζςτου ςφμφωνα με τθν απογραφι του 2011 

Α/Α 

Γεωγραθικός 
κωδικός 

Καλλικράηη Περιγραθή  
Μόνιμος 

Πληθσζμός 

0 0502 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ (Έδρα: Φρσζούπολις,η) 22,331 

1 050202 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΕΡΑΜΩΣΗ 5,115 

2 050203 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΟΡΕΙΝΟΤ 1,212 

3 050201 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΥΡΤΟΤΠΟΛΗ 16,004 

Χάρτησ 1: Διοικητικά όρια Δήμου Νζςτου 

(κόκκινη περιοχή) και διαχωριςμόσ του ςε Δημοτικζσ Ενότητεσ (1: Δ.Ε. Ορεινοφ, 2: Δ.Ε. Χρυςοφπολησ, 3: 

Δ.Ε. Κεραμωτήσ). 

 
2.3.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΤΦΙΣΑΜΕΝΟΤ ΤΔΡΟΔΟΣΙΚΟΤ ΤΣΘΜΑΣΟ  

Θ υδροδότθςθ του Διμου Νζςτου ςτο μεγαλφτερο τμιμα τθσ γίνεταιαπό τισ πθγζσΑγ. Ιωάννθ ςτον 

Ραράδειςο και μζςω ενόσ εκτενοφσ δικτφου αγωγϊν φδρευςθσ καλφπτονται οι ανάγκεσ των Δθμοτικϊν 

Ενοτιτων Ωρυςοφπολθσ και Κεραμωτισ. Το υφιςτάμενο δίκτυο, ςε τμιματά του, χριηει αντικατάςταςθσ 

λόγω παλαιότθτασ αλλά και μθ επάρκειασ εξυπθρζτθςθσ των αναγκϊν φδρευςθσ, κακϊσ ο ςχεδιαςμόσ του 

αφοροφςε ςτθν κάλυψθ αναγκϊν του Διμου προ τθσ ςυνζνωςθσ του με τουσ Διμουσ Ορεινοφ και 

Κεραμωτισ.  
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Θ υδροδότθςθ τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Ορεινοφ, γίνεται αυτόνομα από πθγζσ οι οποίεσ τροφοδοτοφν 

τοπικά δίκτυα και κρίνεται ςε γενικζσ γραμμζσ επαρκισ.  

Ενδεικτικά αναφζρεται ότι οι υφιςτάμενεσ δεξαμενζσ φδρευςθσ ςτο ςφνολο του Διμου, ανζρχονται ςτισ 

16 με πρόβλεψθ καταςκευισ νζασ δεξαμενισ όγκου 1200m3 πλθςίον τθσ υφιςτάμενθσ δεξαμενισ 

Ωρυςοχωρίου για τθν κάλυψθ των υδροδοτικϊν αναγκϊν τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Κεραμωτισ μζςω 

βαρυτικοφ ςυςτιματοσ αγωγϊν. Το αποτζλεςμα του ζργου αυτοφ υπολογίηεται ότι κα δράςει κετικά ςτθν 

ποςοτικι κάλυψθ των αναγκϊν του Διμου με παράλλθλθ εξοικονόμθςθ ενεργειακϊν πόρων. 

Θ ΔΕΥΑ Νζςτου, ζχει ςχεδόν ολοκλθρϊςει τον εκςυγχρονιςμό των εςωτερικϊν δικτφων φδρευςθσ και το 

ενδιαφζρον τθσ επιχείρθςθσ εςτιάηεται ςτον εκςυγχρονιςμό των δεξαμενϊν και αντλιοςταςίων κακϊσ και 

ςτθν καταςκευι και επζκταςθ του εξωτερικοφ δικτφου φδρευςθσ. Επίςθσ, θ επιχείρθςθ ζχει εγκαταςτιςει 

ςυςτιματα ζγκαιρθσ ειδοποίθςθσ επάρκειασ νεροφ και αςφάλειασ χϊρων με GSM, με τθν ταυτόχρονθ 

ανάπτυξθ δικτφου Wi-Fi και τθ δυνατότθτα ONLINE παρακολοφκθςθσ των μθχανθμάτων μζςω διαδικτφου. 

Τζλοσ, ζχει ξεκινιςει θ περίφραξθ και αςφάλιςθ όλων των ευαίςκθτων τμθμάτων τθσ επιχείρθςθσ. 

Στα άμεςα ςχζδια τθσ ΔΕΥΑ Νζςτου είναι θ καταςκευι ζργων για τθν ολοκλιρωςθ αντικατάςταςθσ και 

βελτίωςθσ των δικτφων και των ςυνκθκϊν φδρευςθσ καλφπτοντασ με ορκολογικότερο τρόπο τισ ανάγκεσ 

τθσ περιοχισ. Συγκεκριμζνα θ φδρευςθ ανά δθμοτικι ενότθτα πραγματοποιείται ςυνοπτικά ωσ εξισ:  

 

Δθμοτικι Ενότθτα Κεραμωτισ 
Θ Δθμοτικι Ενότθτα Κεραμωτισ με πλθκυςμό 5.115 κατοίκων ςφμφωνα με τθν απογραφι του 2011 και με 
ςθμαντικι προςαφξθςθ κατά τθν καλοκαιρινι περίοδο, αποτελείται από τουσ εξισ κφριουσ οικιςμοφσ : 
 

