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1. Εισαγωγή
Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (Εργοδότης), προκειμένου να προβεί στην ανάθεση
σύμβασης παροχής τεχνικών υπηρεσιών με τίτλο:
«ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (MASTER PLAN) ΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ»
το οποίο αποτελείται από τα τμήματα:
 ΤΜΗΜΑ Y1: «Εκπόνηση Γενικού Διαχειριστικού Σχεδίου (Master Plan) Ύδρευσης Άρδευσης νήσου Κρήτης»
 ΤΜΗΜΑ Υ2: «Εκπόνηση Γενικού Διαχειριστικού Σχεδίου (Master Plan) Έργων
Αντιπλημμυρικής Προστασίας νήσου Κρήτης»
καλεί, κατ’ εφαρμογή του Ν. 4412/2016, (όπως αυτός ισχύει κατά την ημέρα αποστολής για
δημοσίευση της Προκήρυξης στην Εφημερίδα της Ε.Ε.), κάθε ενδιαφερόμενο από χώρα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΕΟΧ, που έχει τα προσόντα που ορίζονται στη Διακήρυξη, να
υποβάλλει προσφορά ως «Πάροχος Τεχνικών Υπηρεσιών» ή «Πάροχος» ή «Ανάδοχος», εφεξής
θα αναφέρεται ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση παροχής τεχνικών
υπηρεσιών, με αντικείμενο, όπως αυτό ορίζεται στην παρούσα Τεχνική Έκθεση Αντικειμένου
(Τ.Ε.Α.) της Σύμβασης.

2. Τεκμηρίωση αρμοδιότητας του ΟΑΚ ΑΕ
Σύμφωνα με την Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της ανώνυμης εταιρείας με
την επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ Α.Ε.)», (ΦΕΚ 2836/Β/7.11.2013), και
ειδικότερα το άρθρο 13 Διεύθυνση Υδραυλικών Έργων:
«Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Υδραυλικών Έργων είναι η διοίκηση και διαχείριση των
συμβάσεων κατασκευής και συντήρησης κατά την περίοδο κατασκευής τους, καθώς και η
εποπτεία των υδραυλικών υποδομών αρμοδιότητας της Ο.Α.Κ. Α.Ε. Επιπλέον, στόχοι της
Διεύθυνσης είναι ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός και η εποπτεία των απαιτούμενων
υδραυλικών και εγγειοβελτιωτικών έργων της Κρήτης. Τα έργα αυτά ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά είναι: το φράγμα και τα συνοδά έργα των Ποταμών, του Βαλσαμιώτη, τα έργα του
πρώην ΟΑΔΥΚ, το φράγμα και τα συνοδά έργα του Αποσελέμη, η λιμνοδεξαμενή Αγίου
Γεωργίου και τα αρδευτικά δίκτυα Οροπεδίου Λασιθίου, τα έργα του πρώην ΟΑΝΑΚ, κ.α.
Παράλληλα, στους στόχους της Διεύθυνσης είναι η διοίκηση και διαχείριση των συμβάσεων
εκπόνησης έργων, η εποπτεία των μελετών των υδραυλικών υποδομών αρμοδιότητας της
Εταιρείας και η σύνταξη, τροποποίηση και αναθεώρηση του προγράμματος υδραυλικών
μελετών σε συνδυασμό με τον οικονομικό προϋπολογισμό τους σε ετήσια αλλά και σε πολυετή
βάση.»
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Επιπλέον σύμφωνα με την Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ Α.Ε.)», (ΦΕΚ
2836/Β/7.11.2013), και ειδικότερα το άρθρο 16 Διεύθυνση Διαχείρισης Συγκοινωνιακών και
Υδραυλικών Έργων:
«Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διαχείρισης Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων
είναι (…) η ενιαία διακίνηση – διαχείριση, διανομή, δια μέσου των υδρο−αρδευτικών έργων,
των υδατικών πόρων των περιοχών που της έχουν ανατεθεί, με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς και η συστηματική παρακολούθηση με μετρήσεις και
διαγράμματα, της μεταβολής της στάθμης των υπογείων υδροφόρων οριζόντων και της
μεταβολής των παροχών πηγών, φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών που είναι ενταγμένα στο
σύστημα της ενιαίας διακίνησης, αλλά και της Κρήτης γενικότερα, ώστε να είναι σε θέση να
προβαίνει στις αναγκαίες παρεμβάσεις όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, η πιστή τήρηση της
ισχύουσας νομοθεσίας και των κειμένων διατάξεων για την παρακολούθηση της ασφαλούς
λειτουργίας φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών, που θα ενταχθούν στο σύστημα της ενιαίας
διαχείρισης και διακίνησης νερού, ο συστηματικός έλεγχος, η συστηματική καταγραφή και
αξιολόγηση των μετρήσεων των οργάνων παρακολούθησης των φραγμάτων και
λιμνοδεξαμενών, που θα ενταχθούν στο σύστημα της ενιαίας διαχείρισης και διακίνησης
νερού…»

3. Αντικείμενο του αναδόχου της Σύμβασης
3.1 Αντικείμενο - TMHMΑ Υ1: «Εκπόνηση Γενικού Διαχειριστικού Σχεδίου (Master
Plan) Ύδρευσης - Άρδευσης νήσου Κρήτης»
Το αντικείμενο της παροχής τεχνικής υπηρεσίας Υ1 του αναδόχου αφορά «Εκπόνηση Γενικού
Διαχειριστικού Σχεδίου (Master Plan) Ύδρευσης - Άρδευσης νήσου Κρήτης»
και περιλαμβάνει δύο φάσεις:
Α) Την απογραφή της υπάρχουσας υποδομής σε υδραυλικά έργα.
Β) Την ειδική διαχειριστική μελέτη για τη νήσο Κρήτη.

Αναλυτικά η κάθε φάση θα περιλαμβάνει:

ΦΑΣΗ Α: ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΣΤΑΔΙΟ: Ι)
Η πρώτη φάση (Α) της ανωτέρω σύμβασης και σύμφωνα με την Ειδική Συγγραφή
Υποχρεώσεων, θα αφορά την σύνταξη Έκθεσης Αποτίμησης Έργων, με σκοπό την καταγραφή
της σημερινής υποδομής εκμετάλλευσης υδατικών πόρων, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η
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κατάρτιση διαχειριστικών προτεραιοτήτων και η σχετική προώθηση των απαιτούμενων
μελετών και έργων. Ο στόχος των έργων αυτών θα είναι η βέλτιστη διαχείριση υδατικών πόρων
του νησιού, που θα επιτυγχάνει την καλύτερη δυνατή κάλυψη των αναγκών του νησιού,
τηρώντας τους απαραίτητους όρους βιώσιμης χρήσης, περιβαλλοντικά αποδεκτής και
ταυτόχρονης προστασίας του νερού ως πολύτιμου αγαθού.
Αντικείμενο της φάσης Α είναι:






η αποδελτίωση των έως τώρα δεδομένων και στοιχείων ώστε να γίνει καταγραφή του
υδρευτικού-αδρευτικού συστήματος στο Υδατικό Διαμέρισμα της Κρήτης
(πηγές
τροφοδοσίας, έργα συλλογής και μεταφοράς από τις πηγές και τις μονάδες επεξεργασίας,
δεξαμενές ρύθμισης και σύστημα διανομής μέχρι τον καταναλωτή, παρακολούθηση
διαρροών) ανά ΛΑΠ, Δήμο και χρήση,
η ανάλυση των δημογραφικών στοιχείων τόσο για τον παρόντα όσο και για μελλοντικό
εξυπηρετούμενο πληθυσμό,
η καταγραφή των κλιματικών/μετεωρολογικών στοιχείων και των δεδομένων του
υδρολογικού ισοζυγίου του δικτύου ύδρευσης - άρδευσης
η εκτίμηση των υδατικών αναγκών και η καταγραφή προβλημάτων στην υπάρχουσα
κατάσταση υδροδότησης.

ΣΤΑΔΙΟ Ι: Αποτύπωση – Ανάλυση – Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
Θα στηριχθεί στην συλλογή και αποδελτίωση δεδομένων από υφιστάμενες μελέτες και κείμενα
για την υφιστάμενη διαχείριση του συστήματος υδροδότησης των δήμων Κρήτης και στα
πληθυσμιακά δεδομένα όλων των οικισμών των δήμων Κρήτης. Με βάση την αποδελτίωση και
την καταγραφή των πρωτογενών δεδομένων, θα γίνει η αξιολόγηση δεδομένων υφιστάμενων
μελετών και η πλήρης καταγραφή των υφιστάμενων έργων και δικτύων, ανά «πυρήνα
ύδρευσης», καθώς και η εκτίμηση της πληθυσμιακής εξέλιξης της περιοχής με βάση στοχαστικά
μοντέλα.

ΦΑΣΗ Β: ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΝΗΣΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΤΑΔΙA: ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V)
Στη φάση (Β) της σύμβασης προβλέπεται η σύνταξη της ειδικής διαχειριστικής μελέτης. Σκοπός
της μελέτης αυτής είναι να εξετάσει το υδατικό ισοζύγιο της νήσου Κρήτης, να καθορίσει τις
δυνατότητες προσφοράς ύδατος οποιουδήποτε είδους (υπόγειο, επιφανειακό, άλλο) και για
όλες τις χρήσεις (ύδρευση, άρδευση, λοιπές). Να καθορίσει τις ανάγκες ύδατος σήμερα και
στον ορίζοντα σχεδιασμού των τεχνικών έργων. Κατόπιν, να σχηματοποιήσει σε μορφή
διαχειριστικού ομοιώματος την παρούσα κατάσταση και να εκτιμήσει τα ελλείμματα της. Στη
συνέχεια να προχωρήσει σε τεχνικοοικονομική διερεύνηση των έργων που εξετάστηκαν στη
φάση (Α) της παρούσας, να εξετάσει τα βασικά χαρακτηριστικά λειτουργίας τους, κόστους
κατασκευής, κόστους συντήρησης και μεταβλητού κόστους απόληψης και απόδοσης στον
τελικό καταναλωτή νερού για το καθένα από αυτά. Στην συνέχεια να διερευνήσει το βέλτιστο
διαχειριστικό μοντέλο , με βάση τις καταγεγραμμένες ανάγκες των Δήμων του νησιού, όσο και
από τις δυνατότητες συνδυασμού και τροφοδοσίας που είναι δυνατοί με βάση τα
χαρακτηριστικά των έργων.
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Ειδικότερα η φάση Β περιλαμβάνει:





Την δημιουργία (ή τροποποίηση) πυρήνων ύδρευσης-άρδευσης με κριτήριο την ασφαλή
κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού βάση μαθηματικών μεθοδολογιών,
την διατύπωση προτάσεων για την διαχείριση της ζήτησης και προτεραιοποίησης της
χρήσης του νερού, της αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και συνθηκών παρατεταμένης
ξηρασίας, την πολιτική για την μείωση της κατανάλωσης νερού.
την επεξεργασία και επιλογή προτάσεων για έργα υποδομών της πηγές τροφοδοσίας, στα
υδραγωγεία και στα δίκτυα προκειμένου να βελτιστοποιηθεί το σύστημα υδροδότησης
ώστε να καλύπτει τη ζήτηση για πόσιμο και αρδευτικό νερό σε παρόντα και μελλοντικό
χρόνο (5ετίας και 20ετίας) και σε συνθήκες «ξηρού έτους».

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ: Προτάσεις διαχείρισης υδροδοτικού συστήματος Κρήτης – Προβλέψεις
μελλοντικής ζήτησης
Θα καταγραφεί μια αξιόπιστη αξιολόγηση του επιπέδου λειτουργίας του Υδρευτικού
Συστήματος της Περιφέρειας Κρήτης μέσω του υπολογισμού του Υδατικού του Ισοζυγίου και
των κατάλληλων δεικτών αξιολόγησης του επιπέδου λειτουργίας του. Θα παρουσιαστούν με
μορφή σεναρίων οι προτεινόμενοι βέλτιστοι τρόποι διαχείρισης του συστήματος υδροδότησης
και διανομής ύδατος στην περιοχή της Κρήτης ώστε να μην παρουσιάζονται ελλείμματα. Θα
καταγραφούν οι βέλτιστες διαχειριστικές πρακτικές, η αξιοπιστία των προβλέψεων σε
συνθήκες μέσου και ξηρού έτους και οι προτάσεις εναλλακτικής τροφοδοσίας σε συνθήκες
ξηρού έτους. Τέλος θα γίνει προσδιορισμός προτάσεων αναμόρφωσης και διαχείρισης των
«πυρήνων ύδρευσης».
ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙ: Προτάσεις και Προγράμματα Υλοποίησης Έργων αναβάθμισης υδροδοτικού
συστήματος
Θα προσδιοριστούν μέτρα και δράσεις διαχείρισης των υφιστάμενων υδατικών πόρων υπό
εκμετάλλευση καθώς νέα έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων με ανάλυση εναλλακτικών
λύσεων ανά ενότητα που παρουσιάζει έλλειμμα. Θα προσδιοριστούν επίσης ειδικά έργα
αξιοποίησης υδατικών πόρων (επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων, νερό βιομηχανικής χρήσης
κλπ) σε υφιστάμενα ή μελλοντικά τμήματα του συστήματος υδροδότησης. Θα γίνει ιεράρχηση
μέτρων και έργων και προγραμματισμός δράσεων με ιδιαίτερη έμφαση σε τυχόν ανάγκες
συμπλήρωσης των εξωτερικών υδραγωγείων.

ΣΤΑΔΙΟ ΙV: Πρόταση Διαχείρισης της ζήτησης και κοστολόγησης της παροχής υπηρεσιών
νερού ύδρευσης
Θα εξειδικευθεί η ανάλυση της ζήτησης (υφιστάμενης και μελλοντικής) για νερό ύδρευσηςάρδευσης σε όλους τους οικισμούς των δήμων Κρήτης και η περιγραφή της βέλτιστης
διαχείρισης με βάση το περιγραφέν Υδατικό Ισοζύγιο για το σύστημα υδροδότησης. Θα
προταθεί η προτεραιοποίηση της κάλυψης των αναγκών σε συνθήκες ξηρού έτους ή έκτακτων
συνθηκών.
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Θα γίνει υπολογισμός του κόστους τροφοδοσίας και διανομής λαμβάνοντας υπ’ όψη όλα τα
στοιχεία που το προσδιορίζουν, περιλαμβανομένου του κόστους διοίκησης και εξυπηρέτησης
κεφαλαίων κατασκευής των προτεινόμενων έργων.
Επίσης θα πραγματοποιηθεί οικονομική ανάλυση του κόστους ύδρευσης η οποία θα οδηγεί
στην πρόταση τιμολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών ύδρευσης-άρδευσης για τους
καταναλωτές, στηριζόμενη στην αρχή της ανάκτησης κόστους ύδατος και φυσικών πόρων και
των κατευθύνσεων της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων.

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

3.2 Αντικείμενο - TMHMΑ Υ2: «Εκπόνηση Γενικού Διαχειριστικού Σχεδίου (Master
Plan) Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας νήσου Κρήτης»
Το αντικείμενο της παροχής υπηρεσίας Υ2 αφορά «Εκπόνηση Γενικού Διαχειριστικού Σχεδίου
(Master Plan) Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας νήσου Κρήτης»
Το Στρατηγικό Σχέδιο Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας (Master Plan) έχει στόχο να
εντοπίσει και να ιεραρχήσει τα απαιτούμενα Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας σε επίπεδο
Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης.
Ειδικότερα, το αντικείμενο της Παροχής Τεχνικών Υπηρεσιών σχετίζεται άμεσα με την
υλοποίηση των μέτρων περί:
Α) Σύνταξης Στρατηγικών Σχεδίων (Master Plan) Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας
Β) Δημιουργίας Εθνικής Βάσης Τεχνικών Δεδομένων Αντιπλημμυρικών Έργων, τα οποία
ανήκουν στις κατηγορίες μέτρων προστασίας και πρόληψης αντίστοιχα, του Σχεδίου
Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού
Διαμερίσματος Κρήτης.

