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ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ
1.

ΡΔΘΚΖΟΗΩΠΖ ΠΘΝΞΗΚΝΡΖΡΑΠ

2.

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΠΚΒΑΠΖΠ

3.

ΡΔΣΝΠ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΓΔΓΝΚΔΛΩΛ

4.

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΩΛ ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΞΖΟΔΠΗΩΛ

5.

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΠΚΒΑΠΖΠ & ΡΔΘΚΖΟΗΩΠΖΠ ΡΝ- ΡΔΣΝΠ
ΞΟΝΔΘΡΗΚΩΚΔΛΩΛ ΑΚΝΗΒΩΛ
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ΠΓΓΟΑΦΖ ΞΝΣΟΔΩΠΔΩΛ
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ (ΞΟΝΘΖΟΜΖ, ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΡΔΓ)
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1. ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ
Ρν ηζρχνλ εγθεθξηκέλν Πρέδην Γηαρείξηζεο ησλ Ιεθαλψλ Απνξξνήο Ξνηακψλ ηνπ
δαηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Λήζσλ Αηγαίνπ (GR 14), ην νπνίν απνηειεί ην βαζηθφ εξγαιείν
γηα ηελ επίηεπμε ηεο νινθιεξσκέλεο πξνζηαζίαο θαη νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ησλ
επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ πδαηηθψλ ζπζηεκάησλ ηεο Λήζνπ Σίνπ, πεξηιακβάλεη ην
Ξξφγξακκα Κέηξσλ φπνπ πξνζδηνξίδνληαη νη δξάζεηο θαη νη ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη
γηα ηελ επίηεπμε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ ηεο Δπξσπατθήο Νδεγίαο 2000/60/ΔΘ γηα
ηελ «ζέζπηζε πιαηζίνπ θνηλνηηθήο δξάζεο ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηθήο ησλ πδάησλ», απφ
ηηο θαζ’ χιελ αξκφδηεο ππεξεζίεο.
Ρν εγθεθξηκέλν Ξξφγξακκα Κέηξσλ ηνπ παξαπάλσ Πρεδίνπ Γηαρείξηζεο πεξηιακβάλεη
δχν θαηεγνξίεο κέηξσλ, ηα βαζηθά θαη ηα ζπκπιεξσκαηηθά, εθ ησλ νπνίσλ ην βαζηθφ
κέηξν κε θσδηθφ GR14OM03-02, επηβάιιεη ηε ζχληαμε Γεληθνχ Πρεδίνπ Ύδξεπζεο
(Masterplan) απφ ηηο ΓΔΑ/Γήκνπο, κε απψηεξν ζηφρν ηελ πξνζηαζία θαη ηελ
εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πφζηκνπ λεξνχ ησλ πεγψλ πδξνδφηεζήο ηνπο.
Ζ αλάγθε πινπνίεζεο θαη εθαξκνγήο ηνπ κέηξνπ κε θσδηθφ GR14OM03-02 ηνπ
πξναλαθεξφκελνπ Πρεδίνπ Γηαρείξηζεο, ην νπνίν επηβάιιεη ηε ζχληαμε Γεληθνχ Πρεδίνπ
Ύδξεπζεο (Masterplan) απφ ηηο ΓΔΑ/Γήκνπο θξίλεηαη επηβεβιεκέλε, θαζψο ηαπηφρξνλα
απνηειεί θαη εθ ησλ πξνηέξσλ αηξεζηκφηεηα γηα ηελ πινπνίεζε θαη ρξεκαηνδφηεζε
δξάζεσλ ελ φςεη ηεο ηξέρνπζαο Ξξνγξακκαηηθήο Ξεξηφδνπ 2014-2020 γηα
ρξεκαηνδφηεζε πξάμεσλ απφ ηα Γηαξζξσηηθά Ρακεία θαη ην Ρακείν Ππλνρήο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Δλ θαηαθιείδη, ζθνπφο εθπφλεζεο ηεο Κειέηεο κε ηίηιν: «Κειέηε Γεληθνχ Πρεδίνπ
Ύδξεπζεο (Masterplan) ΓΖΚΝ ΙΖΚΛΝ» είλαη ε κειέηε θαη ε θαηαγξαθή νξζνινγηθψλ,
απνδνηηθψλ θαη βηψζηκσλ ηξφπσλ θαη κεζνδνινγηψλ δηαρείξηζεο ηνπ πδξνδνηηθνχ
ζπζηήκαηνο ηνπ Γ. Ιήκλνπ, κε ζηφρν ηελ πνζνηηθά αμηφπηζηε, πνηνηηθά θαη
πεξηβαιινληηθά αζθαιή, θαη νηθνλνκηθά πξφζθνξε θάιπςε ηεο δήηεζεο πδξεπηηθνχ
λεξνχ ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ηεο Ιήκλνπ, κέζσ ηεο θαηάιιειεο αμηνπνίεζεο ησλ
πδαηηθψλ πφξσλ πνπ δηαηίζεληαη γηα ηελ θάιπςε ηεο δήηεζεο απηήο, πξνζαξκνδφκελε
ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ηζρχνληνο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο πδαηηθψλ
πφξσλ.
Ιήκλνο, 06-10-2017
Ν Ππληάμαο

Ιήκλνο, 06-10-2017
Θεσξήζεθε
Ζ Ξξντζηακέλε Γ/λζεο Ρ..

ΘΔΙΔΦΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ
ΞΝΙΗΡΗΘΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ

ΒΝΙΓΑΟΝΞΝΙΝ ΝΙΓΑ
ΑΟΣΗΡΔΘΡΩΛ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ
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2. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ
Βάζεη ηνπ εγθεθξηκέλνπ Πρεδίνπ Γηαρείξηζεο ησλ Ιεθαλψλ Απνξξνήο Ξνηακψλ ηνπ
δαηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Λήζσλ Αηγαίνπ (GR 14), ην Γεληθφ Πρέδην Ύδξεπζεο
(Masterplan) ηνπ Γήκνπ Ιήκλνπ θαη πνπ ζα αθνξά ην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ Ιήκλνπ ζα
πξέπεη λα πεξηιακβάλεη:
1.
2.
3.
4.

Πηνηρεία απφ φπνπ ζα εληνπίδνληαη νη πδαηηθνί πφξνη πνπ ζα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο
χδξεπζεο ηνπ Γ. Ιήκλνπ ζε κεζνπξφζεζκν θαη καθξνπξφζεζκν ρξνληθφ νξίδνληα
Θαηάξηηζε Ξξνγξάκκαηνο θαηάιιεισλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ πεγψλ
πδξνδφηεζεο.
Ρερληθή πεξηγξαθή πξνηεηλφκελσλ έξγσλ (ζρεδηαζκφο εμσηεξηθψλ πδξαγσγείσλ ζε
πξνθαηαξθηηθφ επίπεδν θ.ιπ.) γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ πδξνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο.
Νηθνλνκηθή αλάιπζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηηκνιφγεζεο ησλ παξερφκελσλ
ππεξεζηψλ χδξεπζεο, βάζεη γεληθψλ θαλφλσλ θνζηνιφγεζεο θαη ηηκνιφγεζεο ησλ
πδάησλ, ζηεξηδφκελεο ζηελ αξρή ηεο αλάθηεζεο θφζηνπο χδαηνο θαη θπζηθψλ
πφξσλ.

Ιήκλνο, 06-10-2017
Ν Ππληάμαο

Ιήκλνο, 06-10-2017
Θεσξήζεθε
Ζ Ξξντζηακέλε Γ/λζεο Ρ..

ΘΔΙΔΦΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ
ΞΝΙΗΡΗΘΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ

ΒΝΙΓΑΟΝΞΝΙΝ ΝΙΓΑ
ΑΟΣΗΡΔΘΡΩΛ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ
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3. ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ
3.1.

ΠΔΡΙΟΥΗ ΜΔΛΔΣΗ- ΠΛΗΘΤΜΙΑΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ

Ν Γήκνο Ιήκλνπ είλαη Γήκνο ηεο Ξεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ θαη πεξηιακβάλεη φιε ηε
λήζν Ιήκλν. Γεκηνπξγήζεθε κε ην Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο απφ ηε ζπλέλσζε ησλ
πξνυπαξρφλησλ Γήκσλ Κχξηλαο, Κνχδξνπ, Αηζηθήο θαη Λέαο Θνχηαιεο.
Ζ έθηαζε ηνπ λένπ Γήκνπ είλαη 477 km2 θαη ν πιεζπζκφο ηνπ 16.992 θάηνηθνη
ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2011, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ Αλεμάξηεηε
Αξρή, Διιεληθή Πηαηηζηηθή Αξρή (ΔΙ.ΠΡΑΡ). Έδξα ηνπ λένπ θαιιηθξαηηθνχ Γήκνπ
νξίζηεθε ε Κχξηλα.
Ν Γήκνο Ιήκλνπ δηαηξείηαη ζε ηέζζεξηο Γεκνηηθέο ελφηεηεο (Γ.Δ. Αηζηθήο, ηε Γ.Δ.
Κνχδξνπ, ηε Γ.Δ. Κχξηλαο θαη ηε Γ.Δ. Λέαο Θνχηαιεο), νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζηα
δηακεξίζκαηα ησλ θαηαξγεζέλησλ δήκσλ. Ρνπηθέο έδξεο απηψλ νξίζηεθαλ νη Αηζηθή,
Κνχδξνο, Κχξηλα θαη Θνληηάο αληίζηνηρα.
3.2.