Πίνακασ 2: Ρλθκυςμιακά ςτοιχεία Δ.Ε. Κεραμωτισ ςφμφωνα με τθν απογραφι του 2011 

Α/Α 

Γεωγραφικόσ κωδικόσ 

Καλλικράτη Περιγραφή 

Μόνιμοσ 

Πληθυςμόσ 

1 050202 ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΚΕΡΑΜΩΣΘ 5,115 

1.1 05020201 Δθμοτικι Κοινότθτα Κεραμωτισ 2,056 

1.2 05020202 Τοπικι Κοινότθτα Αγιάςματοσ 863 

1.3 05020203 Τοπικι Κοινότθτα Νζασ Καρυάσ 1,426 

1.4 05020204 Τοπικι Κοινότθτα Ρθγϊν 770 

 
Θ υδροδότθςθ των παραπάνω οικιςμϊν γίνεταικατακλιπτικά μζςω αγωγϊν μεταφοράσ νεροφ από τθ 
δεξαμενι του αντλιοςταςίου Α1 τθσ Ωρυςοφπολθσ, οι οποίοι τροφοδοτοφν υδατόπυργουσπου είναι 
εγκατεςτθμζνοι ςτουσ οικιςμοφσ και καλφπτουν τισ ανάγκεσ φδρευςθσ των οικιςμϊν. Θ κατάςταςθ των 
υδατόπυργων χαρακτθρίηεται ωσ καλι πλθν αυτϊν ςτουσ οικιςμοφσ Μοναςτθράκι και Ωαϊδευτόοι οποίοι 
χριηουν αντικατάςταςθσ λόγω παλαιότθτασ και φκορϊν που ζχουν υποςτεί. Για τον οικιςμό τθσ 
Κεραμωτισ υπάρχει πρόβλεψθ για τθ μελζτθ και καταςκευι νζου υδατόπυργου. 
Ο παραλιακόσ οικιςμόσΚεραμωτισ είναι αυτόσ που ςτο μεγαλφτερο βακμό ζχει να καλφψει τθν τουριςτικι 
κίνθςθ του Διμου κατά τθν καλοκαιρινι περίοδο χωρίσ τθν ανάλογθ υποδομι και πρόβλεψθ για τθν 
ζξαρςθ τθσ κατανάλωςθσ νεροφ με αποτζλεςμα να ζχει υποβακμιςτεί θ ποιότθτα από τθν ανάγκθ όποιασ 
ποςοτικισ κάλυψθσ. 
Για τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ Δ.Ε Κεραμωτισ, ςχεδιάηεται θ μελζτθ καταςκευισ νζου μεταλλικοφ 
βαρυτικοφ αγωγοφ διαμζτρουD600mm για τθ μεταφορά νεροφ από τθν πθγι Αγ. Ιωάννθ ζωσ το κεντρικό 
αντλιοςτάςιο Α1 (Ωρυςοφπολθσ). Με το ζργο αυτό αναμζνεται ο διπλαςιαςμόσ τθσ παροχισ, για τθν 
επαρκι κάλυψθ των αναγκϊν φδρευςθσ τθσ Δ.Ε. ιδιαιτζρωσ κατά τουσ κερινοφσ μινεσ, κακϊσ ο 
ςχεδιαςμόσ του υφιςτάμενου δικτφου, ζγινε προ τθσ ςυνζνωςθσ των καταργθκζντων ΔΕΥΑ Ωρυςοφπολθσ 
και Κεραμωτισ. 
Τζλοσ, για τουσ οικιςμοφσ Αγίαςμα, Ν. Καρυά Ρθγζσ και Κεραμωτι προβλζπεται θ εκπόνθςθ μελζτθσ για 
τθν αντικατάςταςθ των υφιςτάμενων δικτφων φδρευςθσ. 

 

Δθμοτικι Ενότθτα Ορεινοφ 

Θ Δθμοτικι Ενότθτα Ορεινοφ με πλθκυςμό 1.212 κατοίκων ςφμφωνα με τθν απογραφι του 2011, 

αποτελείται από του εξισ κφριουσ οικιςμοφσ : 
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Πίνακασ 3: Ρλθκυςμιακά ςτοιχεία Δ.Ε. Ορεινοφ ςφμφωνα με τθν απογραφι του 2011 

Α/Α 
Γεωγραφικόσ 

κωδικόσ Καλλικράτη Περιγραφή  
Μόνιμοσ 

Πληθυςμόσ 

2 050203 ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΟΡΕΙΝΟΤ 1,212 

2.1 05020302 Τοπικι Κοινότθτα Αγίου Κοςμά 35 

2.2 05020303 Τοπικι Κοινότθτα Διποτάμου 45 

2.3 05020304 Τοπικι Κοινότθτα Δυςβάτου 28 

2.4 05020305 Τοπικι Κοινότθτα Ελαφοχωρίου 62 

2.5 05020306 Τοπικι Κοινότθτα Κεχροκάμπου 359 

2.6 05020301 Τοπικι Κοινότθτα Λεκάνθσ 485 

2.7 05020307 Τοπικι Κοινότθτα Μακρυχωρίου 120 

2.8 05020308 Τοπικι Κοινότθτα Ρλαταμϊνοσ 78 

 

Θ υδροδότθςθ των παραπάνω οικιςμϊν γίνεται απόεπτά (7) πθγζσ. Συγκεκριμζνα, από: 

 Μία (1) πθγι πλθςίον του οικιςμοφ Ρολφνερο, όπου με τθ χριςθ τριϊν αντλιοςταςίων ανφψωςθσ, το 

νερό οδθγείται μζςω αγωγοφ μικουσ περί τα 7.5kmςτον οικιςμό του Ρλαταμϊνα. Στθ ςυνζχεια γίνεται 

διαχωριςμόσ μζςω μεριςτι ςε δφο δίκτυα, το πρϊτο εκ των οποίων εξυπθρετεί τον οικιςμό 

Ελαφοχωρίου, ενϊ το δεφτερο τουσ οικιςμοφσ Δφςβατο, Νικθτζσ, Αγ. Κοςμά και Μακρυχϊρι. Σφμφωνα 

με μελζτθ που ζχει πραγματοποιιςει το ΙΓΜΕ, προτείνεται θ κατάργθςθ του δικτφου φδρευςθσ των 

οικιςμϊν Δφςβατο, Νικθτζσ και Αγ. Κοςμά και θ αντικατάςταςθ του από μικρότερο το οποίο κα 

υδροδοτείται από γεϊτρθςθ που πρόκειται να καταςκευαςτεί ςτον οικιςμό Δφςβατο και κα εξυπθρετεί 

τισ ανάγκεσ των οικιςμϊν Δφςβατο, Μακρυχϊρι, Ελαφοχωρι, Νικθτζσ, Αγ. Κοςμά και Στεγνό. 

 Δφο (2) πθγζσ ςτον οικιςμό Κεχρόκαμπο. Θ ςυλλογι του φδατοσ γίνεται μζςω βαρυτικϊν αγωγϊν ςε 

δφο δεξαμενζσ εντόσ του οικιςμοφ. 

 Δφο (2) πθγζσ ςτον οικιςμό Λεκάνθ. Με τθ βοικεια δφο αντλιοςταςίων υδροδοτείται μια δεξαμενι 

φδρευςθσ. Κατά τθ χειμερινι περίοδο θ παροχι φδατοσ φδρευςθσ ενιςχφεται από μία (1) επιπλζον 

πθγι τθσ περιοχισ, ενϊ κατά τθ κερινι περίοδο και ςε περιπτϊςεισ αυξθμζνθσ ηιτθςθσ, οι επιπλζον 

ανάγκεσ καλφπτονται ςυμπλθρωματικά από δίκτυο φδρευςθσ με αφετθρία τον οικιςμό Ρλαταμϊνα. 

 Μία (1) πθγι πλθςίον του οικιςμοφ Διπόταμοσ, θ οποία καλφπτει τισ ανάγκεσ του οικιςμοφ. Στα ςχζδια 

τθσ ΔΕΥΑΝ ςυμπεριλαμβάνεται θ καταςκευι νζου αγωγοφ από το Δ.Δ. Διποτάμου ο οποίοσ πρόκειται 

να ςυνδεκεί ςτον υφιςτάμενο αγωγό Ρλαταμϊνα – Λεκάνθσ και ταυτόχρονα θ ενεργοποίθςθ του 

αντλιοςταςίου Διποτάμου. Το ζργο αυτό, κα ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν υδροδότθςθ του οικιςμοφ 

Λεκάνθσ από τθν πθγι του Διπόταμου θ οποία καλφπτει τισ ανάγκεσ υδροδότθςθσ τθσ περιοχισ, οπότε 

δεν κα απαιτείται θ ςυμπλθρωματικι κάλυψθ υδροδότθςθσ από το δίκτυο του Ρλαταμϊνα και των 

Ρθγϊν Λεκάνθσ. 
 