Το έργο του Παρόχου συνίσταται στα εξής :


στην καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στον τομέα
αντιπλημμυρικής προστασίας και αποχέτευσης ομβρίων, συμπεριλαμβανομένων των
έργων ορεινής υδρονομίας. Περιλαμβάνει υφιστάμενα, υπό κατασκευή και
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προγραμματιζόμενα έργα, παραδοχές σχεδιασμού, καθώς και τον βαθμό που τα
αντιπλημμυρικά έργα επηρεάζουν ή αλληλοεπηρεάζονται από άλλα σημαντικά έργα
διαφόρων φορέων στις περιοχές μελέτης (π.χ. οδικά, έργα ανάπτυξης και ανάπλασης
κ.λπ.), (υφιστάμενα, υπό κατασκευή και προγραμματιζόμενα)
στην καταγραφή και αξιολόγηση των υφιστάμενων και των υπό σύνταξη σχετικών μελετών
έργων αντιπλημμυρικής προστασίας (στην ορεινή και πεδινή ζώνη) όλων των
εμπλεκομένων φορέων και αξιολόγηση των προτεινομένων έργων και παραδοχών
σχεδιασμού τους, ως προς την ανάγκη επικαιροποίησης είτε λόγω κριτηρίων σχεδιασμού
είτε λόγω αλλαγής των συνθηκών που έχουν στο μεταξύ δημιουργηθεί ή προβλέπεται να
δημιουργηθούν (πχ αστικοποιήσεις, αποψιλώσεις δασών, κατάργηση φυσικών ρεμάτων,
αναπλάσεις περιοχών κλπ), λαμβάνοντας υπόψη και την ισχύουσα περιβαλλοντική
νομοθεσία
στην καταγραφή και αξιολόγηση υφιστάμενων υποστηρικτικών μελετών στην περιοχή
μελέτης
στην καταγραφή των απόψεων των τοπικών οργάνων που εμπλέκονται στην
αντιπλημμυρική προστασία
στη συλλογή πληροφοριών για πλημμυρικά φαινόμενα
στην υποβολή προτάσεων για έργα ανάσχεσης πλημμυρών
στην διαμόρφωση προτάσεων για την καθιέρωση κριτηρίων και αρχών σχεδιασμού για την
ενιαία αντιμετώπιση των προβλημάτων ανά περιοχή (όμβριες καμπύλες, κριτήρια για την
επιλογή περιόδου επαναφοράς σχεδιασμού κλπ.)
στον προγραμματισμό και στις προτεραιότητες σύνταξης μελετών και κατασκευής έργων,
με βάση τεχνικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια, σε Εθνικό και
Περιφερειακό επίπεδο, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες, όπως ρυθμίζονται από το Ν.
3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης» (άρθρο 186 παρ. ΙΙ-Τομέας ΣΤ΄), όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει (ΦΕΚ 87/Α/2010)
στην κατάταξη των αναγκαίων αντιπλημμυρικών έργων, ανάλογα με την σπουδαιότητα και
τι μέγεθός τους, στον αντίστοιχο φορέα υλοποίησης (έργα Εθνικής σημασίας,
Περιφερειακά, Δημοτικά)
στην διαμόρφωση και αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων δράσεων και έργων (π.χ.
διαχείριση φερτών υλών, διευθετήσεις, ταμιευτήρες, έργα ανάσχεσης, κατασκευή έργων
προστασίας, μείωσης της ροής μέσω μεθόδων Διαχείρισης Επιφανειακών Υδάτων,
ανάπτυξη παρεμβάσεων παράπλευρης εκτόνωσης πλημμυρικών ροών. Τα εναλλακτικά
σενάρια θα αξιολογηθούν με τη βοήθεια μοντέλων υδρολογικής και υδραυλικής
προσομοίωσης λαμβάνοντας υπόψη και το λειτουργικό κόστος. Για κάθε προτεινόμενο
σενάριο θα δοθεί εκτίμηση του κόστους υλοποίησης, συμπεριλαμβανομένου του κόστους
μελετών, δημοπράτησης και κατασκευής
στην διαμόρφωση προτάσεων για εγκατάσταση συστημάτων μέτρησης παροχής, ώστε σε
συνδυασμό με χάρτες χρήσεων γης και με χρήση των εργαλείων της σύγχρονης
τεχνολογίας (π.χ. G.I.S. και υδρολογικά μοντέλα), που επιτρέπουν επαρκέστερη εκτίμηση
των χαρακτηριστικών μίας υδρολογικής λεκάνης, να γίνουν ακριβέστερες προσομοιώσεις
πλημμυρικών φαινομένων σε ακραίες καταστάσεις
στην διαμόρφωση προτάσεων για χρηματοδότηση, λειτουργία και διαχείριση των έργων
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στην διαμόρφωση προτάσεων για προγραμματισμό και ιεράρχηση των δράσεων και
μελετών κατασκευής έργων με βάση τεχνικά, οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά
κριτήρια
στη σύνταξη Μητρώου έργων μελετών ανά κατηγορία έργων (αντιπλημμυρικά έργα, έργα
αποχέτευσης ομβρίων, οριοθετήσεις ρεμάτων, κλπ.), με αναφορά και στην ωριμότητά
τους

Το Στρατηγικό Σχέδιο (Master Plan) που θα συνταχθεί θα λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη από
όλους τους φορείς, που μελετούν και κατασκευάζουν έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, ώστε
τα έργα τους να είναι σύμφωνα με τον γενικό αντιπλημμυρικό σχεδιασμό κάθε περιοχής.

Ενδεικτική Περιγραφή εργασιών
Με βάση τα παραπάνω, το γενικό αντικείμενο του Στρατηγικού Σχεδίου (Master Plan),
διαμορφώνεται στους εξής άξονες :
ΦΑΣΗ Α΄ : Ζώνες Δυνητικού Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας
ΦΑΣΗ Β΄ : Το υπόλοιπο του Υδατικού Διαμερίσματος

Κάθε ΦΑΣΗ θα αποτελείται από τα εξής διακριτά ΣΤΑΔΙΑ :

ΣΤΑΔΙΟ I - Καταγραφή και Οργάνωση της υπάρχουσας πληροφορίας
1. Συλλογή και ψηφιοποίηση διαθέσιμων μελετών έργων αντιπλημμυρικής προστασίας (σε
αστικές και εξωαστικές λεκάνες)
2. Αξιολόγηση των σχεδίων διαχείρισης πλημμύρας, που συντάσσονται στα πλαίσια της
Οδηγίας 2007/60/ΕΚ
3. Καταγραφή και ψηφιοποίηση των θέσεων των υφιστάμενων και υπό μελέτη/κατασκευή
αντιπλημμυρικών έργων (συμπεριλαμβανομένων ορεινών και υδροδυναμικών έργων)
4. Aξιολόγηση της δυνατότητας εφαρμογής των έργων, λαμβάνοντας υπόψη τις Οδηγίες
2000/60 και 2007/60 και και την υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία
5. Συλλογή πληροφοριών για ιστορικά πλημμυρικά γεγονότα (θέσεις, υδρομετεωρολογικά
χαρακτηριστικά, ζημιές κ.α) σε λεπτομερέστερη ανάλυση από αυτήν που υλοποιήθηκε στα
πλαίσια της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ
ΣΤΑΔΙΟ II - Αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης
1. Αξιολόγηση της επάρκειας και κατάστασης στην οποία βρίσκονται τα υφιστάμενα
αντιπλημμυρικά έργα
2. Αναγνώριση βασικών αποδεκτών ανά περιοχή και υπολεκάνη
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3. Αξιολόγηση του κινδύνου των ευάλωτων σε πλημμύρα σημείων (όπως π.χ. οι υπόγειες
διαβάσεις), με χρήση κατάλληλων κριτηρίων
4. Αξιολόγηση των μέτρων που προτείνονται από τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας,
που συντάσσονται στα πλαίσια της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ
5. Καταγραφή και περιοδική σύνοψη των απόψεων των τοπικών οργάνων που εμπλέκονται
στην αντιπλημμυρική προστασία

ΣΤΑΔΙΟ III - Πρόταση διαχείρισης και αντιμετώπισης πλημμυρικού κινδύνου
1. Καθορισμός αρχών και κριτηρίων για το σχεδιασμό προτεινόμενων έργων, σε συνδυασμό
και με τις συνολικές δράσεις και μέτρα που έχουν προταθεί από τα Σχέδια Διαχείρισης
Κινδύνων Πλημμύρας
2. Διαμόρφωση εναλλακτικών σεναρίων δράσεων και έργων σε επίπεδο λεκάνης απορροής,
διερεύνηση προτεραιότητας κατασκευής των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας της
λεκάνης με κριτήριο τον συνδυασμό της λειτουργίας υπαρχόντων και προτεινόμενων έργων
και την μείωση του κινδύνου στις ευάλωτες περιοχές
3. Κωδικοποίηση και ιεράρχηση των δράσεων και μελετών κατασκευής έργων με βάση
τεχνικά, οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια.
4. Δημιουργία διαδικτυακού συστήματος
προτεινόμενες δράσεις και έργα

διαβούλευσης

και

διαβούλευση

για

τις

5. Προτάσεις για το καθεστώς λειτουργίας και διαχείρισης των έργων σε επίπεδο λεκάνης
απορροής
6. Κατάρτιση γενικού προγράμματος περιοδικής επιθεώρησης και συντήρησης των έργων και
ρεμάτων
7. Αξιολόγηση και προτάσεις ως προς τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων στις εμπλεκόμενες
υπηρεσίες, σε επίπεδο λεκάνης απορροής
8. Προτάσεις για δράσεις χρηματοδότησης νέων έργων και συντήρησης των υφιστάμενων
ΣΤΑΔΙΟ IV - Σύνταξη μητρώων και δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων
Σύνταξη Μητρώου έργων και μελετών ανά κατηγορία έργων (αντιπλημμυρικά έργα, έργα
αποχέτευσης ομβρίων, οριοθετήσεις ρεμάτων, κλπ.), με αναφορά και στην ωριμότητά τους.
Περιλαμβάνει την υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος που θα αποτελείται από:
α) ψηφιακή βιβλιοθήκη μελετών και εγγράφων,
β) βάση δεδομένων με τις θέσεις έργων.
Το σύστημα θα ενσωματώνει δεδομένα που έχουν συλλεχθεί και παραχθεί από την εφαρμογή
της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ (λεκάνες απορροής, εδαφολογικοί χάρτες, χάρτες πλημμυρών κ.ά.),
καθώς και λεπτομερέστερα στοιχεία που θα προκύψουν. Θα περιλαμβάνει την δημιουργία
(σχεδιασμός, ανάπτυξη, συλλογή και συμπλήρωση με διαθέσιμα δεδομένα) Εθνικού Μητρώου
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καταγραφής των τοπογραφικών αποτυπώσεων που έχουν γίνει στα πλαίσια των ΣΔΚΠ αλλά και
άλλων μελετών καθώς και αυτών που θα προγραμματιστούν να γίνουν ώστε να υπάρχει μία
ενιαία βάση δεδομένων, με άμεση εισαγωγή και διαχείριση δεδομένων που παρέχονται κατά
όμοιο τρόπο (ανοικτά πρότυπα βασιζόμενα στις οδηγίες INSPIRE και OGC). Τα κύρια
πεδία/δομή της βάσης θα λαμβάνουν υπόψιν τις απαιτήσεις ‐ ανάγκες της Οδηγίας των ΣΔΚΠ.
Η Βάση αυτή θα συμπληρωθεί και με καινούργια δεδομένα που θα προκύψουν από την
τοπογραφική αποτύπωση υφιστάμενων τεχνικών έργων αντιπλημμυρικής προστασίας με
χρήση LiDAR (Light Detection And Ranging) σε αναχώματα σημαντικών έργων διευθέτησης κατά
μήκος των κύριων κλάδων του υδρογραφικού δικτύου του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης. Τα
αποτελέσματα των μετρήσεων θα συμπληρωθούν με επίγειες μετρήσεις (επιβεβαίωση και
διόρθωση των υψομετρικών μετρήσεων LiDAR σε θέσεις ασαφειών, διατομές
αποστραγγιστικών τάφρων κτλ).
Επιπλέον θα γίνει αποτύπωση τεχνικών έργων εντός του υδρογραφικού δικτύου τα οποία
επηρεάζουν την ροή, λεπτομερής αποτύπωση των προστατευτικών αναχωμάτων των ΕΕΛ που
επηρεάζονται από την πλημμυρική κατάκλυση, αποτύπωση (οριζοντιογραφίες ‐ μηκοτομές) του
κάθετου άξονα των βασικών οδικών αξόνων, μεγάλων οχετών κατά μήκος της σιδηροδρομικής
γραμμής ΟΣΕ, καθώς επίσης και λήψη υψομέτρων σε σημαντικές υποδομές (π.χ. δομές
πολιτικής προστασίας, Κέντρα Υγείας, Νοσοκομεία, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Βιομηχανίες κ.τ.λ.)
που επηρεάζονται από την κατάκλυση. Τοπογραφική αποτύπωση με επίγειες μετρήσεις σε
επιλεγμένα σημεία εντός της κοίτης των κύριων κλάδων του υδρογραφικού δικτύου καθώς και
αποτύπωση εγκάρσιων διατομών και πρανών σε επιλεγμένες θέσεις εντός των κύριων κλάδων
ή σε δευτερεύοντες κλάδους του υδρογραφικού δικτύου όπου εντοπίστηκε κατάκλυση για Τ =
100 έτη. Λήψη κρίσιμων υψομέτρων «αναφοράς» με επίγεια μέσα σε οικισμούς της που
βρίσκονται εντός πλημμυρικών ζωνών όπως έχουν προκύψει από τους Χάρτες Επικινδυνότητας
Πλημμύρας.
Τα παραπάνω στοιχεία θα αποτυπώνονται σε χάρτες γεωχωρικών δεδομένων στο Εθνικό
Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ87 ή WGS 84). Η εφαρμογή θα παρέχει ασφαλή πρόσβαση σε
εξουσιοδοτημένους χρήστες των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών της χώρας για την
καταχώρηση των πληροφοριών καθώς και τη μεταβολή ή τροποποίησή τους.