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΦΙΣΑΜΔΝΟΤ ΤΓΡΟΓΟΣΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ

Ζ πδξνδφηεζε ηνπ Γήκνπ Ιήκλνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζπλνπηηθά σο εμήο:
Γημοηική Δνόηηηα Αηζικήρ
Ζ Γεκνηηθή Δλφηεηα Αηζηθήο κε πιεζπζκφ 2.535 θαηνίθσλ ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή
ηνπ 2011 θαη κε ζεκαληηθή πξνζαχμεζε θαηά ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν, απνηειείηαη
απφ ηνπ εμήο θχξηνπο νηθηζκνχο :
Ρ.Θ. Αηζηθήο
Ρ.Θ Αγίνπ Γεκεηξίνπ
Ρ.Θ Βάξνπο
Ρ.Θ. Γάθλεο
Ρ.Θ. Θαξπαζίνπ
Ρ.Θ. Θαηαιάθθνπ
Ρ.Θ. Παξδψλ

900
812
223
158
181
46
215

Πχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ηεξνχληαη ζηε Γ/λζε Ξεξηβάιινληνο θαη Ξνηφηεηαο Εσήο
ηνπ Γήκνπ καο, ε πδξνδφηεζε ησλ παξαπάλσ νηθηζκψλ γίλεηαη θπξίσο απφ γεσηξήζεηο
θαη ζηνλ νηθηζκφ ηνπ Βάξνπο επηπξφζζεηα απφ δχν πεγέο, ρσξίο ηδηαίηεξα κεγάια
πξνβιήκαηα ζηελ πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα ησλ πδάησλ.
Νη νηθηζκνί ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Αηζηθήο θαιχπηνπλ θπξίσο απηφλνκα ηηο
πδξεπηηθέο ηνπο αλάγθεο ρσξίο λα ππάξρεη εληαίνο αγσγφο ελφο ή δχν θιάδσλ θαη
ηνχην ιφγσ ηεο χπαξμεο πδξνιεπηηθψλ έξγσλ (γεσηξήζεσλ) αλά νηθηζκφ.

Α/
Α

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

ΚΑΣΑΣΑΖ ΓΔΧΣΡΖΔΧΝ - ΠΖΓΧΝ ΤΓΡΟΓΟΣΖΖ
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΣΗΚΖ
ΣΟΠΟΘΔ
ΣΟΠΟΘΔΗΑ
ΗΑ
ΣΟΠΟΘΔΗΑ
ΓΔΞΑΜΔΝΖΓΔΧΣΡΖΖ
ΠΖΓΖ
ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ
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1

2
3

4
5
6
7

ΑΣΗΚΖ
ΑΣΗΚΖ
ΑΣΗΚΖ
ΑΣΗΚΖ
ΑΣΗΚΖ
ΑΣΗΚΖ
ΟΗΚ.ΠΡΟΠΟΤΛΗΟΤ
ΟΗΚ.ΠΡΟΠΟΤΛΗΟΤ
ΚΑΡΠΑΗΟΤ
ΚΑΡΠΑΗΟΤ
ΒΑΡΟΤ
ΒΑΡΟΤ
ΒΑΡΟΤ
ΒΑΡΟΤ
ΒΑΡΟΤ
ΚΑΣΑΛΑΚΚΟ
ΓΑΦΝΖ
ΑΡΓΧΝ
ΑΡΓΧΝ
ΑΓ.ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ
ΑΓ.ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ
ΑΓ.ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ
ΑΓ.ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ

ΑΛΖ
ΑΛΖ
ΠΟΣΑΜΟ
ΛΗΒΑΓΔΛΗ
ΛΗΒΑΓΔΛΗ
ΜΟΤΛΑ
ΑΓ.ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ
ΑΓ.ΓΖΜΖΣΡΗΟ
ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΟ
ΑΠΟΘ.ΣΔΠΔΛΗΑ
ΠΛΧΡΓΟ
ΚΑΜΑΡΔ
ΑΓΛΗΗΓΗ

ΣΡΑΣΟΠΔΓΟ

ΑΓ.ΓΖΜΖΣΡΗΟ
ΜΟΤΓΚΗΔ
ΤΦΧΜΑ ΜΤΛΟΗ

ΠΖΓΑΓΑ
ΕΑΒΑΛΑΚΖ
ΓΖΜ.ΥΟΛΔΗΟ
ΑΡΑΠΟΜΑΝΓΡΑ
ΕΗΓΡΑ
ΚΟΤΡΟΤΝΗ
ΛΑΓΟΠΑΣΗ
ΛΑΓΟΠΑΣΗ
ΑΓ.ΓΖΜΖΣΡΗΟ

ΥΧΡΗΟ
ΝΔΚΡΟΣΑΦΔΗΟ
ΠΑΛΗΑ ΜΖΥΑΝΖ
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ
ΜΖΡΑ

Ωο πξνο ηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο /δεμακελέο ζην ζχλνιν θαη επηκέξνπο αλά ηέσο
θνηλφηεηα ή νηθηζκφ είλαη γεληθά επαξθείο ρσξίο λα απνθιείεηαη ε δπλαηφηεηα βειηίσζεο
ή θαηαζθεπήο λέσλ ζην κέιινλ.
Γημοηική Δνόηηηα Μούδπος
Ζ Γεκνηηθή Δλφηεηα Κνχδξνπ κε πιεζπζκφ 3.925 θαηνίθσλ ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή
ηνπ 2011 θαη κε ζεκαληηθή πξνζαχμεζε θαηά ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν, απνηειείηαη απφ
ηνπ εμήο θχξηνπο νηθηζκνχο :
Γ.Θ. Κνχδξνπ
Ρ.Θ. Θαιιηφπεο
Ρ.Θ. Θακηλίσλ
Ρ.Θ. Θνληνπνπιίνπ
Ρ.Θ. Ιχρλσλ
Ρ.Θ. Ξαλαγίαο
Ρ.Θ. Ξιάθαο
Ρ.Θ. Οεπαληδίνπ
Ρ.Θ. Ονπζζνπνπιίνπ
Ρ.Θ. Οσκαλνχ
Ρ.Θ. Πθαλδαιίνπ
Ρ.Θ. Φηζίλεο

974
207
243
634
320
383
310
266
94
302
85
107

Πχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ηεξνχληαη ζηε Γ/λζε Ξεξηβάιινληνο θαη Ξνηφηεηαο Εσήο
ηνπ Γήκνπ καο, ε πδξνδφηεζε ησλ παξαπάλσ νηθηζκψλ γίλεηαη ηφζν απφ γεσηξήζεηο
φζν θαη απφ πεγέο φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Πηνπο πεξηζζφηεξνπο
νηθηζκνχο παξνπζηάδνληαη
θαηλφκελα ππνβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ, γεγνλφο πνπ έξρεηαη λα εληζρπζεί
απφ ηελ απμαλφκελε ηνπξηζηηθή θίλεζε ζην αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ λεζηνχ.
6

Νη νηθηζκνί ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Κνχδξνπ θαιχπηνπλ θπξίσο απηφλνκα ηηο
πδξεπηηθέο ηνπο αλάγθεο ρσξίο λα ππάξρεη εληαίνο αγσγφο ελφο ή δχν θιάδσλ θαη ηνχην
ιφγσ ηεο χπαξμεο πδξνιεπηηθψλ έξγσλ (γεσηξήζεσλ) αλά νηθηζκφ.