Δθμοτικι Ενότθτα Ωρυςοφπολθσ 

Θ Δθμοτικι Ενότθτα Ωρυςοφπολθσ με πλθκυςμό 16.004. κατοίκων ςφμφωνα με τθν απογραφι του 2011, 

αποτελείται από τουσ εξισ οικιςμοφσ:  
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Πίνακασ 4: Ρλθκυςμιακά ςτοιχεία Δ.Ε. Ωρυςοφπολθσ ςφμφωνα με τθν απογραφι του 2011 

Α/Α 

Γεωγραφικόσ 
κωδικόσ 

Καλλικράτη Περιγραφή  
Μόνιμοσ 

Πληθυςμόσ 

3 050201 ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΧΡΤΟΤΠΟΛΘ 16,004 

3.1 05020101 Δθμοτικι Κοινότθτα Ωρυςοφπολθσ 8,885 

3.2 05020102 Τοπικι Κοινότθτα Αβραμυλιάσ 65 

3.3 05020103 Τοπικι Κοινότθτα Γζροντα 468 

3.4 05020104 Τοπικι Κοινότθτα Γραβοφνθσ 737 

3.5 05020105 Τοπικι Κοινότθτα Διαλεκτοφ 143 

3.6 05020106 Τοπικι Κοινότθτα Ερατεινοφ 649 

3.7 05020107 Τοπικι Κοινότθτα Ηαρκαδιάσ 671 

3.8 05020108 Τοπικι Κοινότθτα Ξεριά 468 

3.9 05020109 Τοπικι Κοινότθτα Ραραδείςου 216 

3.10 05020110 Τοπικι Κοινότθτα Ρζρνθσ 897 

3.11 05020111 Τοπικι Κοινότθτα Ρετροπθγισ 522 

3.12 05020112 Τοπικι Κοινότθτα Ροντολιβάδου 465 

3.13 05020113 Τοπικι Κοινότθτα Ωρυςοχωρίου 1,818 

 

Θ υδροδότθςθ των παραπάνω οικιςμϊν γίνεται από τθν πθγι Αγ. Ιωάννθ ςτον Ραράδειςο Διμου Νζςτου. 

Θ δεξαμενι τθσ περιοχισ Δ3, αποτελεί τθν αφετθρία τριϊνδίκτυων, ζνα κφριο, ζνα εφεδρικό και ζνα για 

τθν εξυπθρζτθςθ οικιςμϊν.  

Το κφριο δίκτυο, μικουσ περί τα 15.7km,το οποίο αποτελείται από μεταλλικό αγωγό διαμζτρου 60cm, 

οδεφει νότια τθσ Ε.Ο.2 Καβάλασ – Ξάνκθσ και καταλιγει ςτο κεντρικό αντλιοςτάςιο βορειοδυτικά του 

οικιςμοφ Ωρυςοφπολθσ (Α1).Από εκεί, μζςω αγωγοφ μικουσ περί τα 1.8km, εξυπθρετοφνται οι ανάγκεσ 

φδρευςθσ του οικιςμοφ.  

Ο αγωγόσ του εφεδρικοφ δικτφου μικουσ περί τα 13km,ςτθν πορεία του, μζςω δικτφου αγωγϊν, 

υδροδοτεί τουσ οικιςμοφσ Δαμαςκθνιά, Λικοχϊρι και Ξεριά, καταλιγοντασ ςτθ δεξαμενι του οικιςμοφ 

Ηαρκαδιά (Δ2). Από το ςθμείο αυτό, ξεκινάει μεταλλικόσ αγωγόσ, ο οποίοσ υδροδοτεί τουσ οικιςμοφσ, 

Ρζρνθ, Ρετροπθγι, Ροντολίβαδο και Νζα Κϊμθ, τροφοδοτϊντασ κατά τθν πορεία του τισ δεξαμενζσ ΔΔ4 

(Ρζρνθσ), ΔΔ5 (Ρετροπθγισ), ΔΔ7 (Ροντολίβαδου) κακϊσ και τθ δεξαμενι Νζασ Κϊμθσ.Για το 

ςυγκεκριμζνο τμιμα του δικτφου φδρευςθσ, υπάρχει πρόβλεψθ αντικατάςταςθσ του αγωγοφ λόγω 

παλαιότθτασ κακϊσ και μθ επάρκειασ τθσ διατομισ. 

Ρερί τα 1.9km βορειοδυτικά του οικιςμοφ Άνω Ροντολίβαδο, βρίςκεται πθγι μικρισ παροχισ θ οποία 

μζςω αγωγοφ από PVC, τροφοδοτεί τθν δεξαμενι του οικιςμοφ και καταλιγει μετά από 1000m περίπου 

ςτθ δεξαμενι ΔΔ7 (Ροντολίβαδου). Από τθ δεξαμενι Δ2 τθσ Ηαρκαδιάσ, μζςω αγωγοφ VC κφριου 

δικτφου, τροφοδοτείται θ δεξαμενι ΔΔ9 ςτον οικιςμό του Γζροντα, κακϊσ και οι οικιςμοί Ηαρκαδιά και 

Εκάλθ με αγωγοφσ επίςθσ από PVC μικουσ 300mκαι 1300m αντίςτοιχα. 

Ρλθςίον του οικιςμοφ Εκλεκτό βρίςκεται δεξαμενι (Δ14) θ οποία αποτελεί αφετθρία ενόσ κφριου δικτφου 

αγωγοφ φδρευςθσ καταςκευαςμζνο απόπολυαικυλενίο, ο οποίοσ καταλιγει επίςθσ ςτο αντλιοςτάςιο Α1 

βορειοδυτικά του οικιςμοφ Ωρυςοφπολθσ. Οι ανάγκεσ του οικιςμοφ Αβραμυλιάσ, εξυπθρετοφνται από το 

ςυγκεκριμζνο δίκτυο, μζςω τθσ δεξαμενισ ΔΔ12.  