4. Τόπος και Τρόπος Παροχής Υπηρεσιών - Παραδοτέα
4.1 Τόπος και Χρόνος Παροχής Υπηρεσιών
Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνεται στην έδρα του Παρόχου, στα γραφεία του Ο.Α.Κ. Α.Ε. που
εδρεύει στην οδό Γολγοθά 2, Όαση Βαρυπέτρου, Χανιά Τ.Κ. 73 100 κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, καθώς και σε γραφεία άλλων φορέων ή Υπηρεσιών, ή επί της τοποθεσίας της
περιοχής μελέτης (Περιφέρεια Κρήτης) ή και σε όποια άλλη τοποθεσία χρειαστεί να μεταβεί
προκειμένου να εκτελέσει το αντικείμενο που θα του ανατεθεί. Ο Πάροχος υποχρεούται,
ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των υπηρεσιών του Εργοδότη, να συμμετέχει σε συσκέψεις, να
παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες ή συμβουλές, να συμμετέχει σε επισκέψεις στην
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περιοχή όπου αναφέρεται η παροχή της υπηρεσίας του και γενικά να παρέχει κάθε σχετική
υποστήριξη που κρίνει η Υπηρεσία στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.
Όλα τα λειτουργικά έξοδα π.χ. εξοπλισμός γραφείων, τηλέφωνα, μετακινήσεις, οχήματα,
καύσιμα κ.λπ. βαρύνουν αποκλειστικά τον Πάροχο. Τα έξοδα αυτά, μαζί με κάθε άλλη δαπάνη
μη ρητά κατονομαζόμενη στο παρόν Τεύχος και στα λοιπά Συμβατικά Τεύχη, καθώς και το
επιχειρηματικό κέρδος του Παρόχου μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών του και την
παράδοση των Παραδοτέων, νοούνται ανηγμένα στις τιμές της προσφοράς του. Η εν λόγω
προσφορά του Παρόχου θα πρέπει να δίνεται σε ΕΥΡΩ και δεν μπορεί να περιλαμβάνει τιμή σε
συνάλλαγμα ή ρήτρα συναλλάγματος ή να θέτει όρο αναπροσαρμογής.
Η παροχή των Υπηρεσιών του Παρόχου θα αρχίσει μετά την υπογραφή του συμφωνητικού (που
θα αποτελεί και το Πρωτόκολλο Εγκατάστασης) και θα διαρκέσει δώδεκα (12) μήνες. Εφόσον
για την ολοκλήρωση του έργου του Παρόχου απαιτηθεί παράταση της διάρκειας της σύμβασης,
κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος υποβαλλόμενου εκ μέρους ενός εκ των συμβαλλομένων,
αυτή μπορεί να δοθεί από τον Εργοδότη, ο οποίος διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα
παράτασης της διάρκειας της σύμβασης, χωρίς πρόσθετη οικονομική απαίτηση από τον
Πάροχο, πέραν του ποσού της σύμβασης.

4.2 Παραδοτέα
Τα παραδοτέα, εκτός από έντυπη μορφή, θα παραδίδονται όλα και σε ψηφιακή ηλεκτρονική
μορφή .
Ο Πάροχος Υπηρεσιών θα υποβάλλει τακτικές και έκτακτες εκθέσεις προόδου καθώς και μία
Τελική Έκθεση Πεπραγμένων, ως παρακάτω :
Οι τακτικές εκθέσεις προόδου θα υποβάλλονται κάθε δύο (2) μήνες αρχής γενομένης του
δεύτερου μήνα μετά την υπογραφή της σύμβασης, όπου θα παρουσιάζονται :





η πορεία υλοποίησης της σύμβασης,
τα ενδεχόμενα προβλήματα,
οι προτεινόμενες λύσεις και
ό,τι άλλο κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί σχετικά με την πορεία υλοποίησης της σύμβασης

Η υποβολή κάθε Έκθεσης πεπραγμένων θα συνοδεύεται από τον υπολογισμό της σχετικής
επιμέρους αμοιβής (ημερολόγια απασχόλησης).
Η υποβολή των παραδοτέων θα γίνεται σε έντυπη μορφή, σε δύο (2) αντίγραφα, και σε
ηλεκτρονική μορφή. Εφόσον απαιτηθεί, η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει την υποβολή επιπλέον
αντιγράφων, τα οποία υποχρεούται να παραδώσει ο Πάροχος χωρίς επιπλέον αμοιβή.

Εντός ενός μηνός από την ολοκλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, ο Πάροχος υποχρεούται
να υποβάλει μία Τελική Έκθεση Πεπραγμένων, στην οποία θα περιγράφονται
ανακεφαλαιωτικά οι παρασχεθείσες Υπηρεσίες και οι παρατηρήσεις – συμπεράσματά του.
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Η Τελική Έκθεση Πεπραγμένων θα υποβληθεί σε δύο (2) αντίγραφα, ενώ ο Εργοδότης δύναται
να ζητήσει και επιπλέον αντίγραφα, εφόσον κριθεί σκόπιμο. Ο Πάροχος οφείλει να εκτελέσει το
έργο του σε αγαστή και πλήρη συνεργασία με την Δ/σα Υπηρεσία.

4.2.1 Παραδοτέα - TMHMΑ Υ1: «Εκπόνηση Γενικού Διαχειριστικού Σχεδίου (Master Plan)
Ύδρευσης - Άρδευσης νήσου Κρήτης»
ΣΤΑΔΙΟ Ι: Αποτύπωση – Ανάλυση – Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
Παραδοτέα :
Υ 1-1: Γενική περιγραφή της περιοχής Μελέτης και συγκεκριμένα :





Στοιχεία από το ισχύον εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Περιφέρειας
Κρήτης (ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία), συσχέτιση με την επίτευξη των περιβαλλοντικών
στόχων που θέτει η Οδηγία-Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα νερά.
Αποτύπωση μορφολογικών, μετεωρολογικών, δημογραφικών, οικονομικών στοιχείων της
περιοχής
Γενική περιγραφή του υδατικού δυναμικού της περιοχής, δίαιτα και ποιότητά του,
υφιστάμενες συνθήκες εκμετάλλευσης, τυχόν υφιστάμενες υδατικές δεσμεύσεις ή
δυσχέρειες, με στοιχεία που λαμβάνονται από δημόσιες υπηρεσίες ή από υφιστάμενες
μελέτες.

Υ 1-2: Αναλυτική περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης και συγκεκριμένα :






Επεξεργασία των υπαρχόντων γεωλογικών, υδρολογικών (ποσοτικών και ποιοτικών)
δεδομένων με επικέντρωση στην εκτίμηση παροχών των διαθέσιμων πηγών, γεωτρήσεων,
φραγμάτων κλπ που χρησιμοποιούνται ή δύναται να χρησιμοποιηθούν για την
τροφοδοσία με νερό του συστήματος υδροδότησης ανά ΛΑΠ και ανά Δήμο στο ΥΔ της
Κρήτης.
Επεξεργασία δεδομένων ζήτησης νερού για αστικές, τουριστικές, αρδευτικές και
βιομηχανικές χρήσεις ύδατος και εκτίμηση ισοζυγίων προσφοράς και ζήτησης.
Προσομοίωση του υδατικού ισοζυγίου της περιοχής μελέτης και εξαγωγή των τελικών
συμπερασμάτων σχετικά με τα διαθέσιμα υδατικά αποθέματα. Αναφορά στα ποιοτικά και
ποσοτικά στοιχεία παροχών των έργων τροφοδοσίας των συστημάτων υδροδότησης ανά
δίκτυο - Δήμο σε επίπεδο ΛΑΠ της Κρήτης, αποτύπωση των δεδομένων μετρήσεων
διακύμανσης παροχών και ποιότητας του νερού και καταγραφή των προβλημάτων του.
Καταγραφή όλων των υδροληπτικών έργων ανά οικισμό (πηγές, γεωτρήσεις, φράγματα,
λιμνοδεξαμενές, κλπ.), των έργων μεταφοράς και διανομής (δεξαμενές αποθήκευσης,
αντλιοστάσια, αγωγοί μεταφοράς, δίκτυα διανομής, κλπ.) με αναφορά στα
κατασκευαστικά στοιχεία τους (παροχές, γεωμετρικά και τεχνικά στοιχεία αγωγών και
δεξαμενών, κλπ.) ανά «πυρήνα ύδρευσης».
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Καταγραφή των πληθυσμιακών δεδομένων ανά οικισμό (μόνιμοι κάτοικοι, επισκέπτες,
μετανάστες κλπ) και πρόβλεψη της μελλοντικής εξέλιξης (5ετίας και 20ετίας) με βάση
αξιόπιστη μέθοδο ανάλυσης συνιστωσών για τις προβολές του πληθυσμού.
Καταγραφή και εκτίμηση των υδροδοτικών αναγκών (ύδρευση, άρδευση, κτηνοτροφία,
βιομηχανία, πιθανές λοιπές ανάγκες) και χρονική τους εξέλιξη, στηριζόμενη στα στοιχεία
του ΣΔΛΑΠ και στα αποτελέσματα των σεναρίων της πληθυσμιακής εξέλιξης των οικισμών
αλλά και στη βάση των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που εντοπίζονται στην περιοχή
μελέτης.
Σχέδια στα οποία περιλαμβάνονται:
α) Γενική διάταξη των υφιστάμενων έργων, σε κλίμακα 1 : 50.000 ή 1 : 20.000, της
περιοχής Μελέτης.
β) Ηλεκτρονικό αρχείο (τύπου kmz) με όλα τα υφιστάμενα υδροληπτικά έργα

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ: Προτάσεις διαχείρισης υδροδοτικού συστήματος Κρήτης – Προβλέψεις
μελλοντικής
Παραδοτέα :
Υ 1-3: Έκθεση, με περιεχόμενο :














Αποτύπωση και αξιολόγηση του Υδατικού Ισοζυγίου του υδρευτικού συστήματος ανά ΛΑΠ
και ανά Δήμο στο ΥΔ της Κρήτης, με στοιχεία εισερχόμενου νερού στο δίκτυο,
εξουσιοδοτημένης κατανάλωσης τιμολογούμενης και μη, εκτίμηση φαινόμενων και
πραγματικών απωλειών νερού και μη εξουσιοδοτημένης κατανάλωσης, λαμβανομένων
υπ’ όψη εκτιμήσεων για σφάλματα μετρητών/μετρήσεων.
Πρόβλεψη μελλοντικής εξέλιξης των διαθέσιμων πηγών, γεωτρήσεων, φραγμάτων κλπ
που χρησιμοποιούνται ή δύναται να χρησιμοποιηθούν για την τροφοδοσία με νερό του
συστήματος υδροδότησης ανά ΛΑΠ και ανά Δήμο στο ΥΔ της Κρήτης, ως αποτέλεσμα
εφαρμογής προβλεπόμενων μέτρων του ΣΔΛΑΠ και των δυσμενέστερων σεναρίων
συνθηκών «ξηρού έτους» σε χρονικό κύκλο 20ετίας.
Παρουσίαση με μορφή σεναρίων των προτεινόμενων βέλτιστων τρόπων διαχείρισης του
συστήματος υδροδότησης και διανομής ύδατος ανά ΛΑΠ και ανά Δήμο στο ΥΔ της Κρήτης.
Προϋποθέσεις προτεραιοποίησης κάλυψης αναγκών σε συνθήκες έλλειψης.
Καταγραφή βέλτιστων διαχειριστικών πρακτικών, της αξιοπιστίας των προβλέψεων σε
συνθήκες μέσου και ξηρού έτους και των προτάσεων εναλλακτικής τροφοδοσίας σε
συνθήκες ξηρού έτους.
Περιγραφή σχεδιασμού εκτάκτου ανάγκης σε περιπτώσεις ξηρού έτους και σε περιπτώσεις
φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών και προτάσεων ασφάλειας του συστήματος
υδροδότησης.
Περιγραφή προτάσεων εξοικονόμησης νερού και περιορισμού απωλειών (μη
τιμολογημένου νερού) του συστήματος υδροδότησης.
Περιγραφή προτάσεων διασφάλισης ποιότητας παρεχόμενου νερού.
Προτάσεις βελτίωσης παρεχόμενων υπηρεσιών στους καταναλωτές και προτάσεις
αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισμού των παρόχων υπηρεσιών ύδατος, ώστε να μπορεί να
υποστηρίζει με τον αρτιότερο δυνατό τρόπο την διαχείριση του συστήματος ύδρευσηςάρδευσης.
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Υ 1-4: Μοντέλο προσομοίωσης, που θα περιλαμβάνει :




Περιγραφή αξιόπιστου μοντέλου προσομοίωσης του υδατικού ισοζυγίου του υδρευτικούαρδευτικού συστήματος ανά ΛΑΠ και Δήμο και των παραδοχών του.
Ηλεκτρονικό αρχείο (σε κατάλληλο software) με το υλοποιηθέν μοντέλο προσομοίωσης
και τα εξαγόμενα συμπεράσματα της εφαρμογής του.
Οδηγίες χρήσης του μοντέλου για μελλοντικές εφαρμογές του.

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙ: Προτάσεις και Προγράμματα Υλοποίησης Έργων αναβάθμισης υδροδοτικού
συστήματος
Παραδοτέα :
Υ 1-5: Έκθεση, με το ακόλουθο περιεχόμενο :












Καταγραφή αναγκαίων δράσεων για την εφαρμογή των βέλτιστων τρόπων διαχείρισης του
συστήματος υδροδότησης και διανομής ύδατος ανά ΛΑΠ και ανά Δήμο στο ΥΔ της Κρήτης
του προηγούμενου σταδίου. Προτεινόμενες εναλλακτικές λύσεις του προβλήματος
ύδρευσης-άρδευσης, σε συνδυασμό με την υφιστάμενη κατάσταση. Επαρκή αιτιολόγηση
των προτεινομένων λύσεων από τεχνικής και οικονομικής πλευράς, προκρινόμενη λύση ή
προκρινόμενες λύσεις. Επισημαίνεται ιδιαίτερα η ανάγκη ενδελεχούς διερεύνησης της
δυνατότητας διατήρησης και ένταξης υφιστάμενων έργων συναφών προς τη μελέτη ή και
υπόδειξη διαφορετικής χρήσης των έργων αυτών. Επισημαίνεται επίσης ότι σε περίπτωση
μη καταλληλότητας της ποιότητας του χρησιμοποιούμενου ύδατος προς πόση, κρίνεται
αναγκαίο να διαμορφωθούν προτάσεις όπου θα περιγράφονται τα αναγκαία έργα
βελτίωσης καθώς και οι εφαρμοζόμενες μέθοδοι εξυγίανσης.
Προτάσεις για ενδεχόμενη σταδιακή εκτέλεση των έργων ή επέκτασης αυτών σε περιοχές,
στις οποίες προβλέπεται μελλοντικά η επέκταση της υπό μελέτη ύδρευσης-άεδευσης.
Περιγραφή της προτεινόμενης διάταξης έργων και δικτύων, χαρακτηριστικά στοιχεία των
σπουδαιότερων από αυτά, βασικοί υδραυλικοί και πάσης φύσης υπολογισμοί, που
απαιτούνται για την αιτιολόγηση των έργων που προτείνονται, κ.λπ.
Εκτίμηση του κόστους κατασκευής των προτεινόμενων έργων.
Κατάρτιση Προγράμματος έργων με επισημάνσεις προτεραιότητας κατασκευής και ένταξη
σε χρηματοδοτούμενες δράσεις.
Εκτίμηση των ετησίων δαπανών λειτουργίας των έργων
Περιγραφή των απαιτούμενων συμπληρωματικών μελετών και εργασιών, συγκέντρωση
συμπληρωματικών στοιχείων για τις ανάγκες της εκπόνησης των οριστικών μελετών και
εκτίμηση του κόστους των επιμέρους μελετών και εργασιών αυτών.
Κατάρτιση προγράμματος μέτρων ή και έργων προστασίας των πηγών
υδροδότησης/ύδρευσης ή πηγών υδροληψίας.