ΚΑΣΑΣΑΖ ΓΔΧΣΡΖΔΧΝ - ΠΖΓΧΝ ΤΓΡΟΓΟΣΖΖ
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΟΤΓΡΟΤ
Α/Α ΓΖΜΟΣΗΚΖ - ΣΟΠΗΚΖ
ΣΟΠΟΘΔΗΑ
ΣΟΠΟΘΔΗΑ
ΣΟΠΟΘΔΗΑ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ
ΓΔΧΣΡΖΖ
ΠΖΓΖ
ΓΔΞΑΜΔΝΖ-ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ
1
ΜΟΤΓΡΟΤ
ΥΑΒΟΤΛΖ-ΜΑΛΑΘΡΗΑ
ΓΔΡΜΑΝΗΚΑ-ΤΠΟΓΔΗΑ
ΜΟΤΓΡΟΤ
ΠΑΡΘΔΝΟΜΤΣΟ
ΜΟΤΓΡΟΤ
ΠΑΡΑΓΔΗ
ΜΟΤΓΡΟΤ
ΓΑΛΑΣΗ
2
ΚΟΝΣΟΠΟΤΛΗΟΤ
ΜΠΟΤΡΛΟΣΟ
ΝΣΑΜΑΡΗΑ
ΚΟΝΣΟΠΟΤΛΗΟΤ
ΑΓ.ΝΗΚΟΛΑΟ
ΝΣΑΜΑΡΗΑ
ΚΟΝΣΟΠΟΤΛΗΟΤ
ΚΟΝΣΟΠΟΤΛΗΟΤ
3
ΡΔΠΑΝΗΓΗΟΤ
ΚΟΚΑΛΑ
ΠΖΓΑΓΔΛΛΗ
ΡΔΠΑΝΗΓΗΟΤ
ΥΧΡΗΟ
ΜΤΛΟΗ
ΡΔΠΑΝΗΓΗΟΤ
ΒΟΤΓΟΠΝΗΥΣΖ
ΡΔΠΑΝΗΓΗΟΤ
ΑΓ.ΓΔΧΡΓΗΟ
ΡΔΠΑΝΗΓΗΟΤ
ΛΑΥΑΦΖ
4
ΠΑΝΑΓΗΑ
ΠΔΣΑ
ΚΟΤΚΟΡΗΚΟ
ΠΑΝΑΓΗΑ
ΚΑΠΑΜΑΓΗΚΟ
5
ΚΑΛΛΗΟΠΖ
ΡΑΥΖ
ΒΗΓΛΑ
ΚΑΛΛΗΟΠΖ
ΡΑΥΖ
ΚΑΛΛΗΟΠΖ
ΑΓ.ΠΟΛΤΚΑΡΠΟ
ΚΑΛΛΗΟΠΖ
ΑΓ.ΔΛΔΝΖ
6
ΠΛΑΚΑ
ΟΤΑΛΖ
ΠΑΝΟΥΧΡΗ
ΠΛΑΚΑ
ΜΤΛΟ
ΑΓ.ΣΔΦΑΝΟ
ΠΛΑΚΑ
ΘΧΜΑ
ΜΠΟΤΝΣΑΛΑΓ
ΠΛΑΚΑ
ΗΚΑ
7
ΡΧΜΑΝΟΤ
ΟΤΡΗΑΚΟ
ΠΛΑΓΗΑ
ΡΧΜΑΝΟΤ
ΜΟΥΟΠΖΓΑΓΟ
8
ΛΤΥΝΧΝ
ΑΓ.ΓΔΧΡΓΗΟ
ΠΛΑΣΔΗΑ
ΑΓ.ΓΗΑΝΝΖ
9
ΡΟΤΟΠΟΤΛΗΟΤ
ΣΤΡΟΚΟΜΟ
ΠΛΖΗΟΝ ΗΓ.ΒΑΡΑΜΖ ΠΑΝ.
10
ΚΑΜΗΝΗΧΝ
ΛΑΓΟΤ
ΠΑΡΣΔΡΟΤΓ
ΚΑΜΗΝΗΧΝ
ΠΔΡΑΣΖ
11
ΦΤΗΝΖ
ΑΓΗΑ
ΠΑΣΔΡΔ-ΑΓ.ΟΦΗΑ
12
ΑΓ.ΟΦΗΑ
ΠΑΠΗΔ
ΣΡΟΥΑΛΗΓΗΑ

Ωο πξνο ηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο /δεμακελέο ζην ζχλνιν θαη επηκέξνπο αλά ηέσο
θνηλφηεηα ή νηθηζκφ είλαη ζρεηηθά επαξθείο, κε πξνγξακκαηηζκφ γηα ηελ θαηαζθεπή λέσλ
ζην κέιινλ.
Γημοηική Δνόηηηα Μύπιναρ
Ζ Γεκνηηθή Δλφηεηα Κχξηλαο κε πιεζπζκφ 8.006 θαηνίθσλ ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή
ηνπ 2011 θαη κε ζεκαληηθή πξνζαχμεζε θαηά ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν, απνηειείηαη απφ
ηνπο εμήο νηθηζκνχο θαη ηα επίλεηα ηνπο :
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Γ.Θ. Κπξηλαίσλ
Ρ.Θ. Θάλνπο
Ρ.Θ. Θάζπαθα
Ρ.Θ. Θνξλνχ
Ρ.Θ. Ξιαηένο

5711
451
792
267
785

Ζ Κχξηλα κε πιεζπζκφ 5.711 θαηνίθσλ ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2011, ν νπνίνο
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη κηθξφηεξνο ηνπ πξαγκαηηθνχ εμππεξεηνχκελνπ πιεζπζκνχ,
αθνχ ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ έρεη ζπγθεληξσζεί ζηελ πφιε θαη απφ
θαηνίθνπο άιισλ πεξηνρψλ, νη νπνίνη δηακέλνπλ ζε απηήλ θαη απνγξάθνληαη ζηνπο
ηφπνπο θαηαγσγήο ηνπο.
Ζ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ιφγσ ηεο αλάπηπμεο ηνπ βησηηθνχ επηπέδνπ, ηεο αλάπηπμεο
ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ππεξζπγθέληξσζε απηψλ ζην λνηηνδπηηθφ ηκήκα ηνπ
λεζηνχ, ε ππεξάληιεζε καδί κε ηελ αλεμέιεγθηε θαηαλάισζε θαη ρξήζε γηα άξδεπζε
νδήγεζαλ ζηελ ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ ζηηο ηνπξηζηηθέο θπξίσο πεξηνρέο.
Νη νηθηζκνί ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Κχξηλαο θαιχπηνπλ θπξίσο απηφλνκα ηηο πδξεπηηθέο
ηνπο αλάγθεο ρσξίο λα ππάξρεη εληαίνο αγσγφο ελφο ή δχν θιάδσλ θαη ηνχην ιφγσ ηεο
χπαξμεο πδξνιεπηηθψλ έξγσλ (γεσηξήζεσλ) αλά νηθηζκφ.

Α/Α

1

ΓΖΜΟΣΗΚΖ - ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ
ΜΤΡΗΝΑ
ΜΤΡΗΝΑ
ΜΤΡΗΝΑ
ΜΤΡΗΝΑ
ΜΤΡΗΝΑ
ΜΤΡΗΝΑ
ΜΤΡΗΝΑ
ΜΤΡΗΝΑ

2

ΜΤΡΗΝΑ
ΜΤΡΗΝΑ
ΜΤΡΗΝΑ
ΜΤΡΗΝΑ
ΜΤΡΗΝΑ
ΜΤΡΗΝΑ
ΚΑΠΑΚΑ

3

ΘΑΝΟ

4

ΚΟΡΝΟ

ΚΑΣΑΣΑΖ ΓΔΧΣΡΖΔΧΝ - ΠΖΓΧΝ ΤΓΡΟΓΟΣΖΖ
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΤΡΗΝΑ
ΣΟΠΟΘΔΗΑ
ΣΟΠΟΘΔΗΑ
ΣΟΠΟΘΔΗΑ
ΓΔΧΣΡΖΖ
ΠΖΓΖ
ΓΔΞΑΜΔΝΖ-ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ
ΑΝΣΗΛΟΣΑΗΟ
ΠΖΓΖ
ΑΓΗΑΜΑΣΕΖ ΜΗΚΡΖ
ΚΔΡΑΜΗΓΑΡΗΑ
ΠΖΓΖ
ΑΓΗΑΜΑΣΕΖ ΜΔΓΑΛΖ
ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΟ
ΑΜΤΓΓΑΛΗΔ
ΚΣΖΜΑ ΥΑΑΠΖ
ΑΤΛΧΝΑ Νο 1
ΑΤΛΧΝΑ Νο 3
ΑΤΛΧΝΑ Νο 4
ΑΤΛΧΝΑ Νο 5
ΚΣΖΜΑ
ΚΟΝΣΟΓΗΑΝΝΖ
ΑΓ.ΜΑΡΗΝΑ
ΑΓ.ΜΑΡΗΝΑ-ΑΓΔΡΑ
ΚΔΡΑΜΗΓΑΡΗΑ ΓΔΧΣΡ
ΔΛΗΝΑ
ΛΔΤΚΟ
ΑΓ.ΑΘΑΝΑΗΟ
ΣΟ ΠΛΑΨ ΥΧΡΗΟΤ
ΜΑΤΡΟΜΑΝΓΡΑ
ΚΑΚΑΡΑ
ΑΓ.ΠΑΡΑΚΔΤΖ
ΑΓ.ΠΑΡΑΚΔΤΖ
ΡΤΑΚΗ ΚΑΣΑΨΣΖ
ΡΤΑΚΗ ΚΑΣΑΨΣΖ
ΓΔΡΑΚΗΑ
ΓΔΡΑΚΗΑ
ΛΗΟΝΣΑΡΗ
ΠΑΣΔΛΗ ΠΖΓΑΓΗ
ΕΑΥΑΡΗ
ΠΛΑΚΗΑ
ΕΑΥΑΡΗ 2
ΠΛΑΣΔΗΑ ΥΧΡΗΟΤ
ΓΔΡΑΝΗΑ
ΘΔΡΜΑ
ΔΗΟΓΟ ΥΧΡΗΟΤ
ΥΧΡΗΟ
ΘΔΡΜΑ
8