Τζλοσ, ςτο κεντρικό αντλιοςτάςιο Α1 τθσ Ωρυςοφπολθσ καταλιγει δίκτυο κεντρικοφ αγωγοφ που ζχει ωσ 

αφετθρία τθ δεξαμενι ΔΔ13 ςτον οικιςμό του Ξεριά. Ο εν λόγω οικιςμόσ υδροδοτείται μζςω του αγωγοφ 

εξυπθρζτθςθσ οικιςμϊν με αφετθρία τθ δεξαμενι Δ3 ςτον οικιςμό Ραράδειςο, Διμου Νζςτου. Ο αγωγόσ 

μικουσ περί τα4kmείναι καταςκευαςμζνοσ από χυτοςίδθρο και καταλιγει ςτθ δεξαμενι Δ1, νότια του 

οικιςμοφ Ηαρκαδιάσ. Στο ίδιο ςθμείο, ζχει αφετθρία αγωγόσ κυρίου δικτφου, μικουσ περί τα 13.7km ο 

οποίοσ καταλιγει ςτον οικιςμό Ωρυςοχωρίου. Στθν πορεία του, τροφοδοτεί τθ δεξαμενι ΔΔ10 θ οποία 

καλφπτει τισ ανάγκεσ φδρευςθσ του οικιςμοφ Γραβοφνα και τον οικιςμό Ερατεινό. 
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2.4. ΔΙΑΘΕΙΜΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΦΙΣΑΜΕΝΕ ΜΕΛΕΣΕ  
Σφμφωνα με ςτοιχεία που ςυγκεντρϊκθκαν από αρχεία τθσ ΔΕΥΑ, κατά το παρελκόν ζχουν εκπονθκεί οι 
παρακάτω μελζτεσ: 

Πίνακασ 5: Υφιςτάμενεσ μελζτεσ 

α/α  Φορζασ  Σίτλοσ Μελζτησ  Μελετητήσ  Ζτοσ 
ςφνταξησ  

1  ΔΕΥΑ/ΔιμοσΝζςτο
υ 

Καταςκευι εξωτερικοφ 
δικτφου φδρευςθσ από πθγζσ 
Στρατϊνοσ ζωσ πθγζσ Αγίου 
Ιωάννθ Ραραδείςου 

Μαυρίδθσ Θωμάσ 
Ραπαχαράλαμποσ Ωριςτοσ 

2012 

2  ΔΕΥΑ/Διμοσ  

Νζςτου 

Αντικατάςταςθ εξωτερικοφ 
δικτφου φδρευςθσ από 
μεριςτιΗαρκαδιάσ ζωσ 
δεξαμενι Ροντολίβαδου 

Μαυρίδθσ Θωμάσ 2016 

 

2.5. ΣΟΠΙΚΕ ΤΝΘΘΚΕ – ΙΔΑΙΣΕΡΟΣΘΣΕ ΕΡΓΟΤ  
Κατά τθ ςφνταξθ του Γενικοφ Σχεδίου Φδρευςθσ (MasterPlan), κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ οι τοπικζσ 
ςυνκικεσ, οι ιδιαιτερότθτεσ και οι γενικότερεσ δεςμεφςεισ που αφοροφν τθν ευρφτερθ περιοχι του Διμου 
Νζςτου. 
Συγκεκριμζνα:  
 

2.5.1 ΣΟΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΣΘΣΕ ΣΩΝ ΤΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΘ ΠΕΡΙΟΧΘ ΜΕΛΕΣΘ  
Θ υδροδότθςθ του Διμου Νζςτου πραγματοποιείται από υπόγεια υδατικά ςυςτιματα τθσ Λεκάνθσ 
Απορροισ Ροταμοφ Νζςτου και ςυγκεκριμζνα τα EL1200060 (ςφςτθμα Δζλτα Νζςτου, ζκταςθσ 554,58km2) 
για το νότιο τμιμα και EL1200070 (ςφςτθμα Ορζων Λεκάνθσ, ζκταςθσ 949,69km2) για το ορεινό. Ρρόκειται 
για δυναμικζσεκφόρτιςεισ των καρςτικϊν υδροφόρων τθσ ορεινισ μάηασ τθσ λεκάνθσ απορροισ.  
Στθν ευρφτερθ περιοχι ςυναντϊνται κυρίωσ ιηθματογενι πετρϊματα: 
Αλουβιακό αδιαίρετο. Ρθλοί, άργιλοι , άμμοι, χάλικεσ, κοριματα. Ρρόκειται για υλικά διάβρωςθσ, 
ποτάμιεσ θ λιμναίεσ αποκζςεισ, αναβακμίδεσ και πρόςφατεσ αποκζςεισ χειμάρρων. 
Αλουβιακά ριπίδια. Υλικά από γνεφςιουσ, μάρμαρα, αμφιβολίτεσ, και γρανιτικά πετρϊματα. 
Ρλειόκενο – Ρλειςτόκαινο. Ωάλικεσ και άμμοι. Στρϊματα και φακοί κυρίωσ από καλϊσ 
απεςτρογγυλομζνουσχάλικεσ, εναλλαςςόμενοι  κατακορφφωσ ι πλευρικά κατά το πλείςτον με 
κοκκομετρικά αδιαβάκμθτουσ άμμουσ.  
Στα μεγαλφτερα υψόμετρα ςυναντϊνται μεταμορφωμζνα πετρϊματα, κυρίωσ γνεφςιοι και μάρμαρα. 

 
Χάρτησ 2: Γεωλογικόσ χάρτησ ευρφτερησ περιοχήσ Δήμου Νζςτου 
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2.5.2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΕ ΔΕΜΕΤΕΙ  
Δίκησο NATURA 

Στον παρακάτω παρουςιάηονται οι περιοχζσ NATURA που βρίςκονται ςτθν ευρφτερθ περιοχι και θ ζκταςθ 
που καλφπτει θ κακεμιά. Το Δίκτυο Natura 2000 αποτελεί ζνα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο περιοχϊν, οι 
οποίεσ φιλοξενοφν φυςικοφσ τφπουσ οικοτόπων και οικότοπουσ ειδϊν που είναι ςθμαντικοί ςε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Αποτελείται από δφο κατθγορίεσ περιοχϊν: Τισ «Ηϊνεσ Ειδικισ Ρροςταςίασ (ΗΕΡ)» (ςτα αγγλικά: 
Special Protection Areas - SPA) για τθν Ορνικοπανίδα, όπωσ ορίηονται ςτθν Οδθγία 79/409/EK, και τουσ 
«Τόπουσ Κοινοτικισ Σθμαςίασ (ΤΚΣ)» (ςτα αγγλικά: Sites of Community Importance - SCI) όπωσ ορίηονται 
ςτθν Οδθγία 92/43/ΕΟΚ. 
 

