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ΠΡΑΚΤΙΚΑ
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σελίδα 3

Π Ρ ΑΚ Τ Ι Κ Α ΑΝ Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Ι ΑΣ

ΤΟΥ

Τ . Ε . Ε . / Τ . Α. Κ .

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
BARTOLOZZI GIULIA, ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ , ΑΤΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, ΓΑΛΕΤΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΕΜΕΛΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ , ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ,
ΚΑΡΑΛΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ,
ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,
ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ , ΛΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ,
ΜΑΝΙΑΔΗΣ
ΜΗΝΑΣ,
ΜΑΡΑΚΗ
ΦΑΝΗ,
ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ , ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,
ΜΟΔΑΤΣΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ ,
ΜΟΧΙΑΝΑΚΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ,
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,
ΜΠΕΛΙΒΑΝΗ
ΜΑΡΙΑ,
ΜΠΙΚΑΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,
ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,
ΞΥΛΟΥΡΗ
ΜΑΡΙΑ,
ΠΑΝΤΕΡΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ,
ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ,
ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΣΧΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΩΜΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ,
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,
ΤΖΑΒΛΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ,
ΤΙΜΟΘΕΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ , ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ ΧΑΡΑ, ΧΑΧΛΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΩΡΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ.
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΓΙΑΣ ΒΑΓΙΑΣ, ΒΑΡΔΑΚΗΣ
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ,
ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ ,
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ, ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ , ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,
ΚΛΑΔΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ,
ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ,
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΡΑΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ
ΜΑΞΙΜΟΣ,
ΣΙΤΗ
ΜΑΡΙΑ,
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ,
ΦΙΛΙΠΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ .

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 38 ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 17
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ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ,
ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ,
ΓΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΑΝΑΣΗ ΤΑΤΙΑΝΗ, ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ,
ΚΑΝΔΕΡΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,
ΚΟΛΙΚΟΝΙΑΡΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ, ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ, ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ,
ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ ,
ΜΑΜΑΓΚΑΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ,
ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ , ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ , ΞΥΛΟΥΡΗΣ
ΝΙΚΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ , ΠΑΠΑΔΟΠΕΤΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ,
ΠΑΤΡΕΛΑΚΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ ,
ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ
ΜΑΝΟΛΗΣ,
ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ,
ΣΥΡΙΓΩΝΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΖΙΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ .

σελίδα 5

Π Ρ ΑΚ Τ Ι Κ Α ΑΝ Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Ι ΑΣ

ΤΟΥ

Τ . Ε . Ε . / Τ . Α. Κ .

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.
2.
3.
4.

Ανακοινώσεις Προεδρείου Αντιπροσωπείας .
Ενημέρωση - Συζήτηση για τη δραστηριότητα της Δ.Ε.
Έλεγχος - Ερωτήσεις – Επερωτήσεις προς τη Δ.Ε.
Ενημέρωση- Συζήτηση Αντιπροσωπείας για το εκπονούμενο
από τον Ο.Α.Κ. Α.Ε. «Σχέδιο διαχείρισης (Master Plan) των
υδραυλικών έργων Κρήτης» .

---------------------
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Λοιπόν, συνάδελφοι και
καλεσμένοι που έχουμε την τιμή να σας φιλοξενούμε σήμερα
εδώ ξεκινάει η 6η τακτική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας.
Είναι μια διαφορετική συνεδρίαση . Θα ήθελα να καλωσορίσω,
δεν τα πάω καλά κ αι με τα τυπικά, ας το πάμε με μια σειρά
που εγώ πιστεύω ότι είναι ίσως σωστή. Τους τρείς
Αντιπεριφερειάρχες, τους δυο θεματικούς και τον ειδικό
Αντιπεριφερειάρχη επί τεχνικών θεμάτων, τον κ. Ξυλούρη, τον
κ. Συριγωνάκη και τον κ. Γουλιδάκη. Τα στελέχη του ΟΑΚ και
όλα και από το Διοικητικό Συμβούλιο, τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο, τους υπεύθυνους των Υπηρεσιών και ένα μεγάλο
κομμάτι των υπαλλήλων του ΟΑΚ οι οποίοι έχουνε μπει και
παρακολουθούν
τη
συνεδρίαση
σαν
guests,
τους
εκπροσώπους τον μελετητή τον κ. Τζίμα και τον κ.
Κολικονιάρη, δεν ξέρω αν είναι σωστή η προφορά του γιατί
προστέθηκε τώρα προς το τέλος.
ΚΟΛΙΚΟΝΙΑΡΗΣ: Μια χαρά, μια χαρά το λέτε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Μια χαρά.
Λοιπόν,
η
σημερινή
συνεδρίαση
και
τους
δυο
υπηρεσιακούς παράγοντες, τον κ. Κανδεράκη και τον κ.
Κριτσωτάκη από την Περιφέρεια και την Κα Μαρτίνου από την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης. Παρ ών επίσης βάσει της
πρόσκλησης του Προέδρου είναι και ένας γνώστης και των
θεμάτων ο κ. Μπριλάκης, παλιός συνάδελφος του θέματος του
τέταρτου που θα συζητήσουμε.
Θέλω να καταλάβουμε όλοι ότι η σημερινή συνεδρίαση
είναι ό,τι πιο δύσκολο έχουμε κάνει. Ήδη εδώ το δίκτυο δεν
κατάφερε να μας σηκώσει τους παρόντες και τώρα συζητάμε
και για το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, δηλαδή ας
φανταστούμε και ευτυχώς που υπήρχε ο Μανώλης και έλυσε ο
κ. Στρατής και έλυσε προβλήματα άμεσα την ώρα που
παρουσιαστήκανε.

σελίδα 7

Π Ρ ΑΚ Τ Ι Κ Α ΑΝ Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Ι ΑΣ

ΤΟΥ

Τ . Ε . Ε . / Τ . Α. Κ .

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1 ο
Ανακοινώσεις Προεδρείου Αντιπροσωπείας
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Η συνεδρίαση ξεκινάει με το
1 ο θέμα που είναι θεωρητικά οι ανακοινώσεις του Προεδρείου,
να το πάμε γρήγορα για να προχωρήσουμε στο 4 ο που
πιστεύω θα το κρίνουμε που είναι και το σημαντικό.
Υπήρχε
μια
καθυστέρηση
στην
οργάνωση
της
συνεδρίασης. Ο ένας λόγος είναι οι καλοκαιρινές διακοπές ,
θεωρητικά, δηλαδή είχαμε συνεννοηθεί με τους επικεφαλής
των παρατάξεων να περάσει και ο Αύγουστος και μετά να
κάνουμε τη συνεδρίαση και μετά προέκυψε και μια συνεδρίαση
της Διοικούσας Επιτροπής την προηγούμενη βδομάδα οπότε
ορίστηκε σήμερα περίπου τρείς μήνες μετά την 5 η συνεδρίαση.
Έχουμε τα γνωστά προβλήματα του Covid, επιλέχθηκε λοιπόν
εδώ να βρισκόμαστε τα στελέχη της υπηρεσίας οι οποίοι μας
υποστηρίζουνε. Τα δυο μέλη του Προεδρείου γιατί το τρίτο ο
Γραμματέας λείπει δυστυχώς σε σεμινάριο εκτός Κρήτης και
ένας καλεσμένος ο κ. Μπριλάκης ο οποίος δεν μπορούσε να
συνδεθεί από αλλού . Οι υπόλοιποι και ευχαριστώ πάρα πολύ
για τη συνεργασία όλων σας έχετε συνδεθεί από το σπίτι ή
από τη δουλειά σας. Είναι η κλασική διαδικασία που
εφαρμόζουμε όλη αυτήν την περίοδο.
Οι γενικοί κανόνες λειτουργίας μας, εμείς τους ξέρουμε,
λίγο για τους προσκεκλημένους. Παρακαλούμε συνέχεια το
μικρόφωνο κλειστό γιατί δημιουργούνται αντηχήσεις οι οποίες
δυσκολεύουν όχι μόνο εσάς δεν ακούτε αλλά και την
καταγραφή που κάνουμε, γιατί η συνεδρίαση καταγράφεται,
μαγνητοφωνείται. Κάθε ένας ο οποίος θεωρεί ότι θέλει να πει,
να συμμετάσχει στην κουβέντα είτε με ερώτηση είτε με
παρατήρηση σηκώνει , κάνει τη διαδικασία με το raise hand .
Όποιοι έχετε πρόβλημα από τους καλεσμένους , αν και νομίζω
ότι οι περισσότεροι το έχετε χρησιμοποιήσει σε διάφορες
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διασκέψεις όποιοι έχετε πρόβλημα συνεννοηθείτε εδώ με τα
τηλέφωνα της υπηρεσίας μας.
Θερμή παράκληση αυτή τη στιγμή είμαστε 52 άτομα , θα
αυξηθούνε, θα είμαστε περίπου στα 60, όσο το δυνατόν πιο
σύντομοι
για
να
μην
κουραστούμε
και
εμείς
να
παρακολουθούμε τους προσκεκλημένους μας και αυτοί να είναι
μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα η ολοκλήρωση της
διαδικασίας που να μην απαυδήσουνε και αποφασίσουνε
κάποια στιγμή να αποχωρήσουνε προτού τελειώσει η
διαδικασία.
Κάπου εδώ τελειώνει η γενική εισήγηση του Προεδρείου
για το 1 ο θέμα. Δεν ξέρω αν υπάρχει ως προς αυτό, όχι ως
προς
τη
διαδικασία
κάποια
παρατήρηση
ή
κάποια
ο
συμπλήρωση από τις παρατάξεις για να κλείσουμε το 1 θέμα.
Θα με συγχωρείτε μόνο , μόνο οι participant s είναι τρεις
σελίδες και θα πρέπει να περιμένετε να ψάχνω να δω αν
κάποιος έχει κάνει στο raise hand. Ωραία, υποθέτω ή ότι δεν
με ακούσατε ή ότι δεν υπάρχουνε κάποιες παρατηρήσεις.
Πρόεδρε θες να πεις κάτι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :
Νομίζω
Πρόεδρε
ότι
όλοι
αναγνωρίζουν τις δυσκολίες και τις ιδιαιτερότητες της
συνεδρίασης και θέλουμε να σε διευκολύνουμε . Μην
αγχώνεσαι νομίζω να αφήσουμε τα προκαταρκτικά, τα τυπικά .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Άγχος μεγάλο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Εδώ θα είμαστε να τα δούμε στη
συνέχεια, αλλά αφού έχουμε αυτούς τους εκλεκτούς
καλεσμένους απόψε και αφού έχουμε αυτό το σοβαρό
αναπτυξιακό θέμα και θέμα πιθαν όν επιβίωσης για το μέλλον
της Κρήτης νομίζω να το προτάξουμε να ξεκινήσει η συζήτηση,
η ενημέρωση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ένα λεπτό, ένα λεπτό , ναι,
θα τα πούμε. Αν μπορείς Μιχάλη να κατεβάσεις το χεράκι.
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ΤΟΥ