5

ΠΛΑΣΔΧ

ΑΓ.ΚΖΡΤΚΑ

ΣΑΤΡΗ
ΠΑΡΑΛΗΑ
ΠΖΓΑΓΗ

ΔΗΟΓΟ ΥΧΡΗΟΤ

Ωο πξνο ηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο /δεμακελέο ζην ζχλνιν θαη επηκέξνπο αλά ηέσο
θνηλφηεηα ή νηθηζκφ είλαη γεληθά επαξθείο ρσξίο λα απνθιείεηαη ε δπλαηφηεηα βειηίσζεο
ή θαηαζθεπήο λέσλ ζην κέιινλ.
Γημοηική Δνόηηηα Νέαρ Κούηαληρ
Ζ Γεκνηηθή Δλφηεηα Λέαο Θνχηαιεοκε πιεζπζκφ 2.526 θαηνίθσλ ζχκθσλα κε ηελ
απνγξαθή ηνπ 2011 θαη κε ζεκαληηθή πξνζαχμεζε θαηά ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν,
απνηειείηαη απφ ηνπο εμήο θχξηνπο νηθηζκνχο :
Ρ.Θ. Θνληηά
572
Ρ.Θ. Αγθαξπψλσλ
116
Ρ.Θ. Θαιιηζέαο
182
Ρ.Θ. Ιηβαδνρσξίνπ
373
Ρ.Θ. Λέαο Θνχηαιεο
442
Ρ.Θ. Ξεδηλνχ
268
Ρ.Θ. Ξνξηηαλνχ
314
Ρ.Θ. Ρζηκαλδξίσλ
259
Ζ πδξνδφηεζε ησλ παξαπάλσ νηθηζκψλ γίλεηαη θπξίσο απφ γεσηξήζεηο θαη
ππνζηεξηθηηθά απφ πεγέο γηα ηνλ νηθηζκφ ησλ Αγθαξπψλσλ. Νη νηθηζκνί ηεο Γεκνηηθήο
Δλφηεηαο Λέαο Θνχηαιεο θαιχπηνπλ θπξίσο απηφλνκα ηηο πδξεπηηθέο ηνπο αλάγθεο ρσξίο
λα ππάξρεη εληαίνο αγσγφο ελφο ή δχν θιάδσλ θαη ηνχην ιφγσ ηεο χπαξμεο
πδξνιεπηηθψλ έξγσλ (γεσηξήζεσλ) αλά νηθηζκφ.

Α/Α
1

2

3
4
5
6

7
8

ΓΖΜΟΣΗΚΖ - ΣΟΠΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ
ΚΟΝΣΗΑ
ΚΟΝΣΗΑ
ΚΟΝΣΗΑ
ΣΗΜΑΝΓΡΗΧΝ
ΣΗΜΑΝΓΡΗΧΝ
ΣΗΜΑΝΓΡΗΧΝ
ΠΟΡΣΗΑΝΟΤ
ΠΟΡΣΗΑΝΟΤ
ΑΓΚΑΡΤΧΝΧΝ
ΑΓΚΑΡΤΧΝΧΝ
ΠΔΓΗΝΟΤ
ΠΔΓΗΝΟΤ
ΝΔΑ ΚΟΤΣΑΛΖ
ΝΔΑ ΚΟΤΣΑΛΖ
ΝΔΑ ΚΟΤΣΑΛΖ
ΚΑΛΛΗΘΔΑ
ΛΗΒΟΓΟΥΧΡΗΟΤ
ΛΗΒΟΓΟΥΧΡΗΟΤ

ΚΑΣΑΣΑΖ ΓΔΧΣΡΖΔΧΝ - ΠΖΓΧΝ ΤΓΡΟΓΟΣΖΖ
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΝΔΑ ΚΟΤΣΑΛΖ
ΣΟΠΟΘΔΗΑ
ΣΟΠΟΘΔΗΑ
ΣΟΠΟΘΔΗΑ
ΓΔΧΣΡΖΖ
ΠΖΓΖ
ΓΔΞΑΜΔΝΖ-ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ
ΠΑΝΑΓΗΑ
ΚΟΤΚΟ
ΠΑΝΑΓΗΑ
ΚΟΤΚΟ
ΠΑΝΑΓΗΑ
ΚΟΤΚΟ
ΚΑΝΟΝΗΑ
ΠΛΗΓΗΑ
ΚΟΚΚΗΝΟΓΗΑ
ΜΤΡΜΖΓΚΗΑ
ΚΑΝΟΝΗΑ
ΝΣΑΜΑΡΗΑ
ΝΣΑΜΑΡΗΑ
ΝΣΑΜΑΡΗΑ
ΑΓ.ΔΛΔΝΖ
ΥΧΡΗΟ
ΞΖΡΟΤ
ΑΓ.ΟΦΗΑ
ΑΛΔΞΟΠΤΡΓΟ ΚΟΡΑΚΑ
ΚΟΡΑΚΑ
ΑΓ.ΒΑΗΛΔΗΟ
ΣΡΟΜΠΟΛΗΘΟ
ΚΟΚΚΗΝΟΓΗΑ
ΣΡΟΜΠΟΛΗΘΟ
ΠΑΡΑΚΣΗΟ ΟΣΔ
ΣΡΟΜΠΟΛΗΘΟ
ΑΛΟΝΗΚΗΟ
ΠΡΟΦΖΣΖ ΖΛΗΑ
ΠΡΟΦΖΣΖ ΖΛΗΑ
ΛΑΥΣΟΒΟΓΗ
ΜΤΛΔΡΗ-ΟΑ
ΑΓ.ΔΛΔΝΖ
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Ωο πξνο ηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο /δεμακελέο ζην ζχλνιν θαη επηκέξνπο αλά ηέσο
θνηλφηεηα ή νηθηζκφ είλαη γεληθά επαξθείο ρσξίο λα απνθιείεηαη ε δπλαηφηεηα βειηίσζεο
ή θαηαζθεπήο λέσλ ζην κέιινλ.
3.3.

ΓΙΑΘΔΙΜΑ ΣΟΙΥΔΙΑ-ΤΦΙΣΑΜΔΝΔ ΜΔΛΔΣΔ

Κέρξη ζήκεξα έρνπλ εθπνλεζεί νη θάησζη Κειέηεο νη νπνίεο βξίζθνληαη ζην αξρείν ηεο
Γηεχζπλζεο Ξεξηβάιινληνο & Ξνηφηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Ιήκλνπ:
 «Γηάλνημε λέαο γεψηξεζεο ζηε ζέζε «Καιαζξηά-Σαβνχιη»ζηε Γ.Θ.Κνχδξνπ
πξνυπ/ζκνχ 11.914,12€
 «Γηάλνημε λέαο γεψηξεζεο ζηε ζέζε «Θνληάξη –θηήκα Εαβαιάθεη»ζηε
Γ.Θ.Κχξηλαο» πξνυπ/ζκνχ 11.914,12€
 Πχληαμε γεσινγηθήο κειέηεο γηα ηελ αλφξπμε πδξεπηηθήο γεψηξεζεο ζηε ζέζε
«Καιαζξηά-Σαβνχιη» ζηε Γ.Θ Κνχδξνπ πξνυπ/ζκνχ 1.755,00 €
 Πχληαμε γεσινγηθήο κειέηεο γηα ηελ αλφξπμε πδξεπηηθήο γεψηξεζεο ζηε ζέζε
«Θνληάξη θηήκα Εαβαιάθε» ζηε Γ.Θ Κχξηλαο πξνυπ/ζκνχ 1.755,00 €

Ιήκλνο, 06-10-2017

Ιήκλνο, 06-10-2017

Ν Ππληάμαο:

ΘΔΩΟΖΘΖΘΔ
Ζ Ξξντζηακέλε Γ/λζεο Ρ..

ΘΔΙΔΦΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ
ΞΝΙΗΡΗΘΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ

ΒΝΙΓΑΟΝΞΝΙΝ ΝΙΓΑ
ΑΟΣΗΡΔΘΡΩΛ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ
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.
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
ΛΝΚΝΠ ΙΔΠΒΝ
ΓΖΚΝΠ ΙΖΚΛΝ
Γ/ΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ

ΚΔΙΔΡΖ ΓΔΛΗΘΝ ΠΣΔΓΗΝ
ΓΟΔΠΖΠ (MASTERPLAN)
ΓΖΚΝ ΙΖΚΛΝ

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΩΝ ΜΔΛΔΣΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
4.1.

ΣΔΥΝΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΜΔΛΔΣΗ

Πηφρνο ηεο κειέηεο είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ πδξνδνηηθνχ
ζπζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Ιήκλνπ θαζψο θαη ε θαηάζεζε πξνηάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο
θαηάζηαζεο πνηνηηθψο θαη πνζνηηθψο γηα ην λεζί, ελψ παξάιιεια ζα πξνηείλνληαη
δξάζεηο (κειέηεο, έξγα) γηα κεζνπξφζεζκε θαη καθξνπξφζεζκε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε
ζπλάξηεζε κε ηηο ζηαζεξέο θαη επνρηθέο απαηηήζεηο ηνπ λεζηνχ.
Γηα ηελ άξηηα εθπφλεζε ηεο Κειέηεο απαηηείηαη λα θαηαγξαθνχλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε
κέζε θαηαλάισζε λεξνχ γηα φια ηα πδξεπηηθά ζπζηήκαηα ηνπ Γήκνπ Ιήκλνπ, ηα νπνία
ζα αλαδεηεζνχλ θαη ζα αληιεζνχλ απφ ηελ αξκφδηα Γ/λζε Ξεξηβάιινληνο θαη Ξνηφηεηαο
Εσήο ηνπ Γήκνπ Ιήκλνπ θαη απφ νπνηαδήπνηε άιιε ππεξεζία. Απφ ηα παξαπάλσ
ζηνηρεία ζα πξνθχςνπλ πξνηάζεηο πινπνίεζεο έξγσλ αλαβάζκηζεο ηνπ πδξνδνηηθνχ
ζπζηήκαηνο Γήκνπ Ιήκλνπ θαζψο θαη πξνηάζεηο θνζηνιφγεζεο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ
λεξνχ χδξεπζεο.
Ν βαζηθφο παξάγνληαο πνπ επηδξά ζηε ρξνληθή εμέιημε ηεο εηήζηαο θαηαλάισζεο λεξνχ
είλαη ε δηαθχκαλζε ηνπ πδξεπφκελνπ
πιεζπζκνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
ηνπξηζηψλ. Άιινη παξάγνληεο είλαη ν βαζκφο αλάπηπμεο ησλ άιισλ ρξήζεσλ λεξνχ
(βηνηερληθέο, μελνδνρεηαθέο θ.ιπ.), ε αχμεζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ (επηδξά ζηελ εηδηθή ή
θαηά θεθαιή θαηαλάισζε), ε πδξνδφηεζε λέσλ πεξηνρψλ, ηα έθηαθηα πεξηζηαηηθά θαη νη
απψιεηεο ηνπ εμσηεξηθνχ δηθηχνπ κεηαθνξάο θαη ηνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ δηαλνκήο. Γηα
ηελ εμνηθνλφκεζε ηνπ λεξνχ ζεκαληηθή είλαη ε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ θαη νη
κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο (βξνρφπησζε, ζεξκνθξαζία ηεο πεξηνρήο).
Δπίζεο απαξαίηεηα ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη νξηζκέλα απφ ηα πθηζηάκελα
πδξνιεπηηθά έξγα θαη δίθηπα εμππεξεηνχλ ηφζν πδξεπηηθέο φζν θαη αξδεπηηθέο αλάγθεο,
θαη ζπλεπψο νη αληινχκελεο πνζφηεηεο ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο δελ δηαηίζεληαη κφλν γηα
χδξεπζε αιιά θαη γηα άξδεπζε.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ην Γεληθφ Πρέδην Ύδξεπζεο (Masterplan) ηνπ Γήκνπ Ιήκλνπ πνπ ζα
εθπνλεζεί ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλν κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ηζρχνληνο Πρεδίνπ
Γηαρείξηζεο γηα ην δαηηθφ Γηακέξηζκα Λήζσλ Αηγαίνπ (GR 14). Γηα ην ζθνπφ απηφ θαη
ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ελ ιφγσ Πρεδίνπ Γηαρείξηζεο, ε νξηζηηθή Κειέηε κε
ηίηιν: «Κειέηε Γεληθνχ Πρεδίνπ Ύδξεπζεο (Masterplan) Γήκνπ Ιήκλνπ» ζα πξέπεη λα
έρεη ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο αξκφδηαο Γ/λζεο δάησλ Βνξείνπ Αηγαίνπ.
Ζ Κειέηε κε ηίηιν: «Κειέηε Γεληθνχ Πρεδίνπ Ύδξεπζεο (Masterplan) Γήκνπ Ιήκλνπ» ζα
πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα επηκέξνπο παξαδνηέα ηκήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά
παξαθάησ (θαη ζε ειεθηξνληθή επεμεξγάζηκε κνξθή):

4.1.1 Α΄ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ
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4.1.1.1.

ΑΠΟΣΤΠΩΗ-ΑΝΑΛΤΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΚΑΣΑΣΑΗ

ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ

Α. Η Έκθεζη ζα πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ :










Γεληθή πεξηγξαθή ηεο ππφ Κειέηεο πεξηνρήο (γεσγξαθηθά, δεκνγξαθηθά, νηθνλνκηθά
ζηνηρεία , ζηνηρεία απφ πξνυπάξρνπζεο κειέηεο χδξεπζεο, ηεο δξνγεσινγηθήο
έθζεζεο ηεο πεξηνρήο ησλ πεγψλ δξνιεςίαο , ππφγεησλ θαη επηθαλεηαθψλ),
βαζηδφκελε επί πθηζηάκελσλ ζηνηρείσλ κε ζθνπφ ηελ δηεξεχλεζε ησλ
ηερληθννηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηερληθννηθνλνκηθψλ
πξνηάζεσλ (έξγσλ αλαβάζκηζεο πδξνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο).
Αλαιπηηθή θαηαγξαθή φισλ ησλ πδξνιεπηηθψλ έξγσλ (πεγέο, γεσηξήζεηο,
θξάγκαηα, ιηκλνδεμακελέο, θιπ.) θαη ησλ ζπλνδψλ ηνπο έξγσλ (δεμακελέο
απνζήθεπζεο, αγσγνί κεηαθνξάο, δίθηπα, δηαλνκήο, θιπ.) θαζψο θαη ηα
θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία απηψλ (ελδεηθηηθά παξνρή, γεσκεηξηθά θαη ηερληθά ζηνηρεία
αγσγψλ θαη δεμακελψλ, θιπ.). Ζ θαηαγξαθή ζα ζηεξηρηεί θαηά βάζεη ζηα ζηνηρεία
ηνπ Γήκνπ, ηα νπνία φκσο απαξαηηήησο ζα πξέπεη πξσηχηεξα λα επαιεζεπηνχλ, λα
ζπκπιεξσζνχλ φπνηα απφ απηά είλαη ειιηπή θαη λα επηθαηξνπνεζνχλ.
Πηνηρεία απφ ην ηζρχνλ εγθεθξηκέλν Πρέδην Γηαρείξηζεο (πνηνηηθά θαη πνζνηηθά
ζηνηρεία), ζπζρέηηζε κε ηελ επίηεπμε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ πνπ ζέηεη ε
Νδεγία-Ξιαίζην 2000/60/ΔΘ γηα ηα λεξά.
Ξεξηγξαθή ηνπ πδαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο πεξηνρήο, δίαηηα θαη πνηφηεηα απηνχ,
ζπλζήθεο εθκεηάιιεπζεο, ηπρφλ πθηζηάκελεο πδαηηθέο δεζκεχζεηο ή δπζρέξεηεο κε
ζηνηρεία πνπ ιακβάλνληαη απφ δεκφζηεο ππεξεζίεο.
Δθηίκεζε ησλ αλαγθψλ ζε λεξφ (πθηζηακέλσλ θαη κειινληηθψλ), ζχκθσλα κε
ζηνηρεία πνπ ιακβάλνληαη απφ ην Πρέδην Γηαρείξηζεο), πνπ αλαθέξνληαη ζηε
δεκνγξαθηθή θαη ινηπή εμέιημε ηεο πεξηνρήο .
Δπηθαηξνπνηεκέλα ζηνηρεία θαηακέηξεζεο παξνρψλ (κέγηζηε δηαθχκαλζε
θαηαλάισζεο θ.α.), πνηφηεηαο λεξνχ χδξεπζεο (ρεκηθέο, κηθξνβηνινγηθέο αλαιχζεηο).
Αλαθνξά ζηνλ πθηζηάκελν ηξφπν χδξεπζεο, πεξηγξαθή ησλ πθηζηάκελσλ έξγσλ θαη
δηαηχπσζε απφςεσλ ζρεηηθά κε ηελ επάξθεηα απηψλ θαη ηελ δπλαηφηεηα έληαμεο
απηψλ ζηα πξνηεηλφκελα έξγα.
Β. Πηα σέδια ζα πεξηιακβάλνληαη:




Γεληθή δηάηαμε ησλ πθηζηάκελσλ έξγσλ, ζε θιίκαθα 1 : 50.000 ή 1 : 20.000, ηεο
πεξηνρήο Κειέηεο.
Ζιεθηξνληθφ αξρείν (π.ρ. kmz) κε φια ηα πδξνιεπηηθά έξγα επηθαηξνπνηεκέλα
4.1.2.
4.1.2.1.