Πίνακασ 6: Ρεριοχζσ Natura τθσ ευρφτερθσ περιοχισ 
ΞΑΝΘΘ Ζκταςη (ha) 

GR1120004 ΣΤΕΝΑ ΝΕΣΤΟΥ (SPA) 8752.00 

GR1120005 ΑΙΣΘΘΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΝΕΣΤΟΥ (SCI) 2335.87 

ΚΑΒΑΛΑ  

GR1150001 ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΚΑI ΛIΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΕΑΜΩΤΘΣ ΚΑI ΝΘΣΟΣ ΘΑΣΟΡΟΥΛΑ (SPA) 14606 

GR1150010 ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ & ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΕΑΜΩΤΘΣ-ΕΥΥΤΕΘ ΡΕΙΟΩΘ ΚΑΙ ΡΑΑΚΤΙΑ ΗΩΝΘ (SCI) 22484.63 

 
Χάρτησ 3: Δίκτυο Naturaςτην ευρφτερη περιοχή του Δήμου Νζςτου 

 
φμβαςη Ραμςάρ 
H Σφμβαςθ αμςάρ τζκθκε ςε ιςχφ τον Δεκζμβριο του 1975 και ιταν θ πρϊτθ ςφμβαςθ που αςχολικθκε 
αποκλειςτικά με τθν προςταςία των βιοτόπων. Θ Ελλάδα ιταν θ 7θ χϊρα που υπζγραψε και ενεργοποίθςε 
τθν Σφμβαςθ Ramsar με το Ν.Δ. 191/74, ανακθρφςςοντασ 11 υγροτοπικζσ περιοχζσ που περιλαμβάνονται 
ςτον κατάλογο Υγροτόπων Διεκνοφσ Σθμαςίασ. Μία από τισ 11 αυτζσ περιοχζσ είναι θ περιοχι με τθν 
ονομαςία: ”Δζλτα Νζςτου και Ραρακείμενεσ Λιμνοκάλαςςεσ” ζκταςθσ 21930ha. 
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Χάρτησ 4: Περιοχή Ramsar ςτην ευρφτερη περιοχή του Δήμου Νζςτου 

 
Εθνικό Πάρκο Ανατολικήσ Μακεδονίασ και Θράκησ 
Θ άμεςθ και θ ευρφτερθ περιοχι του ζργου περιλαμβάνεται ςτο κεςμοκετθμζνο «Εκνικό Ράρκο 
Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ» των υγροβιοτόπων Δζλτα Νζςτου, Λίμνθσ Βιςτωνίδασ με 
λιμνοκαλάςςια και λιμνιαία χαρακτθριςτικά, Λίμνθσ Ιςμαρίδασ και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ τουσ όπωσ 
φαίνεται και ςτο χάρτθ που ακολουκεί. Στθν ςχετικι Κ.Υ.Α (ΚΥΑ 44549 ΨΕΚ Δ’497/17.10.08) για τθν 
κεςμοκζτθςθ τθσ περιοχισ εκτόσ των άλλων προβλζπονται, διαχειριςτικζσ δράςεισ που αποςκοποφν, ςτθ 
αναβάκμιςθ – διατιρθςθ ι και αποκατάςταςθ των χαρακτθριςτικϊν ςτοιχείων του οικοςυςτιματοσ και 
των προςτατευόμενων ενδιαιτθμάτων τθσ περιοχισ, κακϊσ και θ θμεριςια επίςκεψθ με ςκοπό τθν 
περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ, τθν παρατιρθςθ τθσ φφςθσ κ.λπ. 

 Ηϊνθ Α1 (Ροταμόσ Νζςτοσ – παραποτάμιεσ διαπλάςεισ, Λίμνθ Βιςτωνίδα, περιλίμνια ηϊνθ, Λίμνθ 
Ιςμαρίδα- περιλίμνια ηϊνθ. Ρεριοχι προςταςίασ τθσ φφςθσ. 

 Ηϊνθ Α2 (Ρεριοχι λιμνοκαλαςςϊν, ελωδϊν εκτάςεων μονίμων ι εποχιακϊν). Ρεριοχι προςταςίασ τθσ 
φφςθσ 

 Ηϊνθ Α5 (Θαλάςςια Ηϊνθ). Ρεριοχι προςταςίασ τθσ φφςθσ  

 Ηϊνθ Β1 (Θ περιβάλλουςα τθν κοίτθ του ποταμοφ Νζςτου – Ηϊνθ Α1- ζκταςθ). Ρεριοχι 
προςτατευόμενων ςχθματιςμϊν, προςτατευόμενων τοπίων και ςτοιχείων τοπίου.  

 Ηϊνθ Β3 (Υπόλοιπθ χερςαία ζκταςθ) Ρεριοχι προςτατευόμενων φυςικϊν ςχθματιςμϊν, 
προςτατευόμενων τοπίων και ςτοιχείων τοπίου. 

 Ηϊνθ Β4 (Θαλάςςια ζκταςθ). Ρεριοχι προςτατευόμενων φυςικϊν ςχθματιςμϊν, προςτατευόμενων 
τοπίων και ςτοιχείων τοπίου. 

 Ηϊνθ Β5 (Ρεριοχι Γθπζδων, πρϊθν Ψωνι τθσ Αμερικισ). Ρεριοχι προςτατευόμενων φυςικϊν 
ςχθματιςμϊν, προςτατευόμενων τοπίων και ςτοιχείων τοπίου. 

 Ηϊνθ Γ1 (Ωερςαία και Θαλάςςια ζκταςθ). Ρεριοχι οικοανάπτυξθσ. 
Σφμφωνα με τθν ΚΥΑ 44549/2008 (ΨΕΚ Δ 497/2008) κακορίηονται οι επιτρεπόμενεσ δραςτθριότθτεσ ςε 
κάκε μια από τισ ηϊνεσ του Εκνικοφ Ράρκου. 
 



14 

 

Χάρτησ 5: Διαχωριςμών Ζώνων του Εθνικοφ Πάρκου Α.Μ.Θρ. ςτην ευρφτερη περιοχή του Δήμου Νζςτου 
 

Κρατικά Εκτροφεία Θηραμάτων 
Τα Κρατικά Εκτροφεία Θθραμάτων είναι 21, με ςυνολικι ζκταςθ 3.603 εκτάρια. Σφμφωνα με τα 
ψθφιοποιθμζνα όρια, θ ςυνολικι ζκταςι τουσ αντιςτοιχεί ςτο 0,023% τθσ ςυνολικισ χερςαίασ ζκταςθσ τθσ 
χϊρασ, ενϊ το καλάςςιο τμιμα τουσ καταλαμβάνει ζκταςθ ίςθ με 14,51εκτάρια. Στον Διμο Νζςτου 
βρίςκεται το “Κρατικό Εκτροφείο Θθραμάτων Ωρυςοφπολθσ” ζκταςθσ 1ha (ΨΕΚ 419 / Β / 31.03.76). 
 

Καταφφγια Άγριασ Ηωήσ 
Με τθν ζκδοςθ του Ν. 2637/1998 τα Καταφφγια Θθραμάτων χαρακτθρίηονται πλζον ωσ Καταφφγια Άγριασ 
Ηωισ. Οι περιοχζσ που είχαν κθρυχκεί ωσ Καταφφγια Άγριασ Ηωισ, ζωσ και τον Ιοφλιο του 2000, αρικμοφν 
τισ 585. Στον Διμο Νζςτου και τθν ευρφτερθ περιοχι ανικουν τα Καταφφγια Άγριασ Ηωισ με τθν 
ονομαςία:  

 “Κοτηά Ορμάν Νζςτου Δ. Τοπείρου” ζκταςθσ 8770ha (ΨΕΚ 908/Β/16.07.01) 

 "Στενά Νζςτου-Αριςτερι Πχκθ ποταμοφ Νζςτου" 2874ha (ΨΕΚ 632/22-9-94). 