Τ . Ε . Ε . / Τ . Α. Κ .

Ο κ. Ταβερναράκης ο συνάδελφος θέλει κάτι να πει; Αν
είναι κάτι επί της ουσίας Γιώργο.
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Επί της ουσίας και επί της διαδικασίας θα
καλωσορίσω όλους τους καλεσμέ νους σήμερα. Θεωρώ ότι
είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο θα ακούσουμε με
ιδιαίτερη προσοχή όλοι μας στην ανάλυσή του παρόλο που
έχουμε (…) Θεωρώ και εγώ όπως είπε και ο Πρόεδρος ότι και
όπως ζήτησε και ο Αντιπεριφερειάρχης ο Νίκος ο Ξυλούρης να
προταθεί πρώτο και μετά να κάνουμε όποια άλλα θέματα
έχουμε.
Και κατά δεύτερον Πρόεδρε αν μπορείς να δίνεις
συγκεκριμένο χρόνο πεντάλεπτα να προχωρήσουν τον χρόνο
τουλάχιστον μετά τις εισηγήσεις οι οποίες προφανώς θα είναι
ελεύθερες τουλάχιστον στις παρεμβάσεις οι οποίες θα δίνονται
αν είναι χρονικά, αν είναι (πρόβλημα ήχου)
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :
Ευχαριστούμε
τον
συνάδελφο. Δεν βλέπω κάποιον άλλον να θέλει να μιλήσει.
Η διαδικασία είναι του Προεδρείου έτσι και αλλιώς, αλλά
θα γίνει με σύμφωνη γνώμη και του Σώματος γιατί είναι κάτι το
σχετικά πρωτόγνωρο αυτό που θα κάνουμε.
Λοιπόν, τελειώσαμε με το 1 ο θέμα.
ΘΕΜΑ 4 ο
Ενημέ ρωση- Συζήτηση Αντιπροσωπείας για το
εκπονούμενο από τον Ο.Α.Κ. Α.Ε. «Σχέ διο διαχείρισης
(Master Plan) των υδραυλικών έ ργων Κ ρήτης»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Δεν έχει κάποια αξία κατά τη
γνώμη μας των δύο μελών που είμαστε εδώ να ασχοληθούμε
με το 2 ο , το 3 ο έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει, το δεύτερο γιατί
αυτή τη στιγμή προκρίνεται από το Προεδρείο και ζητάει από
το Σώμα να εγκρίνει , να προταθεί το 4 ο θέμα. Αν υπάρχει
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αντίρρηση στο να προταθεί το 4 ο θέμα από τα μέλη της
Αντιπροσωπείας παρακαλώ ένα raise hand στη διαδικασία με
το raise hand. Αν υπάρχει αντίρρηση να προταθεί το 4 ο θέμα.
Σας δίνουμε λίγο χρόνο. Εύχομαι να μην υπάρχει κά ποια
αντίρρηση.
Ο συνάδελφος ο Κωνσταντακόπουλος , Παναγιώτη έχεις
αντίρρηση; Υπάρχει επικοινωνία με τον συνάδελφο τον
Κωνσταντακόπουλο;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ : Όχι Γιάννη κατά λάθος το σήκωσα ,
συγγνώμη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Οkay, ευχαριστώ.
Λοιπόν, κάπου εδώ τέλειωσε αυτό, η διαδικασία για να
προκριθεί το θέμα 4 ο να συζητηθεί αυτή τη στιγμή.
Θα ήθελα, έχει γίνει μια πρώτη ενημέρωση στους
επικεφαλής
των
παρατάξεων,
εκφράστηκαν
κάποιες
αντιρρήσεις. Θα ήθελα λοιπόν να διαβάσω μια, να κάνουμε ως
Προεδρείο μια πρόταση για τη διαδικασία για να μην
υπάρχουνε παρεξηγήσεις.
Η άποψή μας είναι ότι εφόσον εισηγητής του θέματος
ήτανε ο Πρόεδρος της Διοικούσας να κάνει μια πάρα πολύ
μικρή εισήγηση, που να μας πει προφανώς τους λόγους για
τους οποίους το έκρινε ότι έπρεπε να μπει. Μετά να κληθούν
διαδοχικά η Διοίκηση του ΟΑΚ για μια πάρα πολύ σύντομη
τοποθέτηση, πάρα πολύ σύντομη, γιατί η πραγματική
τοποθέτηση θα είναι η τρίτη που θα είναι το Τμήμα το
αντίστοιχο το οποίο έχει αναλάβει την εκπόνηση του Master
Plan μαζί με τον εκπρόσωπο του μελετητή, τον έναν ή και τους
δύο ανάλογα ό,τι αποφασίσουν αυτοί. Αυτή θα είναι η τρίτη
διαδικασία. Εκεί θα δώσουμε και ένα λίγο μεγαλύτερο χρόνο
περίπου στα δεκαπέντε λεπτά. Μετά προτού γίνουν οι
ερωτήσεις, οι διευκρινιστικές ερωτή σεις προς τον μελετητή
άποψη μας είναι ότι θα πρέπει να τοποθετηθούν οι
εκπρόσωποι της Περιφέρειας έτσι ώστε να γίνουν ερωτήσεις
συνολικά για να είναι κατανοητή από όλα τα μέλη της
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Αντιπροσωπείας, να γίνει κατανοητός ο τρόπος που
αντιμετωπίζει και ο μελετη τής και ο ΟΑΚ και η Περιφέρεια και
η Αποκεντρωμένη το θέμα. Μετά να γίνουν οι ερωτήσεις των
μελών της Αντιπροσωπείας . Εδώ θα ήθελα να είμαστε λίγο
αυστηροί, των μελών της Αντιπροσωπείας , όχι ερωτήσεις
τρίτων προς τρίτους. Η συνεδρίαση γίνεται για να
ενημερωθούμε εμείς και να συζητήσουμε μετά το θέμα. Αφού
γίνουνε οι ερωτήσεις και δοθούν οι απαντήσεις από όλους
όσους ερωτηθούν θα προχωρήσουμε στη δική μας διαδικασία
πια την εσωτερική, η οποία όμως θα παρακαλούσα με8 να την
παρακολουθήσετε και οι καλεσμένοι, ό σοι μπορείτε που είναι
οι τοποθετήσεις των μελών της Αντιπροσωπείας και τέλος των
μελών της Αντιπροσωπείας και του κ. Μπριλάκη που είναι
προσκεκλημένος. Και τέλος θα γίνει ένα κλείσιμο από τον
Πρόεδρο της Διοικούσας, ο οποίος έχει εισηγηθεί και το θέμα.
Είναι μια περίπου τυπική διαδικασία, μια προσπάθεια
προσαρμογής
στα
τυπικά
του
κανονισμού
της
Αντιπροσωπείας.
Επειδή εκφράστηκαν κάποιες διαφωνίες ως προς αυτόν
τον σχεδιασμό θα ήθελα αν υπάρχουν ακόμα, αν δεν έχουν
αρθεί μετά την απάντηση που έστειλα το πρ ωί σε κάποια email να υπάρχει μια σύντομη τοποθέτηση, να δούμε και να
αποφασίσει το Σώμα, δεν είμαστε κάθετοι σε αυτό. Αν υπάρχει
μισό λεπτό δίνουμε σε όποιον έχει αντίρρηση για τη
διαδικασία. Θέλω να μας καταλάβετε ότι είναι λίγο
πρωτόγνωρη έτσι και αυτή τη στιγμή μιλάμε πια για 55 άτομα
τα οποία είναι μέσα.
Λοιπόν, η συνάδελφος η Βρέντζου. Κα Βρέντζου έχετε το
λόγο. Ένα λεπτό να γράψω μόνο Ειρήνη και τους νέους που
μπήκανε. Η συνάδελφος η Βρέντζου.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Ναι, καλησπέρα ξανά σε όλους.
Αυτό που εγώ εξέφρασα είναι ότι όλα αυτά είμαστε εδώ
τα μέλη της Διοικούσας, εκπρόσωποι των παρατάξεων και
μιλάμε, θα μιλήσουμε, δηλαδή θα πούμε έναν σύντομο
χαιρετισμό, δεν μας επιτρέπεται να πούμε. Ούτε καν μια μικρή
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τοποθέτηση με ένα στίγμα πεντάλεπτο, τρίλεπτο, δίλ επτο για
αυτό το θέμα και μιλάμε μετά από τρείς ώρες που θα είναι στο
τέλος. Αυτό δεν είναι διαδικασία. Αυτό εξέφρασα κιόλας .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ωραία.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Διότι μπορούμε να καλωσορίσουμε, έχουμε
τόσους προσκεκλημένους, κάποιοι μπορεί στο ενδ ιάμεσο να
φύγουνε και δεν δίνετ αι η δυνατότητα να πούμε ένα
καλωσόρισμα και ένα στίγμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Πολύ ωραία.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ειρήνη ευχαριστώ.
Λοιπόν, δεν είναι παράλογο. Άρα τη στιγμή που προτού
όμως ξεκινήσουνε οι τοποθετήσεις των προσκεκλημένων μαζί
με τον Πρόεδρο ο οποίος θα κάνει, που έκανε και την
εισήγηση, όποιο μέλος της Διοικούσας επιθυμεί ας κάνει μια
πολύ σύντομη αρχική τοποθέτηση. Ικανοποιημένοι είσαστε με
αυτό; Ειρήνη;
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Δεν είναι θέμα ικανοποίησης, είναι θέμα σωστής
λειτουργίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠ ΕΙΑΑΣ:
πρωτόγνωρη και για εμάς Ειρήνη.