Β΄ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ
ΠΡΟΣΑΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΡΓΩΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΤΓΡΟΓΟΣΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΓΗΜΟΤ
ΛΗΜΝΟΤ

Α. Ζ Έκθεζη ζα πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ :


Ρηο εμεηαζζείζεο ιχζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο χδξεπζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
πθηζηάκελε θαηάζηαζε, επαξθή αηηηνιφγεζε ησλ πξνηεηλνκέλσλ ιχζεσλ απφ
ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πιεπξάο, πξνθξηλφκελε ιχζε ή πξνθξηλφκελεο ιχζεηο.
Δπηζεκαίλεηαη ηδηαίηεξα ε αλάγθε ελδειερνχο δηεξεχλεζεο ηεο δπλαηφηεηαο
δηαηήξεζεο θαη έληαμεο πθηζηάκελσλ έξγσλ ζπλαθψλ πξνο ηε κειέηε ή θαη ππφδεημε
δηαθνξεηηθήο ρξήζεο ησλ έξγσλ απηψλ. Δπηζεκαίλεηαη επίζεο φηη ζε πεξίπησζε κε
θαηαιιειφηεηαο ηεο πνηφηεηαο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ χδαηνο πξνο πφζε, θξίλεηαη
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αλαγθαίν λα δηακνξθσζνχλ πξνηάζεηο φπνπ ζα πεξηγξάθνληαη ηα αλαγθαία έξγα
βειηίσζεο θαζψο θαη νη εθαξκνδφκελεο κέζνδνη εμπγίαλζεο.
Ξεξηγξαθή ηεο πξνηεηλφκελεο δηάηαμεο έξγσλ θαη δηθηχσλ, ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία
ησλ ζπνπδαηφηεξσλ απφ απηά, βαζηθνί πδξαπιηθνί θαη πάζεο θχζεο ππνινγηζκνί,
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αηηηνιφγεζε ησλ έξγσλ πνπ πξνηείλνληαη, θ.ιπ.
Ξξνηάζεηο γηα ελδερφκελε ζηαδηαθή εθηέιεζε ησλ έξγσλ ή επέθηαζεο απηψλ ζε
πεξηνρέο, ζηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη κειινληηθά ε επέθηαζε ηεο ππφ κειέηε χδξεπζεο.
Δθηίκεζε ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο ησλ πξνηεηλφκελσλ έξγσλ.
Θαηάξηηζε Ξξνγξάκκαηνο έξγσλ κε επηζεκάλζεηο πξνηεξαηφηεηαο θαηαζθεπήο θαη
έληαμε ζε ρξεκαηνδνηνχκελεο δξάζεηο.
Δθηίκεζε ησλ εηεζίσλ δαπαλψλ ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ
Ξεξηγξαθή ησλ απαηηνχκελσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ κειεηψλ θαη εξγαζηψλ,
ζπγθέληξσζε ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Νξηζηηθήο Κειέηεο
θαη εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο ησλ επηκέξνπο κειεηψλ θαη εξγαζηψλ απηψλ.
Θαηάξηηζε πξνγξάκκαηνο κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ πεγψλ πδξνδφηεζεο/χδξεπζεο ή
πεγψλ πδξνιεςίαο.
Β. Πηα σέδια ζα πεξηιακβάλνληαη:

1. Νξηδνληηνγξαθία γεληθήο δηάηαμεο ησλ πξνηεηλφκελσλ έξγσλ, ζε θιίκαθα 1 : 20.000,
ζηελ νπνία πξέπεη λα ζεκεηψλνληαη ηα πξνηεηλφκελα, αιιά θαη ηα πθηζηάκελα έξγα.
2. Νξηδνληηνγξαθία κε πςνκεηξηθέο θακπχιεο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εμσηεξηθφ δίθηπν
γεληθήο δηάηαμεο ησλ πξνηεηλφκελσλ έξγσλ, ζε θιίκαθα 1 : 1.000 ή 1 : 5.000, ζηελ
νπνία πξέπεη λα ζεκεηψλνληαη ηα θπξίσο πξνηεηλφκελα, αιιά θαη ηα πθηζηάκελα έξγα.
Πηελ νξηδνληηνγξαθία απηή πξέπεη λα θαίλνληαη εηδηθφηεξα:
i.
Ζ γεληθή ράξαμε ησλ αγσγψλ κεηαθνξάο θαη ησλ θαηαζιηπηηθψλ, ησλ
θπξίσλ θαη ησλ πξσηεπφλησλ αγσγψλ ησλ εζσηεξηθψλ δηθηχσλ κε
ελδείμεηο ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ (δειαδή παξνρήο, δηακέηξνπ, ηαρχηεηαο,
απσιεηψλ θνξηίνπ, πιηθνχ ζσιήλσλ).
ii.
Θέζεηο, παξνρέο θαη πςφκεηξα ησλ πεγψλ λεξνχ (φπσο ηακηεπηήξεο,
πδξνιεςίεο, πδξνκαζηεχζεηο, γεσηξήζεηο).
iii.
Θέζεηο θαη ρσξεηηθφηεηεο δεμακελψλ, πςφκεηξα εηζξνήο θαη εθξνήο
απηψλ.
iv.
Θέζεηο, παξνρέο, πςφκεηξα, ηζρχο, καλνκεηξηθά χςε αληιηνζηαζίσλ.
v.
Θέζεηο θαη δηάηαμε έξγσλ βειηηψζεσο, θαζαξηζκνχ, εμπγίαλζεο θ.ιπ..
3. Νξηδνληηνγξαθία γηα ην εζσηεξηθφ δίθηπν, ζε θιίκαθα 1 : 5.000, ζηελ νπνία πξέπεη λα
ζεκεηψλνληαη νη πξνηεηλφκελεο δψλεο δηάθνξσλ πδξνζηαηηθψλ πηέζεσλ, νη ζέζεηο ησλ
δεμακελψλ ηξνθνδνζίαο, νη ζέζεηο ησλ θχξησλ θαη πξσηεχνλησλ αγσγψλ, ηα
πςφκεηξα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θφκβσλ θαη ηα δηαζέζηκα πηεδνκεηξηθά θνξηία.
4. Ξξνζρέδηα ζε θιίκαθα 1 : 200 ή 1 : 100 ησλ πξνηεηλνκέλσλ έξγσλ πδξνιεςίαο,
δεμακελψλ, πδαηνπχξγσλ, αληιηνζηαζίσλ, εγθαηαζηάζεσλ θαζαξηζκνχ, θ.ιπ..
5. Ππλνπηηθέο θαηά κήθνο ηνκέο ζε θαηάιιειεο θιίκαθεο ησλ αγσγψλ κεηαθνξάο, κε
πδξαπιηθά ζηνηρεία θαη πηεδνκεηξηθή γξακκή.

Γ. Απαηηνχκελα Σεύση Μελέηηρ
1. Ρεχρνο πδξαπιηθψλ ππνινγηζκψλ:
Γίλνληαη νη πδξαπιηθνί ππνινγηζκνί ησλ ζεκαληηθφηεξσλ αγσγψλ θαη ηερληθψλ έξγσλ,
ηερληθνηθνλνκηθνί ππνινγηζκνί ζρεηηθνί κε ηελ βέιηηζηε επηινγή ησλ δηακέηξσλ ησλ
αγσγψλ θαη ησλ αγσγψλ θαηαζιίςεσο.