 “Στενά Νζςτου”, ζκταςθσ 1206ha (ΨΕΚ 733/Β/76) 

 “ΚαςτενζΝταγ Διμου Ορεινοφ”, ΨΕΚ 625/Β/25-05-01 (Τροποποίθςθ) 

 “Γζρακα – Ωραίου και Διμου Σταυροφπολθσ” ζκταςθσ 2844ha (ΨΕΚ 909/Β/16-07-01 Τροποποίθςθ, 

ΨΕΚ 1012/Β/02/08/01 Τροποποίθςθ) 

 “Ραναγιάσ Καλαμοφσ Ταξιαρχϊν Διμου Ξάνκθσ” ζκταςθσ 1645ha (ΨΕΚ 931/Β/19-07-01),  

 “Αβδιρων - Ντομοφη Ορμάν”, ζκταςθσ 2950ha (ΨΕΚ /458/Β/23.07.1985), ΨΕΚ908/Β/16-07-01 

Τροποποίθςθ 
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Χάρτησ 6: Καταφφγια Άγριασ Ζωήσ ςτην ευρφτερη περιοχή του Δήμου Νζςτου 

 

2.5.3 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕ ΔΕΜΕΤΕΙ 
Στο Διμο Νζςτου εντοπίηονται οι παρακάτω χαρακτθριςμζνοι χϊροι και μνθμεία, ςφμφωνα με ςτοιχεία 

του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ.  
-Στον οικιςμό Ροντολίβαδο, 3 χλμ. Ανατολικά τθσ κοινότθτασ εντοπίηεται περίβολοσ τειχϊν, ςυγκρότθμα 

κατοικιϊν και ευριματα κλαςςικϊν και ελλθνιςτικϊν χρόνων (αρχαία Ρίςτυροσ). Ο χϊροσ ζχει 
χαρακτθριςτεί ςφμφωνα με τθν ΥΑ ΥΡΡΕ/ΑΩ/Α1/Ψ18/68159/3413/4-12-1979 - ΨΕΚ 93/Β/31-1-1980, 
και φορζασ προςταςίασ του τθν ΙΘ ΕΡΚΑ με ζδρα ςτθν Καβάλα. 

- Στον οικιςμό Ραράδειςο, εντοπίηονται ερείπια τειχϊν και κτιρίων ρωμαϊκϊν χρόνων. Ο χϊροσ ζχει 
χαρακτθριςτεί ςφμφωνα με τθν ΥΑ 2258/4-2-1966, ΨΕΚ 175/Β/26-3-1966 και ο φορζασ προςταςίασ του 
είναι θ ΙΘ ΕΡΚΑ και 12θ ΕΒΑ με ζδρα ςτθν Καβάλα. 

- Ρλθςίον του οικιςμοφ Ρετροπθγισ, εντοπίηεται κάςτρο το οποίο ζχει χαρακτθριςτεί ωσ αρχαίο μνθμείο 
ςφμφωνα με τθν ΥΑ ΥΡΡΟ/ΑΩ/Β1/Ψ37/17668/395/27-7-1995 - ΨΕΚ 701/Β/9-8-1995 
Ρρόκειται για φυλάκειο τθσ Εγνατίασ Οδοφ, που χρονολογείται ςτουσ υςτεροβυηαντινοφσ χρόνουσ 
(13οσ-14οσ αι.) και ζχει φάςθ τθσ πρϊιμθσ τουρκοκρατίασ (15οσ αι.). Ψορζασ προςταςίασ του είναι θ 
12θ ΕΒΑ με ζδρα ςτθν Καβάλα. 

-Στον οικιςμό τθσ Ωρυςοφπολθσ, με φορζα προςταςίασ τθν ΥΝΜΤΕ Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσμε 
ζδρα τθν Ξάνκθ: 

 Κτίριο παλαιοφ Διοικθτθρίου Ωρυςοφπολθσ. Ωαρακτθριςμόσ ωσ ιςτορικοφ διατθρθτζου μνθμείου 
ςφμφωνα με τισ ΥΑ ΥΡΡΕ/ΔΙΛΑΡ/Γ/3126/63011/8-12-1983, ΨΕΚ 96/Β/24-2-1984 και ΥΑ 
ΥΡΡΕ/ΔΙΛΑΡ/Γ/17866/14-2-1984, ΨΕΚ 234/Β/13-4-1984.  

 1ο Δθμοτικό Σχολείο επί τθσ οδοφ Ελ. Βενιηζλου Ωαρακτθριςμόσ ωσ μνθμείου του κτιρίου, ςφμφωνα 
με τθν ΥΑ ΥΡΡΟ/ΔΙΝΕΣΑΚ/26225/738/14-5-2008, ΨΕΚ 199/ΑΑΡ/28-5-2008 

 
2.5.4 ΧΡΘΕΙ ΓΘ  
Ο Διμοσ Νζςτου ςτο μεγαλφτερο τμιμα του, βρίςκεται εντόσ τθσ Λεκάνθσ Απορροισ του Ροταμοφ 
Νζςτου. Σφμφωνα με τθν 1θ ανακεϊρθςθ του Σχεδίου Διαχείριςθσ Λεκανϊν Απορροισ Ροταμϊν του Υ.Δ. 
Θράκθσ (EL12) οι χριςεισ γθσ που εντοπίηονται ςτθ λεκάνθ απορροισ Νζςτου, είναι: 
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Πίνακασ 7: Ωριςεισ Γθσ ΛΑΡ Νζςτου 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΗ ΓΗ ΕΚΣΑΗ (στρ.) ΠΟΟΣΟ (%) 

Αςτικό 79.380 0,76 

Βοςκότοποσ 1.446.499 13,81 

Καλλιζργειεσ 3.407.066 32,54 

Δάςοσ 5.016.819 47,91 

Δρόμοι / Νερά 270.925 2,59 

Άλλο 250.667 2,39 

Σφνολο 10.471.357 100 

 
Για τον Διμο Νζςτου, δεν ζχουν κακοριςτεί Ηϊνεσ Οικιςτικοφ Ελζγχου. Επιπλζον, ο οικιςμόσ Ωρυςοφπολθσ 
διακζτει εγκεκριμζνο Γενικό Ρολεοδομικό Σχζδιο (ΨΕΚ 814./Δ/26-08-1987.). Ο Διμοσ Νζςτου ζχει 
ενταχκεί ςε χρθματοδοτικό πρόγραμμα για τθ ςφνταξθ Τοπικοφ Ωωρικοφ Σχεδίου, ωσ επικαιροποίθςθ και 
ενοποίθςθ των χωροταξικϊν δεδομζνων ςφμφωνα με τθ νζα διοικθτικι δομι τθσ χϊρασ και του Διμου. 
Τζλοσ, μεταξφ των οικιςμϊν Ροντολίβαδο και Ρετροπθγι, χωροκετείται θ Βιομθχανικι Ρεριοχι Καβάλασ 

 
Χάρτησ 7: Βιομηχανική Περιοχή Καβάλασ 
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3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ  
3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ  

Θ Μελζτθ με τίτλο: «Σφνταξθ Γενικοφ Σχεδίου Φδρευςθσ (Masterplan) ΔΕΥΑ Νζςτου» 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 (Αϋ 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. 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 ΥΡΕΩΩΔΕ/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/ΥΡΕΩΩΔΕ, «Εκπόνθςθ μελετϊν Δθμοςίων Ζργων», όπωσ αυτι 
ςυμπλθρϊκθκε και τροποποιικθκε με τθν Εγκφκλιο 38/15.11.2005 ΥΡΕΩΩΔΕ.  