Είναι

μια

διαδικασία

ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Εντάξει, ας προχωρήσουμε νομίζω, δεν υπάρχει
λόγος να καθυστερούμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :
διαδικασία.
Ο λόγος στον Πρόεδρο.

Λοιπόν,

ξεκινάει

η
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Εγώ Πρόεδρε ακόμα και αν θέλει
να χαιρετήσει πρώτη η Ειρήνη δεν έχω αντίρρηση. Ας
προχωρήσουμε γρήγορα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ξεκίνα Μιχάλη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Λοιπόν, θα είμαι πάρα πάρα πολύ
σύντομος, πιο πολύ θα μιλήσω για την αφορμή.
Η αφορμή για τη σημερινή συζήτηση είναι η παρουσία
μου ως μέλος του Τεχνικού Συμβουλίου, όπου γνωμοδοτούμε
για τη μελέτη αυτή και έχοντας ένα τόσο σοβαρό θέμα
μπροστά μου βρήκα πολύ καλή αφορμή να ενημερωθεί το
Σώμα και γι’ αυτό ιδιαιτέρως θέλω να ευχαριστήσω και τους
μελετητές αλλά και τους Αντιπεριφερειάρχες, το φίλο το
Λευτέρη τον Κοπάση από τον ΟΑΚ, τα στελέχη του ΟΑΚ ,
όλους τους οποίους μας τιμούν με την παρουσία τους από την
Περιφέρεια, την Αποκεντρωμένη, για τί πιστεύω ότι θα γίνει μια
πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση πάνω σε ένα θέμα το οποίο
ίσως και να είναι το μείζον θέμα.
Ασχολούμαστε αυτή την εποχή με το ν δρόμο, με τον
ΒΟΑΚ που είναι ασφαλώς ένα κυρίαρχο θέμα για την ανάπτυξη
της Κρήτης. Αν δούμε και λίγο πιο μακριά τις επόμενες
δεκαετίες όμως ίσως το νερό, η διαχείρισή του και η ποιότητά
του και η ποσότητά του να είναι το νούμερο ένα θέμα για το
νησί μας. Με αυτό το σκεπτικό θεώρησα απαραίτητο να γίνει
μια συζήτηση στην Αντιπροσωπεία, μια πρώτη συζήτηση και
μια ενημέρωση για αυτή τη μελέτη, χωρίς να σταθούμε στο
παραδοτέο της μελέτης ή σε λεπτομέρειες της μελέτης, αλλά
να γίνει μια συζήτηση για το νερό, να ξεκινήσει μια συζήτηση
για το νερό από εδώ η οποία μπορεί να συνεχιστεί, να πάρει
διαστάσεις, να στηθεί ο μάδα εργασίας πάνω σε αυτό και να
καταλήξουμε ίσως και σε μια εκδήλωση για να προτείνει το
Τεχνικό Επιμελητήριο να πάρει θέση πάνω στα ζητήματα της
διαχείρισης των υδάτων της Κρήτης.
Δεν θα ήθελα για πρόλογο να πω κάτι άλλο .
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Και πάλι να καλωσορίσω τους ε κλεκτούς καλεσμένους,
συναδέλφους και μη και πιστεύω ότι θα έχουμε μια πάρα πολύ
ενδιαφέρουσα συζήτηση σήμερα.
Ευχαριστώ Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ευχαριστώ εγώ κυρίως και
για τη συντομία της τοποθέτησης.
Λοιπόν, επειδή έτσι συμφωνήσαμε θέλει κ άποιο άλλο
μέλος της Διοικούσας, φαντάζομαι η συνάδελφος η Βρέντζου ή
όποιο άλλο μέλος να τοποθετηθεί αρχικά; Είναι άλλη αυτή η
τοποθέτηση και άλλη αυτή που θα κάνουμε σαν παρατάξεις
μετά.
Ειρήνη θέλεις; Το λόγο έχει η συνάδελφος Ειρήνη. Όση
ώρα μιλάει η συνάδελφος η Βρέντζου όποιο άλλο μέλος της
Διοικούσας επιθυμεί να μιλήσει ας σηκώσει το χέρι του.
Ευχαριστώ πολύ. Ειρήνη όσο μπορείς πιο σύντομα.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Εννοείται, καλησπέρα.
Το θέμα της τοποθέτησης σε σχέση με τη διαδικασία έχει
να κάνει καθαρά με δ ημοκρατικές λειτουργίες οργάνων και
οφείλουμε όλοι να υπερασπιστούμε αυτό το πράγμα σε όλες
τις εκφάνσεις του.
Θέλω να καλωσορίσω τους καλεσμένους . Προφανώς είναι
ένα τεράστιο ζήτημα , πάρα πολύ σημαντικό το θέμα του νερού,
στο οποίο υπάρχουνε πολλά ζητήμα τα και θέματα σε όλη την
Ελλάδα από άποψη κόστους, ιδιωτικοποιήσεων κλπ. Εδώ στην
Κρήτη είχε ξεκινήσει και μια μελέτη, θα μας τα πούνε και μετά
και ο Μαρίνος ο Κριτσωτάκης και η Μαρτίνου η συνάδελφος η
Αγγελική, η οποία είχε εκπονηθεί από την τότε Περιφέρε ια και
Αποκεντρωμένη για το θέμα αυτό και μου έκανε λίγο εντύπωση
που εκ νέου στην ουσία συνεχίστηκε μετά και δόθηκε αντί να
επικαιροποιηθεί. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο πρέπει
να καταλήξει στο αν υπάρχει θέμα πραγματικά για την Κρήτη
και τι πρέπει να κάνουμε με δράσεις.
Εγώ διάβασα τα παραδοτέα και πράγματι θα ήθελα να ,
ζητάω δηλαδή από τους εισηγητές να πούνε συμπεράσματα να
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δώσουν δεδομένα το αν έχουμε πρόβλημα, ποιο είναι αυτό και
ποιες θα είναι οι κινήσεις οι οποίες θα πρέπει να γίνουνε και
σε σχέση με τα κόστη τα οποία ανεβαίνουν διαρκώς. Θα
παρακολουθήσω με μεγάλο ενδιαφέρον την παρουσίαση και θα
τοποθετηθώ και μετά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ευχαριστούμε πάρα πολύ και
για τη συντομία.
Δεν είδα, υπάρχει ο συνάδελφος ο Ταβερναρά κης.
Γιώργο όσο μπορείς και εσύ πιο σύντομα.
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Ναι, αφού καθορίστηκε τώρα έτσι η
διαδικασία να προχωρήσω ξανά εγώ αν και έκανα
προηγουμένως με αφορμή την προηγούμενη τοποθέτησή μου
για τη διαδικασία. Να χαιρετίσω ξανά όλους όσους βρίσκονται
και ιδιαίτερα στη σημερινή Αντιπροσωπεία και ιδιαίτερα τους
καλεσμένους μας που είναι εδώ τόσο από την Αποκεντρωμένη
αλλά
και
τους
Αντιπεριφερειάρχες,
αλλά
και
τους
εκπροσώπους των μελετητών.
Θα παρακολουθήσω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και εγώ τη
συζήτηση, την παρουσίαση μάλλον της μελέτης αλλά και της
θέσης της Περιφέρειας και πως θα αξιοποιηθεί, αν θα
αξιοποιηθεί και σε ποιο βαθμό αυτό το Master Plan.
Σίγουρα ένα θέμα το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας
στις επόμενες δεκαετίες πέρα από τα θέματα τα μεγάλα, τα
οποία τρέχουν με όποιον τρόπο τρέχουν και με όποια κριτική
από το Τεχνικό Επιμελητήριο όσον αφορά τον ΒΟΑΚ, όσον
αφορά το αεροδρόμιο στο Καστέλι, αλλά και ένα θέμα το οποίο
προέκυψε πρόσφατα, τις προηγούμενες μέρες το οποίο έχουμε
καταθέσει και ένα ψήφισμ α, Πρόεδρε, το οποίο προφανώς θα
το αναφέρεις αργότερα που αφορά το θέμα που προέκυψε με
το ΤΑΙΠΕΔ και με την αξιοποίηση του αεροδρομίου
Καζαντζάκη όταν φύγει από το Καστέλι. Σίγουρα αυτά είναι
μείζονα θέματα τα οποία τρέχουν τα επόμενα χρόνια, αλλά
σίγουρα μακροπρόθεσμα αλλά και μεσοπρόθεσμα η κλιματική