13

2. Ρεχρνο ειεθηξνκεραλνινγηθψλ ππνινγηζκψλ:
Γίλνληαη νη απαηηνχκελνη ππνινγηζκνί γηα ηελ επαξθή αηηηνιφγεζε ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ, ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θπξίσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ζηνηρείσλ επηηξεπφλησλ ηελ
πξνεθηίκεζε ηεο δαπάλεο θαηαζθεπήο θαη εηεζίαο ιεηηνπξγίαο.
3. Ρεχρνο Ξξνκεηξήζεσλ:
Γίδνληαη πξνκεηξήζεηο ησλ πξνηεηλνκέλσλ έξγσλ ηεο παξνχζεο Κειέηεο. Νη πξνκεηξήζεηο
απηέο αλαθέξνληαη ρσξηζηά γηα ην εμσηεξηθφ δίθηπν, ην εζσηεξηθφ δίθηπν, γηα ηα απαηηνχκελα
έξγα πνιηηηθνχ κεραληθνχ, ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, πξνκήζεηαο εθνδίσλ
χδξεπζεο, ησλ έξγσλ πδξνιεςίαο, πδαηνδεμακελψλ, εγθαηαζηάζεσλ θαζαξηζκνχ, εμπγίαλζεο
θ.ιπ..
4. Ππλνπηηθφο πξνυπνινγηζκφο,
ηερληθννηθνλνκηθψλ θξηηεξίσλ:

εθηίκεζε

δαπάλεο

ηεο

ηειηθψο

πξνθξηλνκέλεο

βάζεη

Ν πξνυπνινγηζκφο απηφο ζπληάζζεηαη βάζεη θαηά πξνζέγγηζεο πξνκεηξήζεσλ θαη ηηκψλ
κνλάδνο πνπ ιακβάλνληαη απφ ηελ εθηέιεζε παξφκνηαο θχζεσο πξνζθάησλ έξγσλ. Ν
πξνυπνινγηζκφο απηφο πεξηιακβάλεη ηνπο επί κέξνπο πξνυπνινγηζκνχο, αλαθεξνκέλνπο ζην
εμσηεξηθφ δίθηπν, ην εζσηεξηθφ δίθηπν, ηα έξγα πνιηηηθνχ κεραληθνχ, ειεθηξνκεραλνινγηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ, πξνκήζεηαο εθνδίσλ χδξεπζεο, ησλ έξγσλ πδξνιεςίαο, πδαηνδεμακελψλ,
πδαηνπχξγσλ, εγθαηαζηάζεσλ θαζαξηζκνχ θ.ιπ..
5. Ρεχρνο εξγαζηψλ ζπγθεληξψζεσο ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ απαηηνπκέλσλ γηα ηελ
εθπφλεζε ηεο Νξηζηηθήο κειέηεο.
Ξεξηγξαθή ησλ απαηηνχκελσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ κειεηψλ θαη εξγαζηψλ, ζπγθέληξσζε
ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Νξηζηηθήο Κειέηεο θαη εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο
ησλ επηκέξνπο κειεηψλ θαη εξγαζηψλ απηψλ (π.ρ. εδαθνηερληθέο έξεπλεο κε πξνκεηξήζεηο θαη
εθηίκεζε πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ εθηέιεζε απηψλ).
6. Ρεχρνο πξνγξάκκαηνο κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ πεγψλ πδξνδφηεζεο
ηνζέηεζε θαηάιιεισλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ πεγψλ πδξνιεςίαο γηα ηελ παξαγσγή πφζηκνπ
λεξνχ.
Νξηνζέηεζε δσλψλ πξνζηαζίαο ζεκείσλ πδξνιεςίαο πφζηκνπ λεξνχ απφ ππφγεηα χδαηα γηα ηελ
παξαγσγή πφζηκνπ λεξνχ πξνθεηκέλνπ ην παξαγφκελν λεξφ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο
ηεο Θ..Α. 2/2600/2001 «πεξί πνηφηεηαο λεξνχ γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε».

Γ. ςνοπηική Έκθεζη
Ζ Ππλνπηηθή Έθζεζε ζα πεξηιακβάλεη:
1. Ξξνζέγγηζε ζην εηδηθφ αληηθείκελν ηεο κειέηεο-ηηζέκελν πξφβιεκα πδξνδφηεζεο.
2. Ρηο πξνηεηλφκελεο ιχζεηο επί ηνπ ζρεδίνπ χδξεπζεο
3. Σάξηε ζε θιίκαθα 1:20.000 ζηνλ νπνίν ζα ζεκεηψλνληαη ηα πξνηεηλφκελα θαη πθηζηάκελα,
κε θαηάιιειν ζπκβνιηζκφ έηζη ψζηε λα γίλεηαη άκεζα αληηιεπηή ε δηάθξηζή ηνπο.
4. Ππλνπηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο δαπάλεο ησλ πξνηεηλνκέλσλ έξγσλ.
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5. Ξξνηάζεηο ησλ απαηηνπκέλσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγαζηψλ γηα ην ζηάδην ηεο Νξηζηηθήο
κειέηεο.

4.1.3.

Γ΄ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ

4.1.3.1.

ΠΡΟΣΑΗ ΚΟΣΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΝΔΡΟΤ
ΤΓΡΔΤΗ

1. πνινγηζκφο θφζηνπο ζε δηάθνξα ζηάδηα ιεηηνπξγίαο, ησλ εηήζησλ δαπαλψλ ζπληήξεζεο,
επηζθεπψλ, απνζβέζεσο, εγθαηαζηάζεσλ, ιεηηνπξγίαο (πξνζσπηθνχ, θαηαλαιψζεσο
ελεξγείαο θ.ιπ.), δηνηθήζεσο θαη εμππεξεηήζεσο θεθαιαίσλ θαηαζθεπήο.
2. Νηθνλνκηθή αλάιπζε θφζηνπο χδαηνο αλά εμππεξεηνχκελν άηνκν πδξεπφκελνπ
πιεζπζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηηκνιφγεζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ
χδξεπζεο, βάζεη γεληθψλ θαλφλσλ θνζηνιφγεζεο θαη ηηκνιφγεζεο ησλ πδάησλ (θφζηνο
αλά θπβηθφ κέηξν χδαηνο), ζηεξηδφκελεο ζηελ αξρή ηεο αλάθηεζεο θφζηνπο χδαηνο θαη
θπζηθψλ πφξσλ θαη ησλ θαηεπζχλζεσλ ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο δάησλ. Ζ αλάιπζε ζα
πξαγκαηνπνηεζεί αλά δεκνηηθή ελφηεηα ή/θαη νηθηζκφ εμαηηίαο ηδηαίηεξσλ ηνπηθψλ
ζπλζεθψλ. Ζ πξφηαζε θνζηνιφγεζεο ηνπ λεξνχ ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηελ
Αξηζκ. νηθ.135275/17 (ΦΔΘ 1751 Β/22-05-2017) Απφθαζε Δζληθήο Δπηηξνπήο δάησλ :
«Έγθξηζε γεληθψλ θαλφλσλ θνζηνιφγεζεο θαη ηηκνιφγεζεο ππεξεζηψλ χδαηνο. Κέζνδνο
θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλάθηεζε θφζηνπο ησλ ππεξεζηψλ χδαηνο ζηηο δηάθνξεο ρξήζεηο
ηνπ».
4.2.

ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ιήκλνο, 06-10-2017
Ν Ππληάμαο:

Ιήκλνο, 06-10-2017
ΘΔΩΟΖΘΖΘΔ
Ζ Ξξντζηακέλε Γ/λζεο Ρ..

ΘΔΙΔΦΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ
ΞΝΙΗΡΗΘΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ

ΒΝΙΓΑΟΝΞΝΙΝ ΝΙΓΑ
ΑΟΣΗΡΔΘΡΩΛ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
ΛΝΚΝΠ ΙΔΠΒΝ
ΓΖΚΝΠ ΙΖΚΛΝ
Γ/ΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ

ΚΔΙΔΡΖ ΓΔΛΗΘΝ ΠΣΔΓΗΝ
ΓΟΔΠΖΠ (MASTERPLAN)
ΓΖΚΝ ΙΖΚΛΝ

5. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΤΜΒΑΗ ΚΑΙ ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ- ΣΔΤΥΟ
ΠΡΟΔΚΣΙΜΩΜΔΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ
Πην παξφλ θεθάιαην ππνινγίδεηαη ν Ξξνυπνινγηζκφο ηεο Πχκβαζεο θαη πεξηιακβάλεη ηελ
πξνεθηηκψκελε ακνηβή γηα ηελ πξνο εθπφλεζε κειέηε, φπσο απηή θαζνξίζηεθε ζην
Ξξφγξακκα Απαηηνχκελσλ Κειεηψλ θαη πεξεζηψλ.
Ν ππνινγηζκφο ηεο πξνεθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο πξαγκαηνπνηείηαη βάζεη ηεο
Αξηζκ. ΓΛΠγ /32129/ΦΛ 466 Απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ πνδνκψλ θαη Κεηαθνξψλ πνπ
αλαθέξεηαη ζηελ «Έγθξηζε Θαλνληζκνχ Ξξνεθηηκψκελσλ Ακνηβψλ κειεηψλ θαη παξνρήο
ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλα-θψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξ. 8
δ ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 4412/2016 (Α΄ 147)» (ΦΔΘ 2519Β/ 20-7-2017).
Ζ παξαπάλσ πξνεθηίκεζε ηεο ακνηβήο πξνζαπμάλεηαη θαηά 15% γηα απξφβιεπηεο
δαπάλεο φπσο νξίδεηαη ζηελ παξ. 8.α. ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ Λ.4412/16.
Δηδηθφηεξα ε πξνεθηίκεζε ηεο ακνηβήο γίλεηαη ζχκθσλα κε ην:
Άπθπο ΓΔΝ.4Β «Αμοιβή Μησανικών ή άλλων επιζηημόνων ανάλογα με ηο
σπόνο απαζσόληζηρ», βάζεη ηνπ νπνίνπ:
Ζ πξνεθηηκψκελε ακνηβή ζε Δπξψ γηα ηελ παξνρή αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ κεραληθνχ ή
άιινπ επηζηήκνλα πνπ δελ αθνξνχλ ζηελ εθπφλεζε κειέηεο ακεηβφκελεο βάζεη εηδηθψλ
πξνβιέςεσλ ηνπ παξφληνο (Θαλνληζκνχ) ππνινγίδεηαη αλάινγα κε ην ρξφλν
απαζρφιεζεο αλά εκέξα ή θιάζκα εκέξαο σο εμήο:
 Γηα επηζηήκνλα εκπεηξίαο κέρξη 10 έηε: 300*ηθ, φπνπ ηθ = 1,203 ε ηηκή ηνπ
ζπληειεζηή Θαλνληζκνχ πξνεθηηκψκελσλ ακνηβψλ κειεηψλ θαη ππεξεζηψλ βάζεη
ηεο Δγθπθιίνπ ΓΛΠα/νηθ. 10757/ΦΛ 439.6/15.2.2016 «Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο
ζπληειεζηή (ηθ) ηνπ Θαλνληζκνχ Ξξνεθηηκψκελσλ Ακνηβψλ Κειεηψλ θαη
πεξεζηψλ γηα ην έηνο 2016»
Κε βαζηθφ γλψκνλα ηνλ ειάρηζην δπλαηφ ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζχληαμε ηεο
Κειέηεο έηζη ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξαγκαηηθέο απαηηήζεηο ησλ επηζηεκνληθά
άξηησλ κειεηψλ, αθνινπζεί ε εθηίκεζε θαη ε θαηαλνκή ρξφλνπ απαζρφιεζεο (ζε εκέξεο)
θάζε εηδηθφηεηαο κεραληθνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ άξηηα εθπφλεζε ηνπ ζπλφινπ ηεο ελ
ιφγσ Κειέηεο, βάζεη ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ φπσο απηφ πεξηγξάθεθε ζην αληίζηνηρν
Ρεχρνο Ρερληθψλ Γεδνκέλσλ ηνπ παξφληνο Φαθέινπ.
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Παπαδο
ηέο

ςνοπηική πεπιγπαθή
ενεπγειών για ηην άπηια
ζύνηαξη ηηρ Μελέηηρ

Ξεξηγξαθή θαη θσδηθνπνίεζε
ηνπ ηζρχνληνο ζεζκηθνχ
πιαηζίνπ γηα ηελ χδξεπζε

Α

Θαηαγξαθή ησλ πθηζηάκελσλ
ππνδνκψλ χδξεπζεο
Θαηαγξαθή πδαηηθνχ
δπλακηθνχ θαη πνηφηεηαο
απηνχ
Δθηίκεζε ηεο θαηαλάισζεο
χδαηνο θαη ησλ αλαγθψλ λεξνχ
χδξεπζεο (παξνχζα
θαηάζηαζε θαη κειινληηθή
εθηίκεζε)

ύνολο ημεπών απαζσόληζηρ ανά
ειδικόηηηα Παπαδοηέος Α

Β

Γηεξεχλεζε θαη
ηερληθννηθνλνκηθή αμηνιφγεζε
ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ γηα
ηελ αλαβάζκηζε ηνπ
πδξνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο ζε
ζπλδπαζκφ κε ηα πθηζηάκελα
έξγα
Γηακφξθσζε πξνηάζεσλ,
θαζνξηζκφο απαηηνχκελσλ
ελεξγεηψλ, κειεηψλ θαη έξγσλ,
ηερληθή πεξηγξαθή
πξνηεηλφκελσλ δηαηάμεσλ
έξγσλ, πξνθαηαξθηηθή
δηαζηαζηνιφγεζε, εθηίκεζε
θφζηνπο θαη ρξνλνδηάγξακκα
πινπνίεζεο

ύνολο ημεπών απαζσόληζηρ ανά
ειδικόηηηα Παπαδοηέος Β
Γ

Θνζηνιφγεζε ηεο παξνρήο
ππεξεζηψλ λεξνχ χδξεπζεο

ύνολο ημεπών απαζσόληζηρ ανά
ειδικόηηηα Παπαδοηέος Γ
Γενικό ζύνολο ημεπών απαζσόληζηρ
ανά ειδικόηηηα

Καη. 13
«Μελέηερ
Τδπαςλικών
έπγων»

Καη. 27
«Πεπιβαλλονηι
κέρ Μελέηερ»

Καη.9
«Μελέηερ
Μησανολογικέ
ρ,
Ηλεκηπολογικέ
ρ,
Ηλεκηπονικέρ»

Καη. 3
«Οικονομικέρ
Μελέηερ»

-

10

-

-

6

-

10

-

6

2

-

-

5

-

-

-

17

12

10

0

11

10

10

1

11

10

10

-

22

20

20

1

1

3

-

11

1

3

0

11

40

35

30

12

Ν ππνινγηζκφο ηεο ακνηβήο πξαγκαηνπνηείηαη κε εκέξεο απαζρφιεζεο κειεηεηή κε
πηπρίν ηάμεο Α΄ή Β΄ζηηο αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο κειεηψλ, εκπεηξίαο ίζεο ή κηθξφηεξεο
ησλ 10 εηψλ, σο εμήο:
Αμοιβή καηηγοπίαρ μελέηηρ=300*ηκ* (ημέπερ απαζσόληζηρ)
Θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ε ακνηβή ησλ απαηηνχκελσλ κειεηψλ αλά θαηεγνξία θαη ηεο
Κειέηεο ζην ζχλνιν ηεο, δηακνξθψλεηαη σο εμήο, βάζεη ηνπ άξζξνπ ΓΔΛ.4Β «Ακνηβή
Κεραληθψλ ή άιισλ επηζηεκφλσλ αλάινγα κε ην ρξφλν απαζρφιεζεο».
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ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

α/α

1
2

ΜΔΛΔΣΗ
δξαπιηθή Mειέηε
(Θαη. 13)
Ξεξηβαιινληηθή Mειέηε
(Θαη. 27)

ΗΜΔΡΔ

ΠΑΡΑΜΔ

ΑΡΘΡΟ

ΑΠΑΥΟΛ

ΣΡΟ

ΠΡΟΔΚΣΙΜΩΜΔ
ηκ

ΗΗ

ΝΗ ΑΜΟΙΒΗ
(ζε εςπώ)

ΓΔΛ.4Β

300

40

1,203

14.436,00

ΓΔΛ.4Β

300

35

1,203

12.631,50

3

Κειέηε Ζ/Κ
(Θαη. 9)

ΓΔΛ.4Β

300

30

1,203

10.827,00

4

Νηθνλνκηθή Κειέηε
(Θαη.3)

ΓΔΛ.4Β

300

12

1,203

4.330,80

ςνολική Πποεκηιμώμενη Αμοιβή σωπίρ Φ.Π.Α.

42.225,30

Απξφβιεπηα (15%)

6333,80

ςνολική Αμοιβή με Αππόβλεπηα

48.559,10

Φ.Ξ.Α. (24%)

11.654,18

ςνολική Πποεκηιμώμενη Αμοιβή ζςμπ. Φ.Π.Α.

60.213,28

Ζ πξνεθηηκψκελε ακνηβή αλά ζηάδην νινθιήξσζεο ησλ Ξαξαδνηέσλ έρεη σο εμήο:
ΠΡΟΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ
ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ

ΑΜΟΙΒΗ
(ζε εςπώ)

Α. ΑΞΝΡΞΩΠΖ-ΑΛΑΙΠΖ-ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ
ΦΗΠΡΑΚΔΛΖΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ
Β. ΞΟΝΡΑΠΔΗΠ ΘΑΗ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ
ΔΟΓΩΛ ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖΠ ΓΟΝΓΝΡΗΘΝ
ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ
Γ. ΞΟΝΡΑΠΖ ΘΝΠΡΝΙΝΓΖΠΖΠ ΡΖΠ ΞΑΟΝΣΖΠ
ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΛΔΟΝ ΓΟΔΠΖΠ
ςνολική Πποεκηιμώμενη Αμοιβή
σωπίρ Φ.Π.Α.

14.075,10
22.736,70
5.413,50
42.225,30

Ιήκλνο, 06-10-2017
Ν Ππληάμαο

Ιήκλνο, 06-10-2017
Θεσξήζεθε
Ζ Ξξντζηακέλε Γ/λζεο Ρ..

ΘΔΙΔΦΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ
ΞΝΙΗΡΗΘΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ

ΒΝΙΓΑΟΝΞΝΙΝ ΝΙΓΑ
ΑΟΣΗΡΔΘΡΩΛ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ
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ΚΔΙΔΡΖ ΓΔΛΗΘΝ ΠΣΔΓΗΝ ΓΟΔΠΖΠ (MASTERPLAN) ΓΖΚΝ ΙΖΚΛΝ

7. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ, ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΣΔΤΓ)
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