- 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.  
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3.3. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΣΗ 

ΣΑΔΙΟ 
/ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΩΟΝΟΣ 
ΕΚΡΟΝΘΣΘΣ 

ΜΘΝΑΣ 1 ΜΘΝΑΣ 2 ΜΘΝΑΣ 3 ΜΘΝΑΣ 4 ΜΘΝΑΣ 5 ΜΘΝΑΣ 6 ΜΘΝΑΣ 7 ΜΘΝΑΣ 8 ΜΘΝΑΣ 9 

10ιμ. 
1 

10θμ 
2 

10θμ 
3 

10ιμ. 
1 

10θμ 
2 

10θμ 
3 

10ιμ. 
1 

10θμ 
2 

10θμ 
3 

10ιμ. 
1 

10θμ 
2 

10θμ 
3 

10ιμ. 
1 

10θμ 
2 

10θμ 
3 

10ιμ. 
1 

10θμ 
2 

10θμ 
3 

10θμ 
3 

10θμ 
2 

10θμ 
3 

10ιμ. 
1 

10θμ 
2 

10θμ 
3 

10ιμ. 
1 

10θμ 
2 

10θμ 
3 

Α’ Στάδιο                                                       

Β’ Στάδιο                                                       

Γ’ Στάδιο                                                       

Δ’ Στάδιο                                                       

Σθμείωςθ :…………. Κακαρόσ χρόνοσ εκπόνθςθσ,………… ενδεικτικόσ χρόνοσ εγκρίςεων 

 

 
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 180 θμερολογιακζσ θμζρεσ (6 μινεσ). Αν 
λθφκοφν υπ’ όψθ και οι προβλεπόμενοι ενδεικτικοί χρόνοι για τθν ζγκριςθ κάκε ςταδίου, ο ςυνολικόσ χρόνοσ τθσ ςφμβαςθσ προβλζπεται ςε 260 ημερολογιακζσ ημζρεσ (9 
μήνεσ). 
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4. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΤΜΒΑΘ ΚΑΙ ΣΕΚΜΘΡΙΩΘ ΣΟΤ- ΣΕΤΧΟΤ 
ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 

 
4. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΤΜΒΑΘ ΚΑΙ ΣΕΚΜΘΡΙΩΘ 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.  

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 :  

- Yδραυλικζσ Μελζτεσ  

- Ρεριβαλλοντικζσ Μελζτεσ  

- Οικονομικζσ Μελζτεσ 

- Θλεκτρομθχανολογικζσ Μελζτεσ  

- Μελζτεσ Τοπογραφίασ  και  

- Γεωλογικζσ μελζτεσ. 

Απαιτοφμενο επιςτθμονικό δυναμικό για τθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ : 

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

- Συντονιςτισ Μελζτθσ. Επιςτιμονασ (μελετθτισ) με εμπειρία ζωσ 10 ετϊν κατεφκυνςθσ υδραυλικοφ 

μθχανικοφ, ςε μελζτεσ ςχεδιαςμοφ υδραυλικϊν ζργων με ζμφαςθ ςτα ζργα φδρευςθσ και άρδευςθσ 

(ςυλλογι, αποκικευςθ, επεξεργαςία, μεταφορά, διανομι, ζλεγχοσ διαρροϊν, υδροθλεκτρικά ζργα, κ.λπ.) 

και ςε μελζτεσ διαχείριςθσ υδατικϊν πόρων. 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 Νζςτου 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. Θράκθσ. 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 των τεχνικϊν ςχεδίων που κα ςυνοδεφουν τθν μελζτθ. Ο εκτιμϊμενοσ 

χρόνοσ απαςχόλθςθσ είναι ςαράντα επτά (47)ανκρωποθμζρεσ. 

- Μελετθτισ – Οικονομολόγοσ με εμπειρία ζωσ 10 ετϊν 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 δεκατζςςερισ 

(14)ανκρωποθμζρεσ. 

- Μελετθτισ - Επιςτιμονασ με εμπειρία ωσ 10 ετϊν ςε μελζτεσ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων τεχνικϊν 

ζργων, ο οποίοσ κα ζχει τθν ευκφνθ για τθν περιγραφι τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ και περιοριςμϊν και 

τθν αξιολόγθςθ από περιβαλλοντικι άποψθ των προτεινόμενων ζργων και παρεμβάςεων και κα 
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υποςτθρίξει τθν ζκδοςθ ςφμφωνθσ γνϊμθσ από τθ Δ/νςθ Υδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ. Τζλοσ, 

ςε ςυνεργαςία με τον Συντονιςτι κα υποςτθρίξουν τθ ΔΕΥΑ ςτισ διαδικαςίεσ διαβοφλευςθσ και ζγκριςθσ 

του MasterPlan. Ο εκτιμϊμενοσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ είναι είκοςι δφο(22) ανκρωποθμζρεσ. 

- Μελετθτισ - Επιςτιμονασ με εμπειρία ζωσ 10 ετϊν ςε θλεκτρομθχανολογικζσ μελζτεσ, ο οποίοσ κα είναι 

υπεφκυνοσ για τθν επεξεργαςία των τεχνικϊν δεδομζνων, για τισ εργαςίεσ ςυλλογισ και επεξεργαςίασ 

ςτοιχείων και για τον προςδιοριςμό και τθ ςφνταξθ και προκοςτολόγθςθ των προτεινόμενων ζργων τθσ 

περιοχισ μελζτθσ. Ο εκτιμϊμενοσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ είναι δεκαεπτά (17) ανκρωποθμζρεσ. 

- Μελετθτισ - Τοπογράφοσ Μθχανικόσ, με εμπειρία ζωσ 10 ετϊν ςε Συςτιματα Γεωγραφικισ 

Ρλθροφορίασ. Ο Ειδικόσ Γ.Σ.Ρ. κα ζχει τθν ευκφνθ για τθν υλοποίθςθ του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ 

υδατικϊν πόρων ςε περιβάλλον Γ.Σ.Ρ. και τθν οργάνωςθ των πλθροφοριϊν ςε κατάλλθλα κεματικά 

επίπεδα κακϊσ και τον προγραμματιςμό χωρικϊν ερωτιςεων και αναλφςεων που κα κρικοφν 

απαραίτθτεσ για τθν ολοκλιρωςθ του ςυςτιματοσ. 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 είκοςι (20) ανκρωποθμζρεσ. 