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αλλαγή και όλα τα φαινόμενα των έντονων καιρικών
φαινομένων, αλλά και σε συνδυασμό με την έλλειψη νερού
σίγουρα αυτά τα έργα και οι παρεμβάσεις και οι δράσεις οι
οποίες πρέπει να γίνουν …(πρόβλημα ήχου)… σή μερα
τουλάχιστον που περιμένουμε την ανάλυση νομίζω ότι θα
ακούσουμε με πολύ ενδιαφέρον το πως θα πρέπει να
ιεραρχηθούν όλα αυτά και πως θα πρέπει να κοστολογηθούν
και
στο
επόμενο
διάστημα
πως
θα
πρέπει
να
πραγματοποιηθούν διότι είναι μπροστά μας όλα αυτά τα
φαινόμενα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ευχαριστώ.
Οπότε ξεκινάμε τη διαδικασία της ενημέρωσης έτσι όπως
προτάθηκε από το Προεδρείο.
Θα παρακαλούσα τα στελέχη της Διοίκησης του ΟΑΚ,
έχουμε εδώ πέρα παρόντες τον Πρόεδρο του Διοικητικ ού
Συμβουλίου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Όποιος θέλει ή αν
θέλετε και οι δύο μια πάρα πολύ σύντομη τοποθέτηση για το
θέμα που έχουμε σήμερα. Ποιος από τους δύο θέλει ή και οι
δύο;
ΚΟΠΑΣΗΣ: Δεν έχουμε συνεννοηθεί. Άρη;
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ: Θα έλεγα, συγγνώμη που παρεμβαίνω θα
έλεγα ότι πολύ σύντομα θα μπορούσαμε με δύο λέξεις και οι
δύο να πούμε για το συγκεκριμένο ζήτημα εάν δεν έχει…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ναι, ναι. Κ. Παπαδογιάννη
ξεκινήστε, ξεκινήστε εσείς.
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ: Καταρχήν να συγχαρώ το Τεχν ικό
Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης γι α αυτή την πρωτοβουλία
που δίδει την ευκαιρία να συζητηθεί ένα πάρα πολύ σημαντικό
θέμα όπως είναι η διαχείριση των υδάτων συνολικά στη νήσο
Κρήτη.
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Αυτό το Master Plan όπως λέμε θα ήθελα με δεδομένο
ότι θα γίνει ανάλυσ η από τους μελετητές και παρουσίαση
αυτού του πλάνου να πω δύο κουβέντες σχετικά με τον
Οργανισμό μας που γνωρίζουμε όλοι ότι διαθέτει μια πλούσια
ιστορία στο σχεδιασμό υλοποίησης των προγραμμάτων και
των έργων τα οποία συνέβαλαν αποφασιστικά στη βελτίωση
των αναπτυξιακών προοπτικών της Περιφέρειας Κρήτης και
ιδιαίτερα μέσω της ορθολογικής διαχείρισης του κύκλου του
νερού.
Ειδικότερα η Περιφέρεια Κρήτης γνωρίζουμε όλοι ότι
αντιμετωπίζει διαχρονικά προκλήσεις στη διαχείριση των
υδάτινων πόρων που προκύπτουν από το βιοκλιματικό
περιβάλλον και τον σχετικό χαρακτήρα. Σήμερα οι προκλήσεις
αυτές επιτρέψτε μου εντείνονται καθώς έχουμε εδώ κοντά
δίπλα μας, έχουμε παρούσα την κλιματική αλλαγή σε
συνδυασμό με τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία
επιβάλλουν μια συστηματ ικότερη αντιμετώπιση των αδυναμιών
διαχείρισης του κύκλου του νερού. Παράλληλα η εφαρμογή της
Οδηγίας 2060 ασκεί πιέσεις για ορθολογική διαχείριση,
εξοικονόμηση κόστους και διαφάνεια στην τιμολόγηση.
Ο ΟΑΚ πρέπει αυτό το τονίζω να ενισχύσει
τον
παγκρήτιο χαρακτήρα του. Να προσαρμοστεί στις νέες
συνθήκες και να αποκτήσει μια ισχυρή αναπτυξιακή
φυσιογνωμία με εξειδίκευση και αυτό προσπαθούμε να
κάνουμε στην υλοποίηση, τη διαχείριση και λειτουργία
μεγάλων υποδομών στους άξονες τους οδικούς και στον κύκλο
του νερού. Παράλληλα θα πρέπει να αναδειχθεί σε αξιόπιστο
σύμβουλο και της Περιφέρειας και της Περιφερειακής Ένωσης
Δήμων Κρήτης με την ενίσχυση και αυτό θα γίνει μέσα από το
στρατηγικό σχεδιασμό που επεξεργαζόμαστε και την υιοθέτηση
σύγχρονων συστημάτων παρα κολούθησης και αξιολόγησης
έργων στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης παγίων.
Τώρα ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο ΟΑΚ με αυτόν τον
αναπτυξιακό ρόλο που έχει στην Κρήτη και ανταποκρινόμενο ς
στις δραματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει το νησί μας
από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι γνωρίζουμε
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όλοι πολύ νωπές, ακόμα και οι μνήμες από τις ολέθριες
καταστροφές των πλημμυρών των τελευταίων ετών. Έχει βάλει
την πρωτοβουλία με τη σύμφωνη γνώμη και παραίνεση του
Υπουργείου
Υποδομών
και
Μεταφορών
το
οποίο
χρηματοδότησε και τη συγκεκριμένη μελέτη να προχωρήσει
στη σύνταξη ενός ολιστικού, γενικού σχεδίου των κύριων
υδραυλικών έργων που αφορούν τον κύκλο του νερού στην
Κρήτη, ύδρευση, άρδευση, αντικείμενο νερό, αντιπλημμυρικά
έργα γιατί αυτό το Master Plan περιλαμβάνει και ένα πολύ
σημαντικό κομμάτι, το δεύτερο να το πούμε έτσι σκέλος, που
έχει να κάνει με τα αντιπλημμυρικά έργα.
Με τη μελέτη αυτή τίθενται οι βάσεις για τον
μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και υλοποίηση των υποδομών που
απαιτούνται στο νησί μας σε εξειδίκευση των σχεδίων
διαχείρισης των λεκανών απορροής και κινδύνων πλημμύρας
της Κρήτης, λαμβάνοντας υπόψη την ισότομ η κάλυψη βασικών
αναπτυξιακών μοχλών, την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας
και ποιότητας νερού για τους συντοπίτες μας και τον τουρισμό,
που θέλουμε να εξυπηρετήσουμε αλλά και την πρωτογενή
παραγωγή των αγροτικών προϊόντων μας σε όλο το νησί.
Παράλληλα
υποστηρίζει ,
ιδίως
σε
ότι
αφορά
στα
αντιπλημμυρικά έργα, τις ενέργειες που υλοποιούν και άλλοι
φορείς όπως η Περιφέρεια Κρήτης, το Υπουργεί ο Υποδομών
και Μεταφορών.
Φιλοδοξούμε ότι το γενικό σχέδιο ύδρευσης το οποίο έχει
θέσει σε μακρόχρονη δημόσια διαβούλευση ο ΟΑΚ αποτελεί
μια πλήρη και ικανή βάση για την εξειδίκευση των
διαχειριστικών και τεχνικών θεμάτων που απαιτούνται για την
ταχεία χρηματοδότηση και την υλοποίηση των έργων.
Είμαστε εδώ λοιπόν, όλα αυτά θα επιτευχθούν και ο
στόχος και ο σκοπός για τα πολλά επόμενα χρόνια των
αναπτυξιακών υποδομών και έργων που πρέπει να γίνουν
στην Κρήτη με ό ,τι έχει να κάνει με το νερό, με τη διαχείρι ση
των υδάτων να συζητήσουμε, να συνεργαστούμε, να
συνεργήσουμε. Ξέρετε αυτό το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά
ότι οι μοναχικοί δρόμοι δεν οδηγούν πουθενά. Είμαστε εδώ
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σαν ο παγκρήτιος Οργανισμός, ο Οργανισμός που έχει αυτό το
χαρακτήρα τον αναπτυξιακό, να συνε ργαστεί και να πάμε
μπροστά την ανάπτυξη στην Κρήτη.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και
θέλω να πιστεύω ότι σήμερα θα εξαχθούν πολύ χρήσιμα
συμπεράσματα που στη συνέχεια θα μας δώσουν αν θέλετε τη
δυνατότητα της συνεργασίας, της συνέργειας γ ια να
προχωρήσουμε στα πολύ σημαντικά αυτά αναπτυξιακά έργα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Εμείς ευχαριστούμε για την
ανταπόκριση έτσι κι αλλιώς που ήταν σε εκπληκτικό βαθμό
από τον ΟΑΚ. Αυτό πρέπει να το πω. Μετά θα τοποθετηθούμε
για όλα τα άλλα θέματα.
Κ. Κοπάση η σειρά σας, ελπίζω λίγο πιο σύντομος από
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
ΚΟΠΑΣΗΣ: Θα είμαι πολύ σύντομος. Να τους φοβάστε όσους
ξεκινάνε με αυτή την πρόταση.
Λοιπόν, αφού λοιπόν ευχαριστήσω και εγώ για την
πρόσκληση και σας συγχα ρώ για την πρωτοβουλία , θεωρώ ότι
είναι πολύ σημαντικό το θέμα , να ξέρετε ότι συμπάσχω ως
πρώην Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας γιατί είναι τέσσερις ή
πέντε τριετίες, δεν θυμάμαι και εγώ πόσες είναι στη Δυτική
Κρήτη να χαιρετήσω και εγώ τους συναδέλφους του Τε χνικού
Επιμελητηρίου, τους συναδέλφους στον ΟΑΚ και τους
συναδέλφους στο Περιφερειακό Συμβούλιο και όσους έμειναν
να τους χαιρετήσω έναν-έναν χωριστά.
Να σας πω ότι πρέπει να πάρω αμπάριζα, πρέπει να
πάρω δηλαδή την αφορμή για να πω δυο πράγματα από την
Κα Βρέντζου. Πράγματι αυτό που ισχύει ως στρατηγικός
σχεδιασμός υδάτων στη χώρα μας είναι τα διαχειριστικά
υδάτων ανά λεκάνη απορροής. Η Κρήτη δηλαδή έχει το δικό
της και σήμερα στο κατά τα άλλα λίγο πληκτικό συνέδριο για
το νερό στο Ηράκλειο όπου συναντηθή καμε αγαπητέ Γιάννη,
αναφέρθηκε από τον κ. Κρεμλή ότι ξεκινάει ο τρίτος κύκλος για
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αυτά τα διαχειριστικά. Όμως πράγματι με μια ανάθεση της
προηγούμενης Διοίκησης του Υπουργείου, στην προηγούμενη
Διοίκηση του Οργανισμού ανατέθηκε αυτό το Master Plan και
πρέπει να το χωρέσουμε στο ν χώρο, να βρούμε την
αρμοδιότητα για να είναι χρήσιμο. Υπάρχει πρωτογενής
δουλειά η οποία είναι πολύτιμη και πρέπει να την
αξιοποιήσουμε.
Είναι
σίγουρο
πάντως
ότι
αυτό
το
συγκεκριμένο δεν αίρει τις αιρεσιμότητες στα έργα που θα
χρηματοδοτηθούν διότι δεν αποτελεί κάτι συγκεκριμένο και
εγκεκριμένο και αναζητείται ο ρόλος της Περιφέρειας εδώ,
ώστε να αποκτήσει και αυτή την υπόσταση που απαιτείται σε
σχέση με τα επιμέρους Master Plan των Δήμων ή των άλλων
φορέων που κάνουν για τα δικά το υς έργα. Νομίζω ότι έχουν
πολύ καλή γνώση στην Περιφέρεια για το συγκεκριμένο.
Ο Οργανισμός το παρακολουθεί όπως είπε και ο Άρης ο
Παπαδογιάννης με προσήλωση και με πολύ μεγάλο
ενδιαφέρον. Είναι ένα μεγάλο project. Ανατέθηκε στον
Οργανισμό και τον πληρώνε ι το Υπουργείο. Είναι κρίμα
δηλαδή να μην αξιοποιήσουμε αυτό το περιεχόμενο με τον
καλύτερο τρόπο και το μαζέυω λέγοντας ότι είναι προφανές ότι
ό,τι καταγράφεται έχει τη βαρύτητά του, ο τρόπος που θα
αξιοποιηθεί είναι ένα ζητούμενο στην πορεία. Νομίζω ότι και
με τον Μιχάλη τον Χωραφά το έχουμε συζητήσει εκτενώς και
προφανώς αναφέρεται και στη Δυτική Κρήτη, αναφέρεται σε
όλη την Κρήτη και περιμένουμε με τις παρατηρήσεις και με τη
διαδικασία που θα ακολουθηθεί να αποτελέσει ένα πραγματικό
εργαλείο-πρόκριμα στον τρίτο κύκλο των διαχειριστικών
σχεδίων των υδάτων και της προστασίας των ακτών που θα
ζητηθεί φαντάζομαι το επόμενο διάστημα. Μια παράξενη
παρένθεση ήταν από το Υπουργείο. Περιμένουμε να το
αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο γιατί οι μελετητές είναι
ικανοί και άξιοι, τα χρήματα θα δοθούν και οι ανάγκες της
Κρήτης είναι συγκεκριμένες.
Θέλω να πω ότι δεν τίθεται θέμα σε σχέση με την
κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή όσοι το παρακολουθούν
και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά και κεντρικά σαν
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πολιτική της χώρας θα αποτελέσει ένα διαφορετικό, μια
ξεχωριστή πολιτική και πρέπει να το δούμε έτσι. Δεν είναι
δηλαδή τόσο μονοδιάστατο ως προς τις καταστροφές ή τα
νερά και αν υπάρχουν. Στην Κρήτη είναι σίγουρο ότι έχουμε
πολλά νερά, εφόσον γίνουν τα κατάλληλα έργ α, εφόσον δεν
άρουμε τις πιέσεις για τη ρύπανση του επιφανειακού ή του
υδροφόρου ορίζοντα υδατικού και έχουμε την κατάλληλη
ενημέρωση-ευαισθητοποίηση του πληθυσμού για να το
χειρίζεται με τον καλύτερο τρόπο.
Με αυτό κλείνω, θα σας παρακολουθήσω μέχρι τις 21.00
και μετά γιατί έχω μια ανειλημμένη υποχρέωση στο ενδιάμεσο,
αλλά με ενδιαφέρει πολύ να ακούσω τη συζήτηση.
Να ευχαριστήσω επίσης την Κα Κουρουπάκη την Ειρήνη
για τις οδηγίες που ήταν πολύ χρήσιμες για να συνδεθώ με το
e:Presence γιατί δεν το έχω ξα ναχρησιμοποιήσει ενώ το zoom
είναι στην καθημερινότητά μας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Εμείς ευχαριστούμε.
Οι πάσες που δόθηκαν σε αυτή την τοποθέτηση ήταν
πάρα πολλές για όσους ασχολούνται με το θέμα και θα τα
πούμε αργότερα.
Και περνάμε στο τρίτο στάδιο της διαδικασίας.
Η αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΚ μαζί με τους μελετητές ,
φαντάζομαι θα ξεκινήσει ο κ. Πενθερουδάκης; Κάπως έτσι;
ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ: Ναι, ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ωραία, μια μικρή, ό,τι θέλετε
εισήγηση από εσάς και μετά εσείς κανονίζετε ποι ος από τους
εκπροσώπους των μελετητών θα πάρει το ν λόγο;
Θα ήθελα να παρακαλέσω, παράκληση , ναι μια γενική
περιγραφή, αλλά οι μελετητές να εστιάσουνε πιο πολύ στα
έργα που αφορούν την Ανατολική Κρήτη που ίσως έχουμε και
ένα διαφορετικό ενδιαφέρον.
Ευχαριστώ.
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ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ: Ωραία, καλησπέρα και από εμένα.
Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
Θα ήθελα πολύ γρήγορα να σας δώσω μερικά γενικά
στοιχεία.
Ακούγομαι καλά;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Πρέπει να κλείσει ο δεύτερος
υπολογιστής που δουλεύει από εκεί.
ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ: Εντάξει, έχει κλείσει, εντάξει.
Λοιπόν, εγώ θα σας δώσω μερικά γενικά στοιχεία για την
πορεία της υλοποίησης αυτής της σύμβασης .
Με ακούτε; Ναι, ναι.
Για την πορεία της υλοποίησης αυτής της σύμβασης που
έχει τίτλο «Σχέδιο διαχείρισης Master Plan υδραυλικών έργων
Κρήτης» η οποία ανατέθηκε από το Υπουργείο Υποδομών στον
Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης και με μια διαγωνιστική
διαδικασία ανάδοχος αναδείχθηκε και να πούμε εδώ ακριβώς
ποιος είναι ο ανάδοχος . Είναι η «Ένωση Οικονομικών Φορέων:
«ΕΜΒΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΛΑΖΑΡΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ». ΟΙ δυο πρώτοι αυτοί οικονομικοί φορείς
ασχολήθηκαν με τις υδραυλικές, με την υδραυλική μελέτη, με
τη
μελέτη
την
περιβαλλοντική
καθώς
και
με
το
ηλεκτρομηχανολογικό τμήμα της με λέτης. Τα υπόλοιπα μέρη
της ένωσης οικονομικών φορέων είναι ο κ. Μαυρογιάννης για
την οικονομική μελέτη, ο κ. Φανουργάκης για τα τοπογραφικά
και ο κ. Στάπ πας για τη γεωλογική μελέτη.
Με λίγα λόγια ήθελα να πω ότι ο προϋπολογισμός της
προσφοράς ήταν 257.00 0 πλέον ΦΠΑ. Έχουν απορροφηθεί
μέχρι σήμερα περίπου 220.000 ευρώ και το φυσικό αντικείμενο
ουσιαστικά έχει ολοκληρωθεί με την παράδοση όλων των
απαιτουμένων
όπως
προσδιοριζόταν
στη
σύμβαση
παραδοτέων και συγκεκριμένα με το τεύχος της έκθεσης του
σχέδιου διαχείρισης για την ύδρευση και άρδευση της Κρήτης,
το πρώτο τεύχος. Και το δεύτερο τεύχος είναι με το σχέδιο
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διαχείρισης των αντιπλημμυρικών έργων της Κρήτης, διότι η
σύμβαση αυτή αποτελείται από δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα
έχει να κάνει με την εκπόνηση του γενικού διαχειριστικού
σχεδίου ύδρευσης-άρδευσης Κρήτης και το δεύτερο τμήμα με
την εκπόνηση του γενικού διαχειριστικού σχεδίου των
αντιπλημμυρικών έργων Κρήτης.
Εφόσον έχει, σύμφωνα με τη σύμβαση και εφόσον
παραδόθηκαν τα παραδοτέα ακολούθησε μια διαδικ ασία
διαβούλευσης που κράτησε μέχρι τα μέσα Ιουλίου του 2021,
φέτος δηλαδή, όπου υποβλήθηκαν στον Οργανισμό διάφορες
παρατηρήσεις, σχόλια, οι οποίες έχουν τώρα συλλεχθεί όλα
αυτά τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί και μαζί όλα αυτά
λοιπόν τα στοιχεία θα αξιολ ογηθούν ούτως ώστε να έχουμε, να
ολοκληρωθεί και να υπάρξει λοιπόν η τελική έκθεση των δυο
αυτών διαχειριστικών σχεδίων. Υπήρχαν συγκεκριμένα έξι, έξι
προτάσεις από ιδιώτες, από δημόσιους φορείς, από ένα
πολιτικό κόμμα, τα οποία όλα τα έχουμε λάβει υπόψη μ ας για
την περαιτέρω συνέχιση της διαδικασίας της υλοποίησης της
σύμβασης.
Πολύ γρήγορα θα ήθελα να σας πω ότι και τα δυο
τμήματα, και τα δυο τμήματα σε πολύ αδρές γραμμές
αποτελούνται από διάφορες διαδικασίες, από διάφορες
δράσεις όπως το πρώτο είναι ότι έγινε στην αρχή και για τις
δυο διαδικασίες και για το σχέδιο ύδρευσης -άρδευσης και για
το σχέδιο των αντιπλημμυρικών έργων έγινε μια πολύ
εξαντλητική καταγραφή των υπαρχουσών στοιχείων . Πάρα
πολύ αυτό πέρασε πάρα πολύς χρόνος ούτως ώστε να
μαζέψουμε τα π ερισσότερα και ο μελετητής βέβαια τα
περισσότερα δυνατά στοιχεία.
Όλα αυτά, όλα αυτά τα οποία συλλέχθηκαν μπήκαν σε
μια διαδικασία μεθοδολογίας όπου στο μεν σχέδιο ύδρευσης
και άρδευσης δημιουργήθηκαν τα υδατικά ισοζύγια για τη νήσο
Κρήτης, για την ύδρευσ η και άρδευση, για τον τωρινό αλλά και
για τον μελλοντικό χρόνο δηλαδή για σήμερα, για πενταετία και
για εικοσαετία με όλες τις παραμέτρους οι οποίες απαιτούνται
και κυρίως βέβαια με την προσφορά του νερού που υπάρχει
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τώρα με τη δυνατότητα μεγαλύτερης προσ φοράς νερού για να
καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες του νησιού της Κρήτης και
σήμερα αλλά και στα μελλοντικά, και στα πέντε χρόνια και
στην εικοσαετία.
Όλα αυτά λοιπόν για το κομμάτι, για το τμήμα δηλαδή
ύδρευσης-άρδευσης κατέληξαν μέσα από μια συγκεκριμένη
μεθοδολογία σε συγκεκριμένα σενάρια όπου ελήφθησαν
υπόψη πάρα πολύ έντονα και ουσιαστικά η όλη δουλειά που
έγινε ήταν κάτω σε απόλυτη συμβατότητα με το ισχύον σχέδιο
διαχείρισης των λεκανών απορροής του νησιού, σε απόλυτη
συμβατότητα και αυτό λοιπόν, όλη αυτή η διαδικασία κατέληξε
σε μια ομάδα έργων και δράσεων τα οποία προτείνονται προς
υλοποίηση για τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή καταλήξαμε σε μια
τεχνική, ας το πούμε, πρόταση , σε μια τεχνική πρόταση η
οποία αποτελεί το συγκεκριμένο εργαλείο το οποίο θα έχουν
στη διάθεσή τους οι φορείς, ο ΟΑΚ, οι φορείς, το Υπουργείο, η
Περιφέρεια για να σχεδιάσει, για να βοηθήσουμε στο
σχεδιασμό των περαιτέρω κινήσεων για τα υδραυλικά έργα της
Κρήτης.
Ανάλογα έγινε η κίνηση για τα αντιπλημμυρικά έργα όπου
και εκεί έγινε μια σ υλλογή και αποτύπωση της υφιστάμενης
κατάστασης. Έγινε μια αυστηρή μεθοδολογία προσδιορισμού
των περιοχών δυνητικού κινδύνου πλημμύρας. Όλα αυτά,
έγιναν και αυτά σε απόλυτη συμβατότητα με το ισχύον με την
πρώτη αναθεώρηση, με το ισχύον σχέδιο διαχείρισης κ ινδύνων
πλημμύρας της Περιφέρειας Κρήτης. Αναλύθηκαν πάρα πολύ
υφιστάμενα έργα και κυρίως τεχνικά έργα και διε ρευνήθηκαν
ως προς την επάρκεια των υδραυλικών, την υδραυλική τους
επάρκεια και πάλι καταλήξαμε σε ένα σύνολο έργων και
δράσεων τα οποία να σας πω ο αριθμός είναι αρκετά μεγάλος.
Έγινε βέβαια μια κατηγορ ιοποίηση σε υψηλής προτεραιότητας,
μεσαίας και χαμηλής προτεραιότητας. Το σύνολο όμως των
προτεινομένων δράσεων είναι 180 ενώ για την ύδρευση και
άρδευση ήθελα να σας πω ότι είναι 109 το σύνολο των
προτεινομένων δράσεων.
Όλα αυτά λοιπόν είναι το
αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς.
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Θα ήθελα λοιπόν πριν τελειώσω και να δώσουμε το λόγο
στον κ. Τζίμα, ο οποίος είναι ο μελετητής, είναι ο Διευθύνων
Σύμβουλος της «ΕΜΒΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α .Ε.» θα
ήθελα λοιπόν εγώ τελειώνοντας να σας πω το εξής : Ότι θα
ήθελα να επαναλάβω ότι η εργασία που έγινε δεν υποκαθιστά
σε καμία περίπτωση το σχέδιο διαχείρισης των λεκανών
απορροής, την πρώτη αναθεώρηση που ισχύει σήμερα της
Περιφέρειας
της
Κρήτης.
Έρχεται
να
βοηθήσει,
να
συμπληρώσει, να εξειδικεύσει και κυρίως να δώσει μια τεχνική
βοήθεια στην υλοποίηση δράσεων για μελλοντική κάλυψη των
αναγκών του νησιού στην ύδρευση και στην άρδευση. Το ίδιο
ισχύει και για το σχέδιο διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας
για τη νήσο Κρήτη.
Εγώ σας ευχαριστώ και θα ήθελα έτσι να δοθεί ο λόγος
για περισσότερη, αναλυτικότερη παρουσίαση των δυο σχεδίων
στον κ. Τζίμα, στον Απόστολο Τζίμα από τον «ΕΜΒΗΣ», από
τον ανάδοχο και συγκεκριμένα από την «ΕΜΒΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ευχαριστούμε πολύ.
Ο λόγος στον κ. Τζίμα. Ελπίζω να καταλαβαίνει ότι του
έκλεψε αρκετά πολύτιμο χρόνο ο κ. Πενθερουδάκης από την
τοποθέτηση. Άρα να αυτοπεριοριστεί.
Κ. Τζίμα.
ΤΖΙΜΑΣ: Καλησπέρα και από τη μεριά μου. Δεν ξέρω αν με
ακούτε καθαρά.
Είναι πολύ ευχάριστο για μας να παρουσιάζουμε μια
δουλειά για την οποία έχουμε αφιερώσει πολύ κόπο και χρόνο
και νομίζω όλο το πάνελ σήμερα αυτό μπορεί να το καταλάβει
πολύ καλά καθώς είμαστε όλοι συνάδελφοι και μηχανικοί. Άρα
είναι, εμείς είμαστε από την αρχή αυτής της, από την έναρξη
αυτής της μελέτης πάντα ήμασταν ανοιχτοί και στηρίξαμε όλες
τις πρωτοβουλίες του ΟΑΚ σε ό ,τι αφορά τη διαβούλευση, την
επικοινωνία, των αποτελεσμάτων αυτού του έργου ακριβώς
γιατί
πραγματικά
είναι
εξαιρετικής
σημασίας
ένας
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μακροπρόθεσμος … (πρόβλημα ήχου)… των αναγκών των
έργων που χρειάζεται το νησί σε υδραυλικές υποδομές. Αυτή η
μελέτη λοιπόν έρχεται και αντιμετωπίζει τις πολύ βασικές
υποδομές που συνεισφέρουν στον κύκλο του νερού, όπως
κάποια στιγμή ειπώθηκε. Άρα το πόσιμο νερ ό, το αρδευτικό
νερό, το θέμα ακόμα για της ανάκτησης των λυμάτων, αλλά και
το κομμάτι της αντιπλημμυρικής προστασίας. Είναι πράγματα
τα οποία πρέπει να τα βλέπει κανείς μαζί και συνδυαστικά.
Έτσι λοιπόν και προχώρησε και αυτή η μελέτη.
Αν έχω το δικαίωμα μπορώ να μοιράσω μια παρουσίαση,
υποθέτω ότι θα διευκολύνει την κουβέντα μας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ναι, ναι, προχωρήστε και
μετά φαντάζομαι με τον άλλον συνάδελφο ο οποίος είναι μέσα.
Πάμε.
ΤΖΙΜΑΣ: Βλέπετε την οθόνη μου;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Εγώ τη βλέπω. Δεν ξέρω οι
υπόλοιποι.
ΤΖΙΜΑΣ: Ωραία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Προχωρήστε.
ΑΓΑΠΑΚΗΣ: Ναι, κανονικά.
ΤΖΙΜΑΣ: Άρα ετοιμάσαμε λοιπόν μια παρουσίαση η οποία εκ
των προτέρων θέλω να πω ότι στοχεύει στο μέρος της
δουλειάς αυτής που αφορά το νερό, το πόσιμο νερό, το νερό
ύδρευσης και άρδευσης , έτσι αυτά πάνε μαζί διότι αυτή ήταν η
στόχευση της συζήτησης της σημερινής όπως ενημερωθήκαμε,
άρα η στόχευση αφορά αυτό το κομμάτι το τμήμα της δουλειάς
και έχει γίνει και μια προσπάθεια όντως να γίν ει μια
προσαρμογή που έχει ένα χωρικό και τοπικό ενδιαφέρον με τις
αρμοδιότητες που το Επιμελητήριο έχει. Άρα αυτά ήτανε τα
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δυο τμήματα, τα δυο βασικά τμήματα στα οποία διαρθρωνόταν
η μελέτη όπως αναφέρθηκε και από τον κ. Πενθερουδάκη .
Η έμφασή μας είναι στο πρώτο κομμάτι της εκπόνησης
του διαχειριστικού σχεδίου για την ύδρευση -άρδευση. Όλα
αυτά τα στάδια έχουν υλοποιηθεί. Είμαστε σε μια ανοιχτή
διαβούλευση το τελευταίο διάστημα γιατί πραγματικά ο
Οργανισμός έχει θέσει ψηλά το θέμα της επικοινωνίας αυτής
της
δουλειάς,
η
οποία
όμως
πολύ
σύντομα
όμως
ολοκληρώνεται και το επόμενο βήμα πλέον είναι να
προχωρήσει κανείς με την κατάθεση, με την ολοκλήρωση
αυτού του σχεδιασμού από μια στρατηγική περιβαλλοντική
μελέτη επιπτώσεων στο επόμενο βήμα.
Νομίζω ότι αυτά είναι τα συμβατικά. Συμβατικά, είναι λίγο
η διάρθρωση αυτής της σύμβασης στην οποία αναφέρθηκε ο κ.
Πενθερουδάκης. Δεν νομίζω ότι έχει τόσο ιδιαίτερο ενδιαφέρον
τα στάδια … (πρόβλημα ήχου)… γιατί αυτό το υλικό μπορεί να
είναι διαθέσιμο ούτως ή άλλως στην Α ντιπροσωπεία σας
προκειμένου να έχετε μια πληρέστερη εικόνα όταν θα το
λάβετε σαν παρουσίαση.
Μπαίνω λοιπόν στην ουσία της δουλειάς που έτσι
κάναμε.
Η χωρική διάσταση αυτής της δουλειάς αφορά το σύνολο
της Περιφέρειας, το σύνολο του νησιού. Και όπως σε
οποιαδήποτε προσπάθεια κανείς πρέπει να ξεκινήσει από το
να μπορέσει να πατήσει σε καλά δεδομένα, σε καλά στοιχεία,
σε πρόσφατα στοιχεία , να τα αξιολογήσει, να συμπληρώσει τα
κενά όπου υπάρχουνε και μετά να προχωρήσει φυσικά στην
ανάλυση των θεμάτων που δια πραγματεύεται. Άρα κάναμε μια
πάρα πολύ εντατική προσπάθεια να συλλέξουμε τα στοιχεία
που χρειαζόμαστε από πολλούς φορείς, από πολλές πηγές
ώστε ακριβώς να έχουμε μια όσον το δυνατόν πιο
αντιπροσωπευτική βάση σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε.
Αυτά όλα τα στ οιχεία αποτυπώθηκαν στα αντίστοιχα
τεύχη της μελέτης. Θέλω να πω ότι εδώ βοήθησαν πάρα πολύ
και οι υπηρεσίες του ΟΑΚ, αλλά και οι υπόλοιπες υπηρεσίες
στις οποίες αποτανθήκαμε. Δεν είναι απλή υπόθεση κανείς να
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έρθει να μιλήσει, να απευθυνθεί σε δημόσιους φο ρείς σε τέτοια
έκταση, σε τέτοιο εύρος. Παρόλα αυτά τα στοιχεία που
καταφέραμε να μαζέψουμε ήτανε ικανοποιητικά.
Μια μεγάλη, σε ένα μεγάλο βαθμό θέλω να πω εδώ πέρα
ότι οι διερευνήσεις που έχουνε γίνει στα πλαίσια των σχεδίων
διαχείρισης λεκανών απορροής, αλλά και αντιστοίχως του
σχεδίου που έχει γίνει για τους κινδύνους πλημμύρας σε ένα
μεγάλο βαθμό έχει βοηθήσει και στην οργάνωση της
πληροφορίας. Άρα μια βασική πηγή πληροφοριών ήτανε αυτές
οι δύο πολύ ουσιαστικές προσπάθειες που γίνονται ανα
Περιφέρεια και όπως ορθά αναφέρθηκε είναι σε διαδικασία
αναθεώρησης και οι δύο. Άρα λοιπόν από εκεί υπήρξανε
αρκετά στοιχεία τα οποία για μας ήταν αρκετά χρήσιμα.
Έχω βάλει στην παρουσίαση ξανά κάποια ενδεικτικά
χαρακτηριστικά που αφορούνε το νερό ας πούμε στο νησί το
οποίο όμως δεν νομίζω ότι σας είναι ξένο. Είναι στοιχεία τα
οποία
ξαναλέω
έρχονται
από
πρωτογενή
διαθέσιμη
πληροφορία, αλλά είναι πολύ βασικά στην αξιολόγηση την
οποία ακολουθήσαμε. Το ίδιο και οι πιέσεις στα επιφανειακά
σώματα, οι πιέσεις στα υπόγεια σ ώματα.
Πολύ σημαντικό θέμα της ποιότητας του νερού διότι ένα
από τα ζητήματα τα οποία μας απασχόλησε και ήτανε
σημαντικός παράγοντας επίσης που θέλαμε να λάβουμε
υπόψιν και να εισαγάγουμε γενικά την ανάλυση που κάνουμε,
που κάναμε ήτανε και η ποιοτική διά σταση του νερού. Δεν
είναι μόνο το ποσοτικό στοιχείο, τα ποσοτικά χαρακτηριστικά
που πρέπει οπωσδήποτε να εξασφαλιστούνε με όρους
βιωσιμότητας, αλλά είναι και η ποιότητα του νερού η οποία
πρέπει να ληφθεί υπόψιν στις προτάσεις και στα έργα που
απαιτούνται. Άρα εξαιρετικής σημασίας αυτό το ζητούμενο.
Εκεί θα πρέπει να ομολογήσω η πληροφορία και η
διαθέσιμη πληροφορία, μάλλον, γιατί η πληροφορία μπορεί να
υπάρχει, η διαθέσιμη πληροφορία έχει περιθώρια βελτίωσης.
Πρέπει εδώ οι φορείς που ασχολούνται με το νερ ό και μιλάω
για όλους τους παρόχους και όλες τις υπηρεσίες από τον πιο
μικρό Δήμο μέχρι τον πιο οργανωμένο φορέα θα πρέπει , και
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βάζω μια μικρή παρένθεση το θέμα της ποιότητας το βλέπουμε
με πιο συστηματικό τρόπο και με μεγαλύτερη διαφάνεια διότι
είναι ένα στοιχείο πολύ σοβαρό στη λήψη απόφασης τέτοιων
έργων. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει αυτή η βάση πληροφορίας
πολλές φορές μπορεί να υποτιμάται αυτή η διάσταση.
Επίσης,
τα
θέματα
απολήψεων,
τα
θέματα
διαθεσιμότητας, όλα αυτά τα ζητήματα αντιμετωπιστήκανε σε
πολύ μεγάλο βαθμό από τις πληροφορίες που υπήρχανε ,
αξιολογήσαμε και τα υπόγεια νερά τα μητρώα που υπάρχουνε .
Σε πολλά από αυτά συμπληρώσαμε και διορθώσαμε
πληροφορία γιατί όπως θα δείτε παρακάτω η δουλειά αυτή
που κάναμε εκ των πραγμάτων πήγε σε ένα βαθύτερο
επίπεδο, σε ένα μεγαλύτερο επίπεδο λεπτομέρειας απ ό τα
σχέδια λεκανών απορροής, τα οποία προφανώς σταματάνε στ ο
γεωγραφικό, στην έννοια ας πούμε της λεκάνης απορροής
ποταμού. Το ίδιο λοιπόν και για τις απολήξεις αρδευτικού
νερού.
Συνολικά λοιπόν εδώ έτσι είναι ένα map, μια
χαρτογράφηση ας πούμε των φορέων που εμπλέκονται στη
διαχείριση του νερού και είχαμε, προσπαθήσαμε να έχουμε μια
– μία πώς το λένε - άμεση επικοινωνία για τη συλλογή των
δεδομένων, εννοώ των παρόχων νερού, έτσι, προφανώς δεν
είναι μόνο αυτοί, υπάρχουν και οι υπηρεσίες της Περιφέρειας
και άλλων φορέων που αποτανθήκαμε, αλλά σε ό ,τι αφορά
λοιπόν τους παρόχους νερού όπως θα δείτε είναι ο ΟΑΚ, είναι
η ΔΕΥΑ που αυτή τη στιγμή έχει το νησί, οι Δήμοι και
αντιστοίχως σε ό,τι αφορά την άρδευση το Ο ΑΕΕ που
δραστηριοποιούνται για το αγροτικό νερό σε αποκλειστικότητα.
Παρακάτω είναι οι υπηρεσίες όπως σας είπα, οι άλλες
υπηρεσίες που δεν έχουνε τη λογική του παρόχου υπηρεσιών
ύδατος αλλά σαφώς εμπλέκονται σε όλη αυτή τη διαδικασία με
τους οποίους ήρθαμε σε επαφή.
Όταν είπα πριν ότι η μελέτη αυτή εκ των πραγμάτων
έπρεπε να κάνει μια ανάλυση σε ένα διαφορετικό επίπεδο
χωρικό από ότι όλες οι προηγούμενες μελέτες είναι γιατί από
τη στιγμή που θέλουμε να εξετάσουμε τη δυνατότητα και τις
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απαιτήσεις των έργω ν, καταρχήν των αναγκών και μετά των
έργων που απαιτούνται για να καλύψουμε τις ανάγκες αυτές σε
ό,τι αφορά την ύδρευση και την άρδευση έπρεπε προφανώς να
πάμε να αναγνωρίσουμε τα υδροδοτικά συστήματα. Δηλαδή
μια διαφορετική ενότητα, αν θέλετε ας πούμε έτ σι χορική
ενότητα που δεν είναι όπως αντιλαμβάνεστε κατ’ ανάγκη δε
συμπίπτει σε καμία περίπτωση με αυτή της λεκάνης
απορροής. Είναι πολύ πιο μικρή και είναι και πολύ πιο, σε
ορισμένες περιπτώσεις πολύ πιο ευρεία σε ό,τι αφορά την,
μπορεί να πατάει δηλαδή σ ε περισσότερες από μία λεκάνες
απορροής, δηλαδή σε πιο σύνθετα τέτοια συστήματα. Άρα από
τη στιγμή που η διαχείριση στη συγκεκριμένη περίπτωση
γίνεται με έναν τρόπο που ουσιαστικά οριοθετεί αυτές τις
ζώνες, τα συστήματα μέσα από τις πηγές που τροφοδοτούντα ι
αυτό ήταν λοιπόν και το κριτήριο που μας οδήγησε πρώτα
στην αναγνώριση αυτών των υδροδοτικών συστημάτων και σε
αυτά τα 469 υδροδοτικά συστήματα προφανώς αντιλαμβάνεστε
είναι και τα υδροδοτικά συστήματα που έχει ενδεχομένως ένας
Δήμος. Έτσι, ένας μικρός Δ ήμος. Και είναι αυτόνομα, είναι
αυτοτελή. Και αυτά μέσα συμπεριλαμβάνονται σε αυτό τον
αριθμό. Συμπληρώνω δε ότι αρκετά βέβαια από αυτά τα
συστήματα είναι πολύ πιο διευρυμένα και πιο πολύπλοκα και
εκτείνονται σε περισσότερες και από μια λεκάνες απορροής.
Άρα λοιπόν το πρώτο λοιπόν βασικό μέλημα ήταν να
μπορέσουμε
να
αναγνωρίσουμε
αυτά
τα
υδροδοτικά
συστήματα. Το ίδιο ισχύει και για τα αρδευτικά συστήματα που
κατά βάσει αφορούνε τα συστήματα, τα οργανωμένα αρδευτικά
συστήματα, έτσι λίγο να το τονίσω, τα οργ ανωμένα αρδευτικά
συστήματα τα οποία αφορούν κατά βάση τους ΤΟΕΔ αλλά και
ορισμένα δημοτικά οργανωμένα αρδευτικά συστήματα.
Άρα λοιπόν αυτή είναι η βάση για την οποία συζητάμε. Η
χορική βάση για την οποία συζητάμε
και η μελέτη αυτή
εκτείνεται και σε αυτή τη βάση έγινε η προσπάθεια να
μετασχηματιστεί η πληροφορία ώστε να γίνει η ανάλυση και
αντιλαμβάνεστε ότι αυτό ήτανε ένα εξαιρετικά προκλητικό και
δύσκολο εγχείρημα. Δηλαδή για να σας δώσω να καταλάβετε
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ακριβώς τι εννοώ. Μπορεί η πληροφορία αυτή που συζητά με
να ήταν η πρωτογενής πληροφορία, να συλλέχθηκε, να έγινε
μια προσπάθεια να συλλεχθεί από πηγές που ήδη υπάρχουνε
αλλά ο μετασχηματισμός