Υ 1-6: Έκθεση, με το ακόλουθο περιεχόμενο :


Οριζοντιογραφία γενικής διάταξης των προτεινόμενων έργων, σε κλίμακα 1 : 20.000, στην
οποία πρέπει να σημειώνονται τα προτεινόμενα, αλλά και τα υφιστάμενα έργα.
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Οριζοντιογραφία με υψομετρικές καμπύλες, εφόσον πρόκειται για εξωτερικό δίκτυο
γενικής διάταξης των προτεινόμενων έργων, σε κλίμακα 1 : 1.000 ή 1 : 5.000, στην οποία
πρέπει να σημειώνονται τα κυρίως προτεινόμενα, αλλά και τα υφιστάμενα έργα. Στην
οριζοντιογραφία αυτή πρέπει να φαίνονται ειδικότερα:
Η γενική χάραξη των αγωγών μεταφοράς και των καταθλιπτικών, των κυρίων και των
πρωτευόντων αγωγών των εσωτερικών δικτύων με ενδείξεις των βασικών στοιχείων
(δηλαδή παροχής, διαμέτρου, ταχύτητας, απωλειών φορτίου, υλικού σωλήνων).
Θέσεις, παροχές και υψόμετρα των πηγών νερού (όπως ταμιευτήρες, υδροληψίες,
υδρομαστεύσεις, γεωτρήσεις).
Θέσεις και χωρητικότητες δεξαμενών, υψόμετρα εισροής και εκροής αυτών.
Θέσεις, παροχές, υψόμετρα, ισχύς, μανομετρικά ύψη αντλιοστασίων.
Θέσεις και διάταξη έργων βελτιώσεως, καθαρισμού, εξυγίανσης κ.λπ..
Οριζοντιογραφία για το εσωτερικό δίκτυο, σε κλίμακα 1 : 5.000, στην οποία πρέπει να
σημειώνονται οι προτεινόμενες ζώνες διάφορων υδροστατικών πιέσεων, οι θέσεις των
δεξαμενών τροφοδοσίας, οι θέσεις των κύριων και πρωτεύοντων αγωγών, τα υψόμετρα
των χαρακτηριστικών κόμβων και τα διαθέσιμα πιεζομετρικά φορτία.
Προσχέδια σε κλίμακα 1 : 200 ή 1 : 100 των προτεινομένων έργων υδροληψίας,
δεξαμενών, υδατοπύργων, αντλιοστασίων, εγκαταστάσεων καθαρισμού, κ.λπ..
Συνοπτικές κατά μήκος τομές σε κατάλληλες κλίμακες των αγωγών μεταφοράς, με
υδραυλικά στοιχεία και πιεζομετρική γραμμή.

Υ 1.7: Απαιτούμενα στοιχεία για ανάθεση Μελέτης για προτεινόμενα έργα:










Τεύχος υδραυλικών υπολογισμών: Δίνονται οι υδραυλικοί υπολογισμοί των
σημαντικότερων αγωγών και τεχνικών έργων, τεχνικοικονομικοί υπολογισμοί σχετικοί
με την βέλτιστη επιλογή των διαμέτρων των αγωγών και των αγωγών καταθλίψεως.
Τεύχος ηλεκτρομηχανολογικών υπολογισμών: Δίνονται οι απαιτούμενοι υπολογισμοί
για την επαρκή αιτιολόγηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, τον
καθορισμό των κυρίων χαρακτηριστικών και στοιχείων επιτρεπόντων την προεκτίμηση
της δαπάνης κατασκευής και ετησίας λειτουργίας.
Τεύχος Προμετρήσεων: Δίδονται προμετρήσεις των προτεινομένων έργων της
παρούσης Μελέτης. Οι προμετρήσεις αυτές αναφέρονται χωριστά για το εξωτερικό
δίκτυο, το εσωτερικό δίκτυο, για τα απαιτούμενα έργα πολιτικού μηχανικού,
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, προμήθειας εφοδίων ύδρευσης, των έργων
υδροληψίας, υδατοδεξαμενών, εγκαταστάσεων καθαρισμού, εξυγίανσης κ.λπ..
Συνοπτικός προϋπολογισμός, εκτίμηση δαπάνης της τελικώς προκρινόμενης λύσης
βάσει τεχνικοοικονομικών κριτηρίων: Ο προϋπολογισμός αυτός συντάσσεται βάσει
κατά προσέγγισης προμετρήσεων και τιμών μονάδος που λαμβάνονται από την
εκτέλεση παρόμοιας φύσεως προσφάτων έργων. Ο προϋπολογισμός αυτός
περιλαμβάνει τους επί μέρους προϋπολογισμούς, αναφερομένους στο εξωτερικό
δίκτυο, το εσωτερικό δίκτυο, τα έργα πολιτικού μηχανικού, ηλεκτρομηχανολογικών
εγκαταστάσεων, προμήθειας εφοδίων ύδρευσης, των έργων υδροληψίας,
υδατοδεξαμενών, υδατοπύργων, εγκαταστάσεων καθαρισμού κ.λπ..
Τεύχος εργασιών συγκεντρώσεως συμπληρωματικών στοιχείων που απαιτούνται για
την εκπόνηση των αναγκαίων οριστικών μελετών. Περιγραφή των απαιτούμενων
συμπληρωματικών μελετών και εργασιών, συγκέντρωση συμπληρωματικών στοιχείων
17
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για τις ανάγκες Οριστικής Μελέτης και εκτίμηση του κόστους των επιμέρους μελετών
και εργασιών αυτών (π.χ. εδαφοτεχνικές έρευνες με προμετρήσεις και εκτίμηση
προϋπολογισμού για την εκτέλεση αυτών).

ΣΤΑΔΙΟ ΙV: Πρόταση Διαχείρισης της ζήτησης και κοστολόγησης της παροχής υπηρεσιών
νερού ύδρευσης
Παραδοτέα :
Υ 1-8: Έκθεση, που θα περιλαμβάνει:








Σενάρια ανάλυσης της ζήτησης σε παρόντα και μελλοντικό χρόνο (5ετίας και 20ετίας)
και πλήρης ανάλυση της διαχείρισής της σε συνθήκες ξηρού έτους και σε συνθήκες
έκτακτων περιστατικών, με σαφή προτεραιοποίηση της κάλυψης των υδρευτικών
αναγκών του πληθυσμού.
Υπολογισμό κόστους σε διάφορα στάδια λειτουργίας, των ετήσιων δαπανών
συντήρησης, επισκευών, αποσβέσεως, εγκαταστάσεων, λειτουργίας (προσωπικού,
καταναλώσεως ενεργείας κ.λπ.), διοικήσεως και εξυπηρετήσεως κεφαλαίων
κατασκευής.
Οικονομική ανάλυση κόστους ύδατος ανά εξυπηρετούμενο άτομο υδρευόμενου
πληθυσμού. Η ανάλυση θα πραγματοποιηθεί ανά «πυρήνα ύδρευσης» δηλαδή
δημοτική ενότητα ή/και οικισμό εξαιτίας ιδιαίτερων τοπικών συνθηκών.
Σημερινή και προτεινόμενη τιμολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών ύδρευσης, βάσει
γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης των υδάτων (κόστος ανά κυβικό
μέτρο ύδατος) και των κατευθύνσεων της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων.

Υ 1-9: Ηλεκτρονικό αρχείο, που περιλαμβάνει πλην της έκθεσης :


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

ΣΤΑΔΙΟ V: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Οριστικοποίηση Master Plan
Παραδοτέα :

Υ 1-9: Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Γενικού Σχεδίου
Ύδρευσης (μέτρα και έργα).
Υ 1-10: Η τελική Έκθεση του Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan), στην οποία
ενσωματωθούν τα μέτρα και οι περιορισμοί που θα θέσει η απόφαση έγκρισης της ΣΜΠΕ.
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4.2.2 Παραδοτέα - TMHMΑ Υ2: : «Εκπόνηση Γενικού Διαχειριστικού Σχεδίου (Master
Plan) Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας νήσου Κρήτης»
Σε συνέχεια του φυσικού αντικειμένου και για τις δύο φάσεις Α, Β που αναφέρονται
παραπάνω, τα Παραδοτέα αποτελούνται από Τεύχη (Εκθέσεις), Πίνακες - Παραρτήματα και
Σχέδια – Χάρτες.

ΣΤΑΔΙΟ I - Καταγραφή και Οργάνωση της υπάρχουσας πληροφορίας
Παραδοτέα :
Υ 2-1: Έκθεση Καταγραφής και Οργάνωσης της υπάρχουσας πληροφορίας,
συνοδευόμενη από τους σχετικούς χάρτες (Λεκάνες απορροής, χρήσεις γης, υφιστάμενες
μελέτες και έργα)

ΣΤΑΔΙΟ II - Αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης
Παραδοτέα :
Υ 2-2: Έκθεση Αξιολόγησης της υπάρχουσας κατάστασης,
συνοδευόμενη από τους σχετικούς χάρτες (αποδέκτες ανά περιοχή και υπολεκάνη απορροής,
ευάλωτες περιοχές, χάρτες ζωνών και μέτρων από τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων
Πλημμύρας), Πίνακες (Παραρτήματα) καταγραφής απόψεων, υποστηρικτικών συστημάτων
μετρήσεων και ελέγχου.

ΣΤΑΔΙΟ III - Πρόταση διαχείρισης και αντιμετώπισης πλημμυρικού κινδύνου
Παραδοτέα :
Υ 2-3: Έκθεση Διαχείρισης και Αντιμετώπισης Πλημμυρικού Κινδύνου (ΣΤΑΔΙΟ III)
(καθορισμός αρχών και κριτηρίων, μεθοδολογία διερεύνησης προτεραιότητας υλοποίησης
έργων, εναλλακτικά σενάρια, προτάσεις λειτουργίας και διαχείρισης, προτάσεις
χρηματοδότησης), χάρτες προτάσεων μελετών και έργων με φάσεις υλοποίησης, Παράρτημα
(αρμοδιότητες Υπηρεσιών, Πρόγραμμα Περιοδικής Επιθεώρησης και Συντήρησης Έργων),
Πίνακες (Μητρώο Μελετών, ωριμότητας)

ΣΤΑΔΙΟ IV - Σύνταξη μητρώων και δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων
Παραδοτέα :
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Υ 2-4: Σύνταξη Μητρώου έργων και μελετών, ανά κατηγορία έργων, με αναφορά και στην
ωριμότητά τους
Υ 2-5: Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων (πληροφοριακό σύστημα), συνοδευόμενη από Εγχειρίδια
Χρήσης

5. Υφιστάμενα δεδομένα και πληροφορίες από διαθέσιμα στοιχεία
και μελέτες
5.1 Αναλυτική περιγραφή των υδραυλικών υποδομών και των υδατικών δικτύων
του ΟΑΚ ΑΕ.
5.1.1. Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε)
Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (O.A.K. A.E.) ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2013 (ΦΕΚ 1473/1806-2013), με τη συγχώνευση των Οργανισμών Ανάπτυξης Δυτικής και Ανατολικής Κρήτης
(Ο.Α.ΔΥ.Κ. & Ο.ΑΝ.Α.Κ.) και την μεταφορά των αρμοδιοτήτων και έργων των Ειδικών Υπηρεσιών
Δημοσίων Έργων ΕΥΔΕ ΒΟΑΚ και ΕΥΔΕ Αποσελέμη. Το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία των
μετοχών (51%), με την Περιφέρεια Κρήτης (22%), την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης
(22%) και τις Ενώσεις Αγροτικών/Γεωργικών Συνεταιρισμών (5%) να κατέχουν το λοιπό 49%.
Η εταιρεία λειτουργεί προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος, είναι επιχείρηση κοινής
ωφέλειας αφού παρέχει αγαθά και υπηρεσίες που εξυπηρετούν άμεσα δημόσιους σκοπούς,
ενώ εποπτεύεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
Η έδρα του Οργανισμού είναι στα Χανιά, με παραρτήματα σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι.
Στους σκοπούς και τις αρμοδιότητές του Οργανισμού περιλαμβάνονται και ο σχεδιασμός, η
μελέτη, κατασκευή, εκμετάλλευση, διοίκηση και επίβλεψη:




Των Υδραυλικών Έργων (Φράγματα, λιμνοδεξαμενές και εγκαταστάσεις επεξεργασίας
νερού). O O.A.K. A.E. διαχειρίζεται 2 μεγάλα Φράγματα στην Κρήτη (το Φράγμα
Αποσελέμη χωρητικότητας 27,1εκ. κ.μ. στο Ηράκλειο, το Φράγμα Ποταμών 22,5 εκ. κ.μ.
στο Ρέθυμνο), την Λιμνοδεξαμενή Αγίου Γεωργίου χωρητικότητας 2,15 εκ. κ.μ. στο
Οροπέδιο Λασιθίου, ταμιευτήρες σε όλη την Κρήτη συνολικής χωρητικότητας 230.000 κ.μ.
και δύο διυλιστήρια επεξεργασίας νερού (στα Δράμια και το Ηράκλειο). Επιπλέον και μετά
την ολοκλήρωση της κατασκευής του θα διαχειρίζεται και το Φράγμα Βαλσαμιώτη 6 εκ.
κ.μ. στα Χανιά.
Των υδροαρδευτικών δικτύων. Το έργο του πρώην Ο.Α.ΔΥ.Κ «Ολοκληρωμένη διαχείριση
των υδατικών πόρων Δυτικής Κρήτης» έχει επεκταθεί με τα δίκτυα της Ανατολικής Κρήτης.
Συνολικά τα υδροαρδευτικά δίκτυα του Ο.Α.Κ. Α.Ε. περιλαμβάνουν: 430 km κυρίων και
δευτερευόντων αρδευτικών δικτύων στη Δυτική Κρήτη (αρδευόμενες περιοχές 135.000
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στρέμματα) και 70 km υδρευτικά δίκτυα στην Ανατολική Κρήτη (ύδρευση 264.000
κατοίκων και 125.000 ξενοδοχειακών κλινών). Ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. διανέμει ετησίως 40 εκ. κ.μ.
νερό για άρδευση και ύδρευση μέσω των δικτύων του, 28 αντλιοστασίων και γεωτρήσεων.
Επιπρόσθετα, ο στρατηγικός σχεδιασμός του Ο.Α.Κ. Α.Ε. περιλαμβάνει:


Την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ:
o
o





Το έργο «Ενεργειακή Αξιοποίηση Φράγματος Ποταμών Ρεθύμνου: Υβριδικός Σταθμός
50MW», προϋπολογισμού 230 εκ. €, έχει λάβει άδεια παραγωγής.
Ο Οργανισμός διερευνά την εφαρμογή φωτοβολταϊκών συστημάτων σε αντλιοστάσια
νερού για την μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα σχέδια διαχείρισης υδατικών πόρων, κοστολόγηση και τιμολόγηση υπηρεσιών ύδατος:
Ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. είναι μέλος της Ομάδας Εργασίας για την υποστήριξη της Ειδικής
Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ στην κατάρτιση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης.
Τα συστήματα αυτοματισμού των υδροαρδευτικών δικτύων: Ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. λειτουργεί
σύστημα για την απόκτηση δεδομένων, την εποπτεία, τον τηλεχειρισμό και την ολική
εποπτεία των σταθμών του.

o

Οι τομείς ενδιαφέροντος για μελλοντική ανάπτυξη του Ο.Α.Κ. Α.Ε., βάσει του Στρατηγικού
του Σχεδιασμού είναι:



Η βέλτιστη αξιοποίηση και διαχείριση των διαθέσιμων επιφανειακών και υπόγειων
υδάτων.
Η ανάπτυξη έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Εξοικονόμησης Ενέργειας, σε τομείς:



o
o
o


Μεγάλα έργα αποθήκευσης ενέργειας: ενεργειακή αξιοποίηση φραγμάτων και
λιμνοδεξαμενών με συστήματα άντλησης ταμίευσης.
Ανάπτυξη έργων ΑΠΕ σε υποδομές και εκτάσεις του Ο.Α.Κ. Α.Ε. (φωτοβολταϊκά
συστήματα, μικρές ανεμογεννήτριες, μικρά υδροηλεκτρικά έργα).
Έργα αστικής ανάπτυξης και μεταφορών.

Αναβάθμιση και επέκταση του υφιστάμενου συστήματος αυτοματισμού των υδρο –
αρδευτικών δικτύων.

5.1.2. Φράγματα και λιμνοδεξαμενές που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του Ο.Α.Κ. Α.Ε.
5.1.2.1 Φράγμα Αποσελέμη Ηρακλείου
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Εικόνα 1: Η τεχνητή λίμνη του Φράγματος Αποσελέμη
Το Φράγμα Αποσελέμη κατασκευάστηκε από την Γενική Γραμματεία Δημόσιων Έργων με
Διευθύνουσα Υπηρεσία την Ε.Υ.Δ.Ε. Ύδρευση Ηρακλείου - Αγίου Νικολάου και ολοκληρώθηκε το
2012. Από το 2013 ανήκει στα έργα του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. Ο σκοπός της
κατασκευής του είναι η ενίσχυση της ύδρευσης των ευρύτερων περιοχών Ηρακλείου και Αγίου
Νικολάου. Βρίσκεται ανάμεσα στους οικισμούς Ποταμιών και Αβδού, σε απόσταση περίπου 30
km ανατολικά της πόλης του Ηρακλείου.
Πρόκειται για ένα σύμπλεγμα έργων, που περιλαμβάνει την κατασκευή χωμάτινου φράγματος
με επένδυση από λιθορριπή ύψους 62,5 m, χωρητικότητας ταμιευτήρα 27,3 εκ. m3 νερού και με
ανώτατη στάθμη ταμιευτήρα +221m, την κατασκευή της διώρυγας του υπερχειλιστή στο δεξιό
αντέρεισμα και των έργων εκτροπής-εκκένωσης-υδροληψίας, την εσωτερική οδοποιία για την
κατασκευή του έργου και την πρόσβαση στις επί μέρους εγκαταστάσεις, την παράκαμψη της
επαρχιακής οδού Ηρακλείου-Ορ. Λασιθίου, των βοηθητικών αναχωμάτων στο ρέμα Ασκών και
στο ρέμα Χώνου και την κατασκευή των έργων προστασίας του Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου βυζαντινής
εποχής (15ου αι.μ.Χ.).
Ο ταμιευτήρας υδροδοτεί με υδραγωγείο μήκους περίπου 74 km τις πόλεις του Ηρακλείου και
Αγ. Νικολάου, καθώς και 6 Δήμους και 19 οικισμούς κατά μήκος του άξονα Λινοπεράσματα –
Ηράκλειο – Χερσόνησος – Όρια Νομών Ηρακλείου και Λασιθίου – Νεάπολη – Αγ. Νικόλαος –
Ελούντα. Η μέση ετήσια απόληψη για ύδρευση είναι περίπου 17 x 106 m3.
Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά Φράγματος Αποσελέμη
Τύπος
Έκταση επιφάνειας
Ύψος
Πλάτος βάσης
Μήκος στέψης
Όγκος αναχώματος
Όγκος ταμιευτήρα

χωμάτινο
1,928 km2 (1.928 στρέμματα)
62,5 m
320 m
660 m
3.500.000 m3
27.300.000 m3

22
ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εικόνα 2: Η Μονάδα Επεξεργασίας Νερού του Αποσελέμη
Έργα ενίσχυσης ταμιευτήρα φράγματος Αποσελέμη από το Οροπέδιο Λασιθίου
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Το έργο αναλυτικά περιλαμβάνει την κατασκευή των παρακάτω:








Έργα εκτροπής υδάτων Οροπεδίου Λασιθίου (έργο απομόνωσης καταβοθρών Χώνου
και ρύθμισης των επιτρεπομένων παροχών για την ενίσχυση του ταμιευτήρα
Φράγματος Αποσελέμη, Προσαγωγοί τάφροι στο Οροπέδιο Λασιθίου, Έργο
Υδροληψίας, Οδοί προσπέλασης).
Έργα Σήραγγας Οροπεδίου Λασιθίου (Διάνοιξη και κατασκευή Σήραγγας Οροπεδίου
συνολικού μήκους σε οριζόντια προβολή 3.425,50m, με μηχάνημα ολομέτωπης κοπής
T.B.M. και τοποθέτηση εντός αυτής χαλυβδοσωλήνα Ø1800).
Έργα κατάντη εξόδου των νερών Σήραγγας Οροπεδίου (Αγωγός πτώσης μήκους
περίπου 3550m, Έργο καταστροφής ενέργειας αγωγού πτώσης, Ηλεκτρομηχανολογικές
εγκαταστάσεις Οδοί προσπέλασης προς το κατάντη μέτωπο της σήραγγας ,
Διαμόρφωση του χώρου στην έξοδο της σήραγγας).
Διευθέτηση χειμάρρου Αποσελέμη.

5.1.2.2 Φράγμα Ποταμών Ρεθύμνου
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Εικόνα 3: Η τεχνητή λίμνη του Φράγματος Ποταμών
Το Φράγμα Ποταμών ολοκληρώθηκε το 2008 από τον πρ. Οργανισμό Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης
Ο.Α.ΔΥ.Κ. (τώρα Ο.Α.Κ. Α.Ε.) στα πλαίσια του Έργου «Αξιοποίηση Υδάτινου Δυναμικού της
Δυτικής Κρήτης». Πρόκειται για ένα σύμπλεγμα έργων, που περιλαμβάνει: α) την κατασκευή
χωμάτινου φράγματος με αργιλικό πυρήνα, ύψους 55 m, με χωρητικότητας ταμιευτήρα 22,5 εκ.
m3 νερού και με ανώτατη στάθμη τα +203m, β) την κατασκευή τριών σηράγγων μήκους 3.340 m,
380 m και 130 m αντίστοιχα, και γ) την κατασκευή κεντρικού αγωγού και δικτύων διανομής
συνολικού μήκους 21 km. Το έργο το οποίο ξεκίνησε το 1995 χρηματοδοτούμενο από το Β΄ ΚΠΣΠΕΠ Κρήτης, ολοκληρώθηκε το 2008 μέσω του Γ΄ ΚΠΣ-ΠΕΠ Κρήτης, με συνολικό κόστος 55 εκ.
ευρώ, χωροθετείται στον Δήμο Αμαρίου και καλύπτει τις ανάγκες άρδευσης 15.000 στρεμμάτων
του κάμπου Ρεθύμνου.
Στα πλαίσια του Σχεδίου του πρ. Ο.Α.ΔΥ.Κ. «Ενεργειακή Αξιοποίηση του Φράγματος Ποταμών
Νομού Ρεθύμνου-Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, διαχείριση και εκμετάλλευση Υβριδικού
Σταθμού (ΥΣ) Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας», έχει δρομολογηθεί (σε αναμονή της άδειας
παραγωγής από τη ΡΑΕ) η κατασκευή Υβριδικού Σταθμού (Αιολικό Πάρκο και σύστημα άντλησης
ταμίευσης) που θα χρησιμοποιεί σαν κάτω ταμιευτήρα τον ταμιευτήρα του φράγματος.
Επίσης, βρίσκεται σε στάδιο μελέτης και η κατασκευή διυλιστηρίου για την συμπληρωματική
ύδρευση της πόλης του Ρεθύμνου.
Το έργο του φράγματος αρδεύει μια περιοχή 10.000 στρεμμάτων, στον κάμπο του Ρεθύμνου, και
ετήσια παρέχονται 1-2.000.000 m3 νερού. Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη για την επέκταση των
δικτύων και αφορά επιπλέον 24.000 στρέμματα αρδευτικής έκτασης. Οι καλλιέργειες οι οποίες
αρδεύονται αποτελούνται κυρίως από ελαιόδεντρα και κηπευτικά. [2]
Πίνακας 2: Χαρακτηριστικά Φράγματος Ποταμών
Τύπος
Έκταση επιφάνειας
Ύψος
Πλάτος βάσης
Μήκος στέψης
Όγκος αναχώματος
Όγκος ταμιευτήρα
Ωφέλιμος όγκος

χωμάτινο
1,6 km2
55 m
350 m
265 m
1.800.000 m3
22.500.000 m3
17.500.000 m3
24
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Πλάτος υπερχειλιστή
Μήκος υπερχειλιστή

30 m
340 m

5.1.2.3 Φράγμα Βαλσαμιώτη Χανίων
Πρόκειται για αξονοσυμμετρικό φράγμα από κυλινδρούμενο σκληρό επίχωμα (Roller
Compacted Concrete-RCC), με ανάντη στεγανό μανδύα οπλισμένου σκυροδέματος ύψους 67,2
m, χωρητικότητας 6 εκ. m3 νερού. Αποτελεί έργο ενίσχυσης της άρδευσης του Νομού Χανίων,
με κόστος κατασκευής 40 εκ. € το οποίο δεν έχει ακόμη παραληφθεί και δοθεί σε χρήση.

Εικόνα 4: Φράγμα Βαλσαμιώτη Χανίων
Πίνακας 3: Χαρακτηριστικά Φράγματος Βαλσαμιώτη
Διαστάσεις φράγματος
Μήκος φράγματος στη στέψη (m)
Ύψος φράγματος από φυσικός έδαφος
Ανώτατη στάθμη νερού
Στάθμη στέψη
Πλάτος πυθμένα στο φυσικό έδαφος
Όγκος φράγματος
Όγκος νερού ταμιευτήρα
Εκμεταλλεύσιμος όγκος νερού

335 m
67,20 m
+190
+190,20
80 m
600.000 m3
6 εκατ. m3
5.9 εκατ. m3

Ο συνδετήριος αγωγός μεταφοράς νερού συνδέει τον ταμιευτήρα με το κύριο αγωγό Αγιάς Μυλωνιανών - Μεσκλών. Ο αγωγός είναι χαλύβινος με διαμέτρου από Φ700 ως Φ1000 με
συνολικό μήκος 3.520 m. Ο αγωγός τροφοδοτεί τον ταμιευτήρα με νερό από της πηγές των
Μεσκλών και τα αρδευτικά δίκτυα με νερό από τον ταμιευτήρια και από τις πήγες.
Τα μελλοντικά έργα αξιοποίησης του Φράγματος είναι:
 Σύνδεση υφιστάμενου προσαγωγού Μεσκλών με δυτικό κύριο αγωγό: Αγωγός μεταφοράς
νερού από το κατασκευασμένο προσαγωγό πηγών Μεσκλών – Φράγματος Βαλσαμιώτη με
τον Κύριο Δυτικού αγωγού Πατελαρίου του έργου «Αξιοποίηση Υδατικού Δυναμικού
25
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Δυτικής Κρήτης» της Iβ Φάση, αγωγός Φ600, μήκος 6.720 μετρά (Έχει αδεία εκτέλεσης
έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων και υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές
Δεσμεύσεις).
 Αρδευτικό Δίκτυο Υψηλής Ζώνης: Επέκταση του αρδευτικού δικτύου στην Υψηλή Ζώνη
όπως έχει ήδη προβλεφθεί στο "Σχέδιο Αξιοποίησης του Υδατικού Δυναμικού Δυτικής
Κρήτης" σε έκταση 10.000 στρεμμάτων (Μελέτη, έγκριση ΜΠΕ).
5.1.2.4 Λιμνοδεξαμενή Αγίου Γεωργίου Λασιθίου
Στα υδραυλικά έργα του Ο.Α.Κ. Α.Ε. περιλαμβάνεται επίσης η λιμνοδεξαμενή Αγ. Γεωργίου
Λασιθίου χωρητικότητας 2,15 εκ. m3 νερού για την ενίσχυσης του ταμιευτήρα του φράγματος
Αποσελέμη με κόστος κατασκευής 11 εκ. €.
Το έργο αναλυτικά περιλαμβάνει την κατασκευή :
 Ταμιευτήρα χωρητικότητας 2.150.000 m3 περίπου, με ύψος νερού 10,50 m και ο χώρος που
καταλαμβάνει είναι 300 στρέμματα περίπου.
 Τεχνικών έργων: δύο τεχνικά έργα εισόδου, ο υπερχειλιστής και το έργο υδροληψίαςεκκένωσης.
 Αγωγού μεταφοράς (τσιμεντοσωλήνες Φ1600) 1.100 m και έργο μερισμού.
 Εκτός των παραπάνω βασικών εργασιών κατασκευάστηκαν η
οδός στέψης του
αναχώματος, η περιμετρική οδός στον πόδα του αναχώματος, έγινε αποκατάσταση του
αγροτικού οδικού δικτύου, μελέτη και φύτευση χώρου λιμνοδεξαμενής.

Εικόνα 5: Λιμνοδεξαμενή Αγ. Γεωργίου Λασιθίου

Δίκτυα άρδευσης Λιμνοδεξαμενής Οροπεδίου Λασιθίου
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Για να είναι η λιμνοδεξαμενή Αγ. Γεωργίου πλήρως λειτουργική θα πρέπει να κατασκευαστεί το
νέο έργο των αρδευτικών δικτύων, ώστε να εξυπηρετείται αρδευόμενη έκταση 13.200 στρ. με
παροχή 50.000 m3 ημερησίως. Είναι σε εξέλιξη η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου
καθώς και η σύνταξη των σχετικών μελετών και τευχών δημοπράτησης.

5.1.3. Τα υδρο-αρδευτικά δίκτυα του ΟΑΚ ΑΕ στην Κρήτη
Όσον αφορά στα υδροαρδευτικά δίκτυα, το έργο του πρ. Ο.Α.ΔΥ.Κ «Ολοκληρωμένη διαχείριση
των υδατικών πόρων Δυτικής Κρήτης» έχει επεκταθεί με τα δίκτυα της Ανατολικής Κρήτης.
Συνολικά τα υδροαρδευτικά δίκτυα του Ο.Α.Κ. Α.Ε. περιλαμβάνουν: 430 km κυρίων και
δευτερευόντων αρδευτικών δικτύων στη Δυτική Κρήτη (αρδευόμενες περιοχές 135.000
στρέμματα) και 70 km υδρευτικά δίκτυα στην Ανατολική Κρήτη (ύδρευση 264.000 κατοίκων και
125.000 ξενοδοχειακών κλινών). Ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. διανέμει ετησίως 40 εκ. m3 νερό για άρδευση
και ύδρευση μέσω των δικτύων του, 28 αντλιοστασίων και γεωτρήσεων. Ειδικότερα:
5.1.3.1 Δίκτυα στη Δυτική Κρήτη
Στην περιοχή Μυλωνιανών έχουν διανοιχτεί οι υδρογεωτρήσεις Μ1, Μ2, Μ5, Μ8, Μ7, ΜΔ και
έχουν κατασκευαστεί (2) δυο δεξαμενές 2Δ1 (+135,40 μ. στάθμης δαπέδου, +141,40 μ.
ανωτάτης στάθμης) και χωρητικότητας 6.500 m3 που είναι και συνδεδεμένες μεταξύ τους.
Κοντά στις δεξαμενές 2Δ1 υπάρχει το αντλιοστάσιο ελέγχου των Μυλωνιανών που ρυθμίζει την
λειτουργία των συστημάτων της πλήρωσης των δεξαμενών 2Δ1 με νερό από τις πηγές των
Μεσκλών και από τις υδρογεωτρήσεις Μ1, Μ2, Μ5, Μ8, Μ7, ΜΔ. Στο στάδιο της υλοποίησης
βρίσκονται δύο νέες υδρογεωτρήσεις ΜΔ και Μ6, που θα τροφοδοτούν επιπλέον την περιοχή.
Ο αγωγός από τα Μεσκλά προς τα Μυλωνιανά (Φ1000 χαλύβδινος) μεταφέρει νερό με αγωγό
βαρύτητας από τις πηγές Μεσκλών μέχρι τις δεξαμενές 2Δ1 στα Μυλωνιανά. Οι πηγές
Μεσκλών πηγάζουν μεταξύ των υψομέτρων 197m μέχρι 212m. Οι δεξαμενές 2Δ1 μεταφέρουν,
με κλειστούς και υπό πίεση αγωγούς, νερό για ύδρευση και άρδευση. Δυτικά, ο αγωγός
βαρύτητας μεταφέρει νερό απο τις δεξαμενές 2Δ1, στις δεξαμενές 2Δ1α (Περιβόλια, h=108m,
Q= 4000m3), 2Δ1β (Μουρνιές, h=103m, Q=6500m3), 2Δ1γ Νεροκούρου, h=96m, Q=6500m3), και
2Δ1δ (Τσικαλαριά, h=89m, Q=4000m3). Στην περιοχή του Κάμπου Χανίων, υπάρχουν 3
υδρογεωτρήσεις που είναι απευθείας συνδεδεμένες με το δίκτυο και τροφοδοτούν την περιοχή
των Μουρνιών και Νεροκούρου την καλοκαιρινή περίοδο.
Ο κεντρικός αγωγός καταλήγει στο προωθητικό αντλιοστάσιο του Βλητέ, όπου το νερό
συγκεντρώνεται σε ένα φρεάτιο μείωσης πίεσης. Στη συνέχεια, αντλείται από το φρεάτιο προς
τις δεξαμενές των Κορακιών ( 3Δ1, h= 215m, Q= 2000 m3 & 6500 m3) για να κάλυψη των
ανάγκες της περιοχής. Ο δεύτερος αγωγός χρησιμοποιείται για τη μεταφορά νερού από το
αντλιοστάσιο Ζούρμπου προς το Ακρωτήρι με την βοήθεια του προωθητικού αντλιοστάσιο και
δεξαμενή των Μ. Χωραφιών οπίου το προωθεί προς της δεξαμενές 3Δ1. Στην περιοχή του
Ακρωτήρι υπάρχουν 4 προωθητικά αντλιοστάσια για την προώθηση του νερού προς τις
δεξαμενές και τα δίκτυα διανομής τις περιοχής.
Η περιοχή του Ακρωτηρίου τροφοδοτείται με νερό από τις πηγές των Μεσκλών, από τις
υδρογεωτρήσεις των Μυλωνιανών (ύδρευση και άρδευση), και τις πηγές του Ζούρμπου
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(άρδευση). Οι υδρογεωτρήσεις Μυλωνιανών περιλαμβάνουν την τροφοδότηση αρδευτικού
και υδρευτικού νερού. Η ύδρευση του Δήμου Χανίων και του Δήμου Πλατανιά συμπληρώνεται
με νερό από τις υδρογεωτρήσεις
Μυλωνιανών και της πηγές των Μεσκλών. Οι
υδρογεωτρήσεις Μυλωνιανών συμπληρώνουν την τροφοδότηση με νερό για άρδευση στην
περιοχή του Κάμπου Χανιών και την περιοχή του Ακρωτηρίου.
Στην περιοχή των πηγών Καλαμιώνα έχει κατασκευαστεί ένα διάφραγμα με υπερχειλιστή με
στάθμη 34 m. Κατάντι των πηγών Καλαμιώνα και της Λίμνης Αγιάς δίπλα στο υδροηλεκτρικό
εργοστάσιο της ΔΕΗ, υπάρχει το φρεάτιο φόρτισης που τροφοδοτείται με νερό από τις πηγές
Καλαμιώνα και από τον αγωγό βαρύτητας της Λίμνης της Αγιάς.
Από το φρεάτιο φόρτισης ξεκινά ο αγωγός Φ1200 που τερματίζει στο Φ2 μπροστά από το
αντλιοστάσιο 2Α3 (Πατελάρι). Το αντλιοστάσιο 2Α3 ενισχύεται από το πηγάδι Φ6 και από το
νερό από το Φράγμα Βαλσαμιώτη. Σε απευθείας σύνδεση με το δίκτυο έχει συνδεθεί το
πηγάδι στο Βλάτος. Ο αγωγός συνεχίζει από το αντλιοστάσιο Πατελαρίου μέχρι την δεξαμενή
2Δ3( Πατελαρίου) το οποίου με αγωγό βαρύτητας τροφοδοτεί την δεξαμενή 2δ3β και το
αντλιοστάσιο 2Α6 ( Γεράνι). Ο χαλύβδινος αγωγός μεταφοράς νερού με διάμετρο (Φ1200 έως
Φ800) συνεχίζει ως τον τερματισμό του στο Κολυμπάρι. Από τον αγωγό τροφοδοτούνται τα
αρδευτικά δίκτυα της ΤΟΕΒ Αγ. Μαρίνας- Πλατανιά, ΤΟΕΒ Αγίας – Κολυμπαρίου και την Υψηλή
Ζώνη Αγιάς – Κολυμπαρίου.
Η Υψηλή Ζώνη καλύπτει μια περιοχή 10.000 στρ. στην ευρύτερη περιοχή 1) Μάλεμε,
Κονομαρίου, Ξαμουδοχωρίου , Βλαχερωνίτισασσας, Κυπαρίσσου και Συριλίου, και 2) την
περιοχή Βουκολιών – Νεριανά με αρδευόμενη περιοχή 2.000 στρ. Το έργο της Υψηλής Ζώνης
αποτελείται από το προωθητικό αντλιοστάσιο Γερανίου και τις δεξαμενές Γερανίου (Q= 2X
6500 m3), Κοντομαρίου (Q= 600 m3), και Κυπάρισσου (Q=800 m3). Η περιοχή των Βουκολιών
υδροδοτείται από το πηγάδι Βουκολιών και την υδρογεώτρηση Νεριανών ενώ χρησιμοποιεί
και την δεξαμενή Βουκολιών ( Q=900m3).

Εικόνα 6: Υδροαρδευτικά δίκτυα ΟΑΚ ΑΕ στη Δυτική Κρήτη –ΠΕ Χανίων
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Δυτικός και Κεντρικός Αποκόρωνας
Η περιοχή του Δυτικού και Κεντρικού Αποκόρωνα εξυπηρετείται από τις πήγες του Ζούρμπου,
την υδρομάστευση πηγών Αρμένων και την υδρομάστευση στο ποταμό Κοιλιάρη. Το νερό των
πηγών Στύλου αντλείται στην δεξαμενή 4Δ2 (Ν.Χωριού) όπου γίνεται μίξη με το νερό των
πηγών Ζούρμπου. Η δεξαμενή 4Δ2 τροφοδοτείται και από την δεξαμενή 4Δ1 (Μεγάλα
Χωράφια). Το νερό των πηγών Αρμένων αντλείται στην δεξαμενή 4Δ3 (Τσιβαράς). Από την
4Δ3 αρδεύεται με φυσική ροή η έκταση κατάντι της δεξαμενής, ενώ συγχρόνως αντλείται νερό
προς την δεξαμενή 4Δ5 (Ανυφαντή). Η δεξαμενή 4Δ5 τροφοδοτεί και την δεξαμενή Βάμου,
ενώ στην συνεχεία καλύπτει τις ανάγκες του Κεντρικού Αποκόρωνα.
Ανατολικός Αποκόρωνας – Πήγες Αργυρούπολης Δήμου Ρεθύμνου
Η υδροληψία των πηγών Αργυρούπολης, με θερινή παροχή περίπου 700m3/h, περιλαμβάνει
την τροφοδότηση αρδευτικού και υδρευτικού νερού προς πολλές περιοχές. Από τις πηγές
εξυπηρετούνται: η ύδρευση του οικισμού Αργυρούπολης – Κούφης – Μυριοκεφάλων, η
άρδευση Αργυρούπολης, η ύδρευση του οικισμού Επισκοπής, η ύδρευση τοι οικισμού
Φυλακής, η ύδρευση της πόλης του Ρεθύμνου, η ύδρευση Γεωργιούπολης, η άρδευση της
περιοχής Καστέλλου.
Ο Ο.Α.Κ. ΑΕ έχει αναλάβει τη διαχείριση του νερού στην υδρολογική λεκάνη Αργυρούπολη –
Μουσέλα, καθώς και της λειτουργίας του υδροδοτικού συστήματος Λίμνη Κουρνά –
ταχυδιυλιστήριο (Τ/Δ) στα Δράμια Χανίων.
Το έργο του Ο.Α.Κ ΑΕ περιλαμβάνει την κατασκευή υδροαρδευτικών κεντρικών αγωγών και
δικτύων, δεξαμενών και ταχυδιυλιστηρίου για την υδροαρδευτική αξιοποίηση των νερών των
πηγών Αργυρούπολης Ρεθύμνης και λίμνης Κουρνά Χανίων. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται:





Η τροφοδοσία με νερό ύδρευσης της πόλης του Ρεθύμνου
Η τροφοδοσία με νερό ύδρευσης του Δήμου Αποκορώνου (περιοχή πρώην Δήμου
Γεωργιούπολης)
Η τροφοδοσία του αρδευτικού έργου Κουρνά - Γεωργιούπολης
Η τροφοδοσία του αρδευτικού έργου Καστέλου
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Εικόνα 7: Υδροαρδευτικά δίκτυα ΟΑΚ ΑΕ στη Δυτική Κρήτη – ΠΕ Ρεθύμνου

5.1.3.2 Δίκτυα στην Ανατολική Κρήτη
Ο ταμιευτήρας του Φράγματος Αποσελέμη υδροδοτεί με υδραγωγείο μήκους περίπου 74 km τις
πόλεις του Ηρακλείου και Αγ. Νικολάου, καθώς και 6 Δήμους και 19 οικισμούς κατά μήκος του
άξονα Λινοπεράσματα – Ηράκλειο – Χερσόνησος – Όρια Νομών Ηρακλείου και Λασιθίου –
Νεάπολη – Αγ. Νικόλαος – Ελούντα. Η μέση ετήσια απόληψη για ύδρευση είναι περίπου 17 x 106
m3.
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Εικόνα 8: Δίκτυα ύδρευσης Ανατολικής Κρήτης.

5.2 Άλλα στοιχεία, δεδομένα και διαθέσιμες μελέτες
α/α Στοιχεία/ δεδομένα

Πηγή/μορφή

1

Χάρτες δικτύων από το Γεωγραφικό
Πληροφοριών (G.I.S.) του ΟΑΚ ΑΕ.

Σύστημα Χάρτες σε ψηφιακή μορφή

2

Αυτοματισμός αρδευτικού δικτύου Δυτικής Κρήτης

3

Μελέτη κοστολόγησης – τιμολόγησης υπηρεσιών Έγγραφο
με
ύδατος ΟΑΚ ΑΕ 2017.
6ΩΨΤΟΞ5Ψ-ΝΑ8

4

Η Απόφαση Αριθμ. Ε.Γ.: οικ. 896/2017 με θέμα: ΦΕΚ 4666/ Β΄/29-12-2017
Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου
Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του
Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης και της αντίστοιχης
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

5

Η Απόφαση Αριθμ. Αριθμ. YΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41397/335 με ΦΕΚ Β’ 2687/6.07.2018
θέμα: Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων

Δεδομένα scada σε ψηφιακή
μορφή
ΑΔΑ:

Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του
Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης (EL13) και της
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αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
6

Η Απόφαση ΥΠΕΝ Αριθ. 42284/13.10.2017 με θέμα ΦΕΚ ΑΑΠ 260/08.11.2017
«Έγκριση
αναθεώρησης
του
Περιφερειακού
Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Κρήτης και
έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων αυτού».

6. Διαβούλευση
Όταν ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο κάθε ΤΜΗΜΑΤΟΣ Υ1, Υ2, θα αναρτηθεί στην
ηλεκτρονική σελίδα του Τ.Ε.Ε. και του Ο.Α.Κ. Α.Ε. για διαβούλευση 30 ημερών. Μετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας της διαβούλευσης, θα συγκεντρωθούν οι προτάσεις, θα
αξιολογηθούν από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και τα Παραδοτέα για κάθε ΤΜΗΜΑ Υ1, Υ2
θα αναθεωρηθούν σύμφωνα με τις τυχόν παρατηρήσεις – συμπληρώσεις, ώστε να προκύψει
το τελικό αντικείμενο της σύμβασης.

7. Χρονοδιάγραμμα
Η χρονική διάρκεια παροχής των υπηρεσιών είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία
υπογραφής της Σύμβασης. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης ο Πάροχος Υπηρεσιών θα
πρέπει να είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή να παρέχει τις υπηρεσίες που αποτελούν αντικείμενο
απασχόλησής του (άρθρο 3). Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ανά ΤΜΗΜΑ Υ1, Υ2 παρατίθεται
παρακάτω.
Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο Πάροχος καλείται να
υποβάλει «αρχικό χρονοδιάγραμμα ενεργειών του Παρόχου». Το χρονοδιάγραμμα εγκρίνεται
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Ο συνολικός χρόνος απασχόλησης του Παρόχου, θα καλύψει το χρονικό διάστημα υλοποίησης
της σύμβασης, μέχρι και την ολοκλήρωσή της. Για τον σκοπό αυτό θα συντάσσονται
χρονοδιαγράμματα ανά δίμηνο, από την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης του Παρόχου, τα
οποία θα συνοδεύουν τις αντίστοιχες διμηνιαίες εκθέσεις του και που θα αποτυπώνουν την
εξέλιξη πορείας υλοποίησης του έργου με αναφορά στην πρόοδο του φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου, τυχόν προβλήματα που προκύπτουν κατά την εκτέλεσή του καθώς και τις τυχόν
καθυστερήσεις που έχουν συντελεσθεί ή προβλέπεται να υπάρξουν.
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7.1 Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα Εργασιών - TMHMΑ Υ1: «Εκπόνηση Γενικού
Διαχειριστικού Σχεδίου (Master Plan) Ύδρευσης - Άρδευσης νήσου Κρήτης»
Α.Τ.
1
2
3
4
5
6
7

ΣΤΑΔΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Υ1
Αποτύπωση – Ανάλυση – Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
Προτάσεις διαχείρισης υδροδοτικού συστήματος Δήμου – Προβλέψεις μελλοντικής
Προτάσεις και Προγράμματα Υλοποίησης Έργων αναβάθμισης υδροδοτικού συστήματος
Πρόταση Διαχείρισης της ζήτησης και κοστολόγησης της παροχής υπηρεσιών νερού
ύδρευσης
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Οριστικοποίηση Master Plan
Διαβούλευση
Έγκριση παραδοτέων

ΣΥΝΟΛΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
2 μήνες
2 μήνες
2 μήνες
2 μήνες
2 μήνες
1 μήνας
1 μήνας
12 μήνες

7.2 Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα Εργασιών - TMHMΑ Υ2: «Εκπόνηση Γενικού
Διαχειριστικού Σχεδίου (Master Plan) Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας νήσου
Κρήτης»
Α.Τ.
1
2
3
4

ΣΤΑΔΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Υ2
Ζώνες Δυνητικού Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (περιλαμβάνει 4 Στάδια)
Το υπόλοιπο του Υδατικού Διαμερίσματος (περιλαμβάνει 4 Στάδια)
Διαβούλευση
Έγκριση παραδοτέων

ΣΥΝΟΛΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
4 μήνες
6 μήνες
1 μήνας
1 μήνας
12 μήνες

8. Λήξη της σύμβασης – Παραλαβή του αντικειμένου αυτής
Με την ολοκλήρωση των εργασιών της παροχής των υπηρεσιών της σύμβασης, ο Πάροχος
καταθέτει την Τελική Έκθεση Πεπραγμένων με τα παραδοτέα της σύμβασης και ζητάει
Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία συντάσσει, δια του επιβλέποντος,
Έκθεση Περαίωσης Εργασιών στην οποία επιβεβαιώνει την έγκαιρη και ολοκληρωμένη
εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων και της κατάθεσης της Τελικής Έκθεσης
πεπραγμένων, υποβάλλει σχέδιο έκδοσης Βεβαίωσης Περαίωσης Εργασιών και εισηγείται την
επιστροφή των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης. Η Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών
εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας εντός δέκα (10) ημερών από την
κατάθεση του σχεδίου, υποβάλλεται στην Προϊσταμένη Αρχή και κοινοποιείται στον Πάροχο
για την υποβολή του Τελικού Λογαριασμού.
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Εν συνεχεία, η λήξη της παροχής των Υπηρεσιών, καθώς και η οριστική παραλαβή του
αντικειμένου της σύμβασης, πιστοποιούνται με υπογραφή Κοινής Δήλωσης μεταξύ του
Εργοδότη και του Παρόχου, στην οποία αναφέρεται ότι έληξαν και τακτοποιήθηκαν συμβατικά
οι ευθύνες του Παρόχου έναντι του Δημοσίου. Με την ίδια Κοινή Δήλωση ορίζεται και η
επιστροφή των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης. Η σχετική Δήλωση θα πρέπει να
υπογραφεί μέσα σε δυο (2) μήνες από την ημερομηνία λήξης της σύμβασης που αναγράφεται
στη Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
Η παροχή των Υπηρεσιών του θα αρχίσει μετά την υπογραφή του συμφωνητικού (που θα
αποτελεί και το πρωτόκολλο εγκατάστασης) και θα διαρκέσει δώδεκα (12) μήνες.

9. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΑΜΟΙΒΗ
9.1 Στελέχωση Ομάδας, Τεχνικές Απαιτήσεις
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει παράσχει τεχνικές υπηρεσίες στη κατηγορία 13 κατά τα
τελευταία δεκαπέντε (15) έτη τουλάχιστον:
 σε μία (1) Σύμβαση εκπόνησης στρατηγικού σχεδιασμού (Master Plan) έργων υποδομής
υδατικών πόρων σε επίπεδο NUTS2.
ή/και
 σε μία (1) Σύμβαση εκπόνησης στρατηγικού σχεδιασμού (Master Plan) έργων
αντιπλημμυρικής προστασίας σε επίπεδο NUTS2.
Η παροχή των υπηρεσιών του Παρόχου συνίσταται στην παροχή γνώσεων και ικανοτήτων με τη
διάθεση συγκεκριμένου επιστημονικού προσωπικού και άλλων μέσων επί ορισμένου χρόνου,
που προσδιορίζεται ημερολογιακά.
Ο Πάροχος Υπηρεσιών θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο σε ικανότητα και εμπειρία καθώς και
επαρκές αριθμητικά επιστημονικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό και την αναγκαία
οργάνωση των γραφείων του, για την επιτυχή εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του.
Ο Πάροχος θα πρέπει να διαθέτει το απαιτούμενο επιστημονικό προσωπικό, που θα είναι
ανώτατης εκπαίδευσης, ισότιμης προς τα Ελληνικά Πολυτεχνεία ή Ελληνικά Πανεπιστήμια και
λοιπό προσωπικό στα πλαίσια της υπηρεσίας εκτέλεσης του έργου για την άριστη εκπλήρωση
των συμβατικών υποχρεώσεών του. Το προσωπικό του Παρόχου, μπορεί να κατανεμηθεί:
α) ως προς τη φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών στις παρακάτω κατηγορίες:
 Επιστημονικό προσωπικό και
 Διοικητικό, λοιπό τεχνικό προσωπικό
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β) ως προς το επίπεδο μόρφωσης και εμπειρίας σε συναφείς Υπηρεσίες, σε:
Κατηγορία Α : Με ανώτατες σπουδές (ΑΕΙ) και εμπειρία από 5 μέχρι 10 έτη
Κατηγορία Β : Με ανώτατες σπουδές (ΑΕΙ) και εμπειρία από 10 έως 20 έτη
Κατηγορία Γ : Με ανώτατες σπουδές (ΑΕΙ) και εμπειρία μεγαλύτερη των 20 ετών

Με τη Σύμβασή του, ο Πάροχος, θα αναλάβει την υποχρέωση να διαθέσει, για την υλοποίηση
του συμβατικού αντικειμένου του, ένα συγκεκριμένο αριθμό στελεχών του, σύμφωνα με
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα έναρξης και διάρκειας παροχής των υπηρεσιών του. Η
απασχόληση των στελεχών του Παρόχου Υπηρεσιών θα αποτελεί τη βάση για την πληρωμή
του.
Ο Πάροχος μετά την υπογραφή της σύμβασης, παράλληλα με την κατάθεση του
χρονοδιαγράμματος, θα καταθέσει στη Δ/σα Υπηρεσία προς έγκριση, οργανόγραμμα
συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση για το προσωπικό το οποίο θα απασχοληθεί κατά τη
διάρκεια της σύμβασης (και πέραν του στελεχιακού δυναμικού του), παραλλήλως με την
κατάθεση βιογραφικών σημειωμάτων και των αντίστοιχων αποδεικτικών εμπειρίας.
Σημειώνεται ότι προκειμένου να εξασφαλιστεί η ποιότητα εκτέλεσης του αντικειμένου της εν
λόγω σύμβασης, η ελάχιστη απαιτούμενη στελέχωση της ομάδας καθορίζεται στις παρακάτω
παραγράφους του άρθρου 9.
Για οποιαδήποτε αλλαγή/συμπλήρωση του προσωπικού αυτού, η Υπηρεσία θα πρέπει να
ενημερώνεται εγκαίρως με την ως άνω διαδικασία κατάθεσης βιογραφικού σημειώματος και
οπωσδήποτε πριν την έναρξη απασχόλησης του νέου προσωπικού.
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει αλλαγές στην
προβλεφθείσα κατανομή του προσωπικού και ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να
συμμορφωθεί χωρίς καμία πρόσθετη απαίτηση, προκειμένου να υλοποιηθούν απρόσκοπτα οι
περιγραφόμενες αρμοδιότητές του.

9.1.1 Στελέχωση Ομάδας, Τεχνικές Απαιτήσεις - TMHMΑ Υ1: «Εκπόνηση Γενικού
Διαχειριστικού Σχεδίου (Master Plan) Ύδρευσης - Άρδευσης νήσου Κρήτης»
Με βάση το φυσικό αντικείμενο του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Υ1 που περιγράφεται ανωτέρω σχετικά με τη
Μελέτη Διαχείρισης Υδατικών Πόρων απαιτούνται οι εξής κατηγορίες μελετών:







Κατ.13 (Υδραυλικές Μελέτες)
Κατ.27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες)
Κατ. 3 (Οικονομικές Μελέτες)
Κατ.9 (Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες)
Κατ.16 (Μελέτες Τοπογραφίας)
Κατ. 20 (Γεωλογικές Μελέτες)
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Απαιτούμενο επιστημονικό δυναμικό για την εκπόνηση της μελέτης ΤΜΗΜΑ Υ1 :
Θεωρείται επίσης ότι θα απαιτηθούν, κατ’ ελάχιστο, οι κάτωθι επιστήμονες και
εμπειρογνώμονες:
1.1.1: Συντονιστής Μελέτης, Επιστήμονας, μελετητής (Κατ.13 - Υδραυλικές Μελέτες), με
εμπειρία 10 έως 20 ετών , σε μελέτες σχεδιασμού υδραυλικών έργων με έμφαση στα έργα
ύδρευσης και άρδευσης (συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία, μεταφορά, διανομή, έλεγχος
διαρροών, υδροηλεκτρικά έργα, κ.λπ.) και σε μελέτες διαχείρισης υδατικών πόρων. Ο
Συντονιστής θα έχει την ευθύνη για την συνολική Διοίκηση και Πρόοδο της Μελέτης. Θα έχει
επίσης την ευθύνη για τη σύνταξη και αξιολόγηση των σεναρίων διαχείρισης του συστήματος
ύδρευσης – άρδευσης ανά ΛΑΠ και Δήμο καθώς και την ευθυγράμμιση των προβλεπόμενων
από τη μελέτη τεχνικών έργων, δράσεων και παρεμβάσεων με τις προβλέψεις και το
Πρόγραμμα Μέτρων του ΣΔΛΑΠ Υ.Δ. Κρήτης. Θα είναι επίσης υπεύθυνος για τη σύνταξη των
Φακέλων Έργου (Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων και Τεύχος Προεκτίμησης Αμοιβής) για την
προκήρυξη των απαιτούμενων μελετών των έργων που θα προταθούν. Ο Υδραυλικός
Μηχανικός θα έχει την ευθύνη για την κατάρτιση των εναλλακτικών τεχνικών λύσεων και το
σχεδιασμό και την κοστολόγηση των έργων, καθώς και για την παραγωγή των τεχνικών σχεδίων
που θα συνοδεύουν την μελέτη.
1.1.2: Επιστήμονας, μελετητής (Κατ.13 - Υδραυλικές Μελέτες), με εμπειρία κάτω των 10 ετών,
σε μελέτες σχεδιασμού υδραυλικών έργων με έμφαση στα έργα ύδρευσης και άρδευσης
(συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία, μεταφορά, διανομή, έλεγχος διαρροών, υδροηλεκτρικά
έργα, κ.λπ.) και σε μελέτες διαχείρισης υδατικών πόρων.
1.2.1: Επιστήμονας, μελετητής (Κατ.27 - Περιβαλλοντικές Μελέτες) με εμπειρία 10 έως 20 ετών
σε μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων, ο οποίος θα έχει την ευθύνη για την
περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και περιορισμών και την αξιολόγηση από
περιβαλλοντική άποψη των προτεινόμενων έργων και παρεμβάσεων και θα υποστηρίξει την
έκδοση σύμφωνης γνώμης από τη Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Επίσης θα
συντάξει στην στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και σε συνεργασία με τον
Συντονιστή θα υποστηρίξουν τον ΟΑΚ ΑΕ στις διαδικασίες διαβούλευσης και έγκρισης του
Master Plan.
1.2.2: Επιστήμονας, μελετητής (Κατ.27 - Περιβαλλοντικές Μελέτες) με εμπειρία κάτω των 10
ετών σε μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων, ο οποίος θα έχει την ευθύνη
για την περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και περιορισμών και την αξιολόγηση από
περιβαλλοντική άποψη των προτεινόμενων έργων και παρεμβάσεων και θα υποστηρίξει την
έκδοση σύμφωνης γνώμης από τη Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Επίσης θα
συντάξει στην στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και σε συνεργασία με τον
Συντονιστή θα υποστηρίξουν τον ΟΑΚ ΑΕ στις διαδικασίες διαβούλευσης και έγκρισης του
Master Plan.
1.3.1: Επιστήμονας, μελετητής , Οικονομολόγος (Κατ. 3 - Οικονομικές Μελέτες) με εμπειρία 10
έως 20 ετών σε οικονομικές μελέτες, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την εκτίμηση των
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οικονομικών αποτελεσμάτων της υφιστάμενης και της προσδοκώμενης διαχείρισης υδρευτικού
- αρδευτικού ύδατος με βάση τα σενάρια που θα επιλεγούν και στην τεχνοοικονομική
αξιολόγηση των προτεινόμενων έργων.
1.3.2: Επιστήμονας, μελετητής , Οικονομολόγος (Κατ. 3 - Οικονομικές Μελέτες) με εμπειρία
κάτω των 10 ετών σε οικονομικές μελέτες, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την εκτίμηση των
οικονομικών αποτελεσμάτων της υφιστάμενης και της προσδοκώμενης διαχείρισης υδρευτικού
- αρδευτικού ύδατος με βάση τα σενάρια που θα επιλεγούν και στην τεχνοοικονομική
αξιολόγηση των προτεινόμενων έργων.
1.4.1: Επιστήμονας, μελετητής (Κατ.9 - Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες) με εμπειρία 10 έως 20
ετών σε ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, , ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία
των τεχνικών δεδομένων, για τις εργασίες συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων και για τον
προσδιορισμό και τη σύνταξη και προκοστολόγηση των προτεινόμενων έργων της περιοχής
μελέτης.
1.4.2: Επιστήμονας, μελετητής (Κατ.9 - Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες) με εμπειρία κάτω των
10 ετών σε ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία
των τεχνικών δεδομένων, για τις εργασίες συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων και για τον
προσδιορισμό και τη σύνταξη και προκοστολόγηση των προτεινόμενων έργων της περιοχής
μελέτης.
1.5.1: Επιστήμονας, μελετητής - Τοπογράφος Μηχανικός, (Κατ.16 - Μελέτες Τοπογραφίας), με
εμπειρία 10 έως 20 ετών σε Συστήματα Γεωγραφικής Πληροφορίας. Ο Ειδικός Γ.Σ.Π. θα έχει την
ευθύνη για την υλοποίηση του συστήματος διαχείρισης υδατικών πόρων σε περιβάλλον Γ.Σ.Π.
και την οργάνωση των πληροφοριών σε κατάλληλα θεματικά επίπεδα καθώς και τον
προγραμματισμό χωρικών ερωτήσεων και αναλύσεων που θα κριθούν απαραίτητες για την
ολοκλήρωση του συστήματος. Θα είναι επίσης υπεύθυνος για την παραγωγή των χαρτών που
θα συνοδεύουν την μελέτη και την ανάπτυξη άλλων βάσεων δεδομένων που τυχόν θα
απαιτηθούν.
1.5.2: Επιστήμονας, μελετητής - Τοπογράφος Μηχανικός, (Κατ.16 - Μελέτες Τοπογραφίας), με
εμπειρία κάτω των 10 ετών σε Συστήματα Γεωγραφικής Πληροφορίας. Ο Ειδικός Γ.Σ.Π. θα έχει
την ευθύνη για την υλοποίηση του συστήματος διαχείρισης υδατικών πόρων σε περιβάλλον
Γ.Σ.Π. και την οργάνωση των πληροφοριών σε κατάλληλα θεματικά επίπεδα καθώς και τον
προγραμματισμό χωρικών ερωτήσεων και αναλύσεων που θα κριθούν απαραίτητες για την
ολοκλήρωση του συστήματος. Θα είναι επίσης υπεύθυνος για την παραγωγή των χαρτών που
θα συνοδεύουν την μελέτη και την ανάπτυξη άλλων βάσεων δεδομένων που τυχόν θα
απαιτηθούν.
1.6.1: Επιστήμονας, μελετητής (Κατ. 20 - Γεωλογικές Μελέτες) με εμπειρία 10 έως 20 ετών σε
γεωλογικές, υδρογεωλογικές μελέτες, που θα είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των
υπαρχόντων γεωλογικών, υδρολογικών και ποιοτικών δεδομένων με επικέντρωση στην
εκτίμηση παροχών των διαθέσιμων πηγών, γεωτρήσεων, φραγμάτων κλπ που
χρησιμοποιούνται ή δύναται να χρησιμοποιηθούν για την τροφοδοσία με νερό του συστήματος
υδροδότησης σε κάθε δίκτυο ανά ΛΑΠ του ΥΔ της Κρήτης και για την περιγραφή των
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απαιτούμενων συμπληρωματικών μελετών και εργασιών, συγκέντρωση συμπληρωματικών
στοιχείων για τις ανάγκες της εκτίμησης του κόστους των επιμέρους μελετών και εργασιών
αυτών (π.χ. εδαφοτεχνικές έρευνες).
1.6.2: Επιστήμονας, μελετητής (Κατ. 20 - Γεωλογικές Μελέτες) με εμπειρία κάτω των 10 ετών σε
γεωλογικές, υδρογεωλογικές μελέτες, που θα είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των
υπαρχόντων γεωλογικών, υδρολογικών και ποιοτικών δεδομένων με επικέντρωση στην
εκτίμηση παροχών των διαθέσιμων πηγών, γεωτρήσεων, φραγμάτων κλπ που
χρησιμοποιούνται ή δύναται να χρησιμοποιηθούν για την τροφοδοσία με νερό του συστήματος
υδροδότησης σε κάθε δίκτυο ανά ΛΑΠ του ΥΔ της Κρήτης και για την περιγραφή των
απαιτούμενων συμπληρωματικών μελετών και εργασιών, συγκέντρωση συμπληρωματικών
στοιχείων για τις ανάγκες της εκτίμησης του κόστους των επιμέρους μελετών και εργασιών
αυτών (π.χ. εδαφοτεχνικές έρευνες).

Πίνακας σύνθεσης ομάδας ΤΜΗΜΑΤΟΣ Υ1:
«Εκπόνηση Γενικού Διαχειριστικού Σχεδίου (Master Plan) Ύδρευσης - Άρδευσης νήσου Κρήτης»
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Α/Α
ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
1.1.1

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΚΑΤ 13)

10 - 20 ΕΤΩΝ

1.1.2

ΜΕΛΟΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΚΑΤ 13)

ΚΑΤΩ ΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ

1.2.1

ΜΕΛΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΚΑΤ 27)

10 - 20 ΕΤΩΝ

1.2.2

ΜΕΛΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΚΑΤ 27)

ΚΑΤΩ ΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ

1.3.1

ΜΕΛΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΚΑΤ 3)

10 - 20 ΕΤΩΝ

1.3.2

ΜΕΛΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΚΑΤ 3)

ΚΑΤΩ ΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ

1.4.1

ΜΕΛΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΚΑΤ 9)

10 - 20 ΕΤΩΝ

1.4.2

ΜΕΛΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΚΑΤ 9)

ΚΑΤΩ ΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ

1.5.1

ΜΕΛΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΚΑΤ 16)

10 - 20 ΕΤΩΝ

1.5.2

ΜΕΛΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΚΑΤ 16)

ΚΑΤΩ ΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ

1.6.1

ΜΕΛΟΣ

ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΚΑΤΑ 20)

10 - 20 ΕΤΩΝ

1.6.2

ΜΕΛΟΣ

ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΚΑΤΑ 20)

ΚΑΤΩ ΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ

9.1.2 Στελέχωση Ομάδας, Τεχνικές Απαιτήσεις - TMHMΑ Υ2: «Εκπόνηση Γενικού
Διαχειριστικού Σχεδίου (Master Plan) Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας νήσου
Κρήτης»
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Με βάση το φυσικό αντικείμενο του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Υ2 που περιγράφεται ανωτέρω σχετικά με τη
Μελέτη Διαχείρισης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας απαιτούνται οι εξής κατηγορίες
μελετών:



Κατ.13 (Υδραυλικές Μελέτες),
Κατ.16 (Μελέτες Τοπογραφίας)

Απαιτούμενο επιστημονικό δυναμικό για την εκπόνηση της μελέτης ΤΜΗΜΑ Υ2:
Θεωρείται επίσης ότι θα απαιτηθούν, κατ’ ελάχιστο, οι κάτωθι επιστήμονες και
εμπειρογνώμονες:

Πίνακας σύνθεσης ομάδας ΤΜΗΜΑΤΟΣ Υ2:
«Εκπόνηση Γενικού Διαχειριστικού Σχεδίου (Master Plan) Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας
νήσου Κρήτης»
Α/Α
ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
2.1.1

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΚΑΤ 13)

10-20 ΕΤΩΝ

2.1.2

ΜΕΛΟΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΚΑΤ 13)

ΚΑΤΩ ΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ

2.2.1

ΜΕΛΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΚΑΤ 16)

10-20 ΕΤΩΝ

2.2.2

ΜΕΛΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΚΑΤ 16)

ΚΑΤΩ ΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ

9.1.3 Συγκεντρωτικά - Στελέχωση, Τεχνικές Απαιτήσεις - TMHMΑ Υ1 και Υ2: «ΣΧΕΔΙΟ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (MASTER PLAN) ΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ»
Με βάση το φυσικό αντικείμενο του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Y1 και Υ2 που περιγράφονται ανωτέρω
σχετικά με το «ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (MASTER PLAN) ΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ»
απαιτούνται οι εξής κατηγορίες μελετών:







Κατ.13 (Υδραυλικές Μελέτες)
Κατ.27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες)
Κατ. 3 (Οικονομικές Μελέτες)
Κατ.9 (Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες)
Κατ.16 (Μελέτες Τοπογραφίας)
Κατ. 20 (Γεωλογικές Μελέτες)
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Απαιτούμενο επιστημονικό δυναμικό για την εκπόνηση της μελέτης ΤΜΗΜΑ Υ1 + Υ2 :
Θεωρείται επίσης ότι θα απαιτηθούν, κατ’ ελάχιστο, οι κάτωθι επιστήμονες και
εμπειρογνώμονες:

Συγκεντρωτικός Πίνακας σύνθεσης ομάδας ΤΜΗΜΑΤΟΣ Y1 + Υ2:
«ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (MASTER PLAN) ΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ»
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΚΑΤ 13)

10 - 20 ΕΤΩΝ

Τουλάχιστον 3 άτομα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΚΑΤ 13)

ΚΑΤΩ ΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ

Τουλάχιστον 3 άτομα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΚΑΤ 27)

10 - 20 ΕΤΩΝ

Τουλάχιστον 1 άτομο

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΚΑΤ 27)

ΚΑΤΩ ΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ

Τουλάχιστον 1 άτομο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΚΑΤ 3)

10 - 20 ΕΤΩΝ

Τουλάχιστον 1 άτομο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΚΑΤ 3)

ΚΑΤΩ ΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ

Τουλάχιστον 1 άτομο

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΚΑΤ 9)

10 - 20 ΕΤΩΝ

Τουλάχιστον 1 άτομο

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΚΑΤ 9)

ΚΑΤΩ ΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ

Τουλάχιστον 1 άτομο

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΚΑΤ 16)

10 - 20 ΕΤΩΝ

Τουλάχιστον 2 άτομα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΚΑΤ 16)

ΚΑΤΩ ΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ

Τουλάχιστον 2 άτομα

ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΚΑΤΑ 20)

10 - 20 ΕΤΩΝ

Τουλάχιστον 1 άτομo

ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΚΑΤΑ 20)

ΚΑΤΩ ΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ

Τουλάχιστον 1 άτομo

9.2 Υποχρεώσεις Παρόχου Υπηρεσιών
Ο ανάδοχος της παροχής των υπηρεσιών αυτών υποχρεούται σε:




Να ορίσει τον Εκπρόσωπό του έναντι του Ο.Α.Κ. Α.Ε. με την υπογραφή του Συμφωνητικού.
Ο Εκπρόσωπος του Αναδόχου πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένος να ενεργεί κατ’ εντολή
του σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση, να τον αντιπροσωπεύει σε όλα τα
θέματα και να διευθετεί για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται
με τη Σύμβαση
Υποβολή προς έγκριση από τη Δ/σα Υπηρεσία οργανογράμματος συνοδευόμενο από
υπεύθυνη δήλωση για το προσωπικό το οποίο θα απασχοληθεί κατά τη διάρκεια της
σύμβασης (και πέραν του στελεχιακού δυναμικού του), παραλλήλως με την κατάθεση
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βιογραφικών σημειωμάτων με τα αντίστοιχα σχετικά αποδεικτικά εμπειρίας. Σημειώνεται
ότι προκειμένου να εξασφαλιστεί η ποιότητα εκτέλεσης του αντικειμένου της εν λόγω
σύμβασης, η ελάχιστη απαιτούμενη στελέχωση της ομάδας καθορίζεται βάσει του
παραπάνω Συγκεντρωτικού Πίνακα σύνθεσης ομάδας ΤΜΗΜΑΤΟΣ Y1 + Υ2: «ΣΧΕΔΙΟ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (MASTER PLAN) ΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ»
Υποβολή προς έγκριση από τη Δ/σα Υπηρεσία αναλυτικού χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης
εργασιών με σκοπό τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης του διατιθέμενου προσωπικού και
του προσφερόμενου εξοπλισμού. Συνεχής παρακολούθηση της προόδου του φυσικού
αντικειμένου του έργου.
Ένα τουλάχιστον μέλος κατ. 13 της κάθε ομάδας για το ΤΜΗΜΑ Υ1 και το ΤΜΗΜΑ Υ2
αντίστοιχα, (2 μέλη συνολικά κατ. 13) θα πρέπει να έχει καθημερινή φυσική παρουσία
στα γραφεία του Ο.Α.Κ. Α.Ε.
Λήψη κατάλληλων μέτρων για την ελαχιστοποίηση δυσμενών επιπτώσεων στη λειτουργική
πορεία των έργων, στην κατεύθυνση της έγκαιρης επέμβασης και αποτροπής
καθυστερήσεων.
Αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων που ενδεχομένως θα προκύψουν σε όλη τη διάρκεια
της παροχής υπηρεσίας.
Εντοπισμό και επίλυση τυχόν προβλημάτων που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών με βάση τις ειδικές επιτόπιες συνθήκες και τη διαθεσιμότητα υλικών και πόρων.
Χρησιμοποίηση εξοπλισμού, μηχανημάτων και οχημάτων, ιδιοκτησίας του Ο.Α.Κ. Α.Ε., με
όλα τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα.
Τήρηση Ημερησίου Ημερολογίου Εργασιών.
Υποβολή εκτάκτων εκθέσεων, όταν συγκεκριμένη ανάγκη το απαιτεί
Άμεση ενημέρωση του Ο.Α.Κ. Α.Ε. για κάθε εμφανιζόμενο πρόβλημα.
Υποβολή προτάσεων και παρατηρήσεων με σκοπό βελτιωτικές παρεμβάσεις στα έργα.
Για τις παρατάσεις των προθεσμιών εκτέλεσης των εργασιών και την έγκρισή τους ο
Ανάδοχος υποβάλλει προς έγκριση έκθεση στον Ο.Α.Κ. Α.Ε. με τους λόγους για τους
οποίους προτείνεται αυτή.
Με την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να
παρουσιάσει στην Αναθέτουσα Αρχή την λειτουργία της Ηλεκτρονικής Βάσης Δεδομένων
συνοδευόμενη από τα απαραίτητα Εγχειρίδια Χρήσης, για εκπαιδευτικούς λόγους.
Στις υποχρεώσεις του Παρόχου περιλαμβάνεται επίσης η λειτουργία και συντήρηση του
πληροφοριακού συστήματος για ένα έτος μετά την οριστική παραλαβή του αντικειμένου
της σύμβασης.
Για τον έλεγχο, παρακολούθηση και γενικότερη διαχείριση της μελέτης, ο Ανάδοχος
υποχρεούται, κατά την διάρκεια εκπόνησης της μελέτης, να εγκαταστήσει στους χώρους
εργασίας της Προϊσταμένης Αρχής τρεις ολοκληρωμένες, τελευταίας τεχνολογίας, μονάδες
ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ), συμπεριλαμβανομένων εκτυπωτών και UPS (Αδιάλειπτη
Παροχή Ενέργειας), κατάλληλα εξοπλισμένους με το ανάλογο λειτουργικό σύστημα και τα
αναγκαία λογισμικά εφαρμογής (τεχνολογίας αιχμής). Οι προδιαγραφές του ανωτέρω
εξοπλισμού (υλικά, λογισμικό) θα καθοριστούν από την Προϊσταμένη Αρχή, με την έναρξη
παροχής της υπηρεσίας, σε συνεργασία με τον Ανάδοχο και το συνολικό κόστος τους, το
οποίο θα είναι ανηγμένο στην προσφορά του Αναδόχου, δεν θα υπερβαίνει το 0,4% της
συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής (με στρογγύλευση και Φ.Π.Α.).
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9.3 Αμοιβή
Ο Πάροχος θα αμείβεται με βάση τον χρόνο απασχόλησής του, σύμφωνα με την υπ’ αρ.
πρωτ.ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16.5.2017 (ΦΕΚ Β 2519/20.07.2017) Απόφαση του Υπουργού
Υποδομών και Μεταφορών «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ.
8 δ του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147)», όπως ισχύει, σύμφωνα με τις τιμές
ανθρωποημερών της οικονομικής προσφοράς του.
Τα στελέχη του Παρόχου θα υποστηρίζουν την Υπηρεσία για όλο το διάστημα που απαιτείται,
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα εγκριθεί μετά την υπογραφή της Σύμβασης.
Επισημαίνεται ότι ο Πάροχος θα πρέπει να μεριμνήσει για την ορθολογική χρονολογική
κατανομή της απασχόλησης του προσωπικού του, έτσι ώστε να εξυπηρετηθεί ομαλά η
εκτέλεση της σύμβασης καθ’ όλη τη διάρκειά της.
Αν κατά την κρίση του Παρόχου απαιτηθεί πρόσθετο προσωπικό (πέραν του ελάχιστου
περιγραφόμενου) ή/και υλικά και μέσα για την ομαλή και άρτια παροχή των υπηρεσιών του,
αυτός είναι υποχρεωμένος να τα εξασφαλίσει χωρίς επιπλέον αποζημίωση, καθότι η δαπάνη
αυτή νοείται ότι είναι ανηγμένη στην οικονομική του προσφορά.
Επίσης, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι για την κάθε θέση αμείβονται τα ελάχιστα απαιτούμενα
προσόντα, ασχέτως με τα προσόντα του ατόμου που θα εργαστεί στη θέση αυτή.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης την ομάδα που
δήλωσε κατά την διαδικασία του διαγωνισμού και να δηλώσει άμεσα την αποχώρηση
οποιουδήποτε μέλους της ομάδας. Η Δ.Υ. ερευνά τους λόγους αποχώρησης και μπορεί να
εγκρίνει την αναπλήρωσή του με αντίστοιχο στέλεχος ίσης τουλάχιστον εμπειρίας. Αν η
αποχώρηση έγινε με ευθύνη του αναδόχου και δεν κριθεί δικαιολογημένη, επισύρει την ποινή
της εκπτώσεως (άρθρο 188, παρ. 3 του Ν. 4412/2016 )
Η εξέλιξη στο χρόνο της απασχόλησης των στελεχών του Συμβούλου θα παρακολουθείται
λεπτομερώς, τόσο σε επίπεδο Προϊσταμένης Αρχής όσο και σε επίπεδο Διευθύνουσας
Υπηρεσίας, με ημερολόγια απασχόλησης προσωπικού, τα οποία θα προμηθευτεί και θα
διαθέσει στην Υπηρεσία ο Πάροχος σύμφωνα με τις οδηγίες που θα του δοθούν από την
Υπηρεσία. Η απασχόληση των στελεχών του Παρόχου, θα αποτελεί τη βάση για την πληρωμή
του, η οποία θα γίνεται σύμφωνα με το Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών.
Τα κλάσματα των ανθρωπομηνών θα επιμετρώνται και θα αμείβονται συμβατικά με βάση ότι
ο ανθρωπομήνας περιλαμβάνει είκοσι δυο (22) ημέρες.
ΧΑΝΙΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε.
ΜΑΡΚΟΣ ΠΑΤΡΕΛΑΚΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός με Α’ Βαθμό
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
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Με την υπ’ αρ. πρωτ. 10046/26-10-2018 απόφαση Δ.Σ. Ο.Α.Κ. Α.Ε.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο.Α.Κ. Α.Ε.
ΦΩΤΗΣ ΚΑΖΑΣΗΣ
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