- Μελετθτισ – Επιςτιμονασ με εμπειρία ζωσ 10 ετϊν 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 δϊδεκα (12) ανκρωποθμζρεσ. 

Ειδικότερα θ προεκτίμθςθ τθσ αμοιβισ γίνεται ςφμφωνα με το: 

Άρθρο ΓΕΝ.4Β «Αμοιβή Μηχανικών ή άλλων επιςτημόνων ανάλογα με το χρόνο απαςχόληςησ», βάςει 

του οποίου: 

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, όπου τκ = 1,227 θ τιμι του ςυντελεςτι Κανονιςμοφ 
προεκτιμϊμενων αμοιβϊν μελετϊν και υπθρεςιϊν βάςει τθσ Εγκυκλίου ΔΝΣ/ οικ20641/Ψ.Ν. 439.6 
/19.03.2020 «Αναπροςαρμογι τιμισ ςυντελεςτι (τκ) του Κανονιςμοφ Ρροεκτιμϊμενων Αμοιβϊν 
Μελετϊν και Υπθρεςιϊν για το ζτοσ 2020» 

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. 
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υνοπτική περιγραφή ενεργειών για την άρτια 
ςφνταξη τησ Μελζτησ 

Κατ. 13 Κατ. 27  Κατ. 16 Κατ.9  Κατ. 3 Κατ. 20 

  «Μελζτεσ 
Τδραυλικών ζργων» 

«Περιβαλλοντικζσ 
Μελζτεσ» 

 «Μελζτεσ 
Σοπογραφίασ και 

τοπογραφικζσ 

«Μελζτεσ 
Μηχανολογικζσ, 
Θλεκτρολογικζσ, 
Θλεκτρονικζσ» 

«Οικονομικζσ  
Μελζτεσ» 

Γεωλογικζσ  
Μελζτεσ- 

Τδρογεωλογικζσ 

Γενικι περιγραφι περιοχισ 3 7 - - 1 - 

Αναλυτικι περιγραφι υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ 
(ςφςτθμα φδρευςθσ, υδρολθψίασ, αναγκϊν κ.λπ.) 

5 - 10 1 - 4 

Αξιολόγθςθ Υδατικοφ Ιςοηυγίου, Υδρευτικοφ 
Συςτιματοσ και Ρρόβλεψθ Εξζλιξθσ 

5 - - - - 3 

Σενάρια Διαχείριςθσ Συςτιματοσ Υδροδότθςθσ  5 - - 3 2 - 

Ρροτάςεισ Ρεριβαλλοντικοφ Ιςοηυγίου 2 12 - - 1 - 

Ρροςομοίωςθ με λογιςμικό 5 - - - - - 

Ρροτάςεισ Δράςεων για Βελτίωςθ Διαχείριςθσ.  
Ψάςεισ Ανάπτυξθσ, Ωρθματοροζσ και Βιωςιμότθτα 
Ρρόταςθσ 

10 - - 8 2 3 

Ραρουςίαςθ Ρροτάςεων Τεχνικοφ - Ωαρτογραφικοφ 
Υποβάκρου 

5 - 10 3 - - 

Ωρίμανςθ Λειτουργικισ και Μελετθτικισ Επάρκειασ 
- Σφνταξθ Μελζτθσ 

5 3 - 2 - 2 

Σενάρια Ανάλυςθσ Ηιτθςθσ, Υπολογιςμοί Κόςτουσ 
Φδατοσ - Τιμολόγθςθ 

2 - - - 8 - 

φνολο ημερών απαςχόληςησ ανά ειδικότητα 47 22 20 17 14 12 
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Ο υπολογιςμόσ τθσ αμοιβισ πραγματοποιείται με θμζρεσ απαςχόλθςθσ μελετθτι με πτυχίο τάξθσ 

ΑϋιΒϋςτισ αντίςτοιχεσ κατθγορίεσ μελετϊν, εμπειρίασ ίςθσ ι μικρότερθσ των 10 ετϊν, ωσ εξισ: 

Αμοιβή κατηγορίασ μελζτησ=300*τκ* (ημζρεσ απαςχόληςησ), με τκ= 1.227 

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». 

α/α 
ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ 
ΜΕΛΕΣΘ 

ΑΡΘΡΟ ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ 
ΘΜΕΡΕ 

ΑΠΑΧΟΛΘΘ 
τκ 

ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΘ 
ΑΜΟΙΒΘ  

(ςε ευρώ) 

1 
Υδραυλικι 

Mελζτθ (Κατ. 13) 
ΓΕΝ.4Β 300 47 1.227 17300.70 

2 
Ρεριβαλλοντικι 
Mελζτθ (Κατ. 27) 

ΓΕΝ.4Β 300 22 1.227 8098.20 

3 
Οικονομικι  

Μελζτθ (Κατ.3) 
ΓΕΝ.4Β 300 14 1.227 5153.40 

4 
Μελζτθ Θ/Μ 

(Κατ. 9) 
ΓΕΝ.4Β 300 17 1.227 6257.70 

5 
Τοπογραφικι 

μελζτθ (Κατ. 16) 
ΓΕΝ.4Β 300 20 1.227 7362.00 

6 
Υδρογεωλογικι - 

γεωλογικι 
μελζτθ (Κατ. 20) 

ΓΕΝ.4Β 300 12 1.227 4417.20 

υνολική Προεκτιμώμενη Αμοιβή χωρίσ Φ.Π.Α. 48589.20 

Απρόβλεπτα (15%) 7288.38 

υνολική Αμοιβή με Απρόβλεπτα 55877.58 

Ψ.Ρ.Α. (24%) 13410.62 

υνολική Προεκτιμώμενη Αμοιβή ςυμπ. Φ.Π.Α. 69288.20 
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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 ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΣΘ 

ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΘ 
ΑΜΟΙΒΘ  

ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΘ 
ΑΜΟΙΒΘ  

  

(ςε ευρώ) χωρίσ 
απρόβλεπτα 

(ςε ευρώ) με απρόβλεπτα 
χωρίσ ΦΠΑ 

Σάξη 
πτυχίου 

1 
Υδραυλικι Mελζτθ 

(Κατ. 13) 
17300.70 19895.81 Α’ και άνω 

2 
Ρεριβαλλοντικι 
Mελζτθ (Κατ. 27) 

8098.20 9312.93 Α’ και άνω 

3 
Οικονομικι  Μελζτθ 

(Κατ.3) 
5153.40 5926.41 Α’ και άνω 

4 Μελζτθ Θ/Μ (Κατ. 9) 6257.70 7196.36 Α’ και άνω 

5 
Τοπογραφικι μελζτθ 

(Κατ. 16) 
7362.00 8466.3 Α’ και άνω 

6 
Υδρογεωλογικι - 

γεωλογικι μελζτθ 
(Κατ. 20) 

4417.20 5079.78 Α’ και άνω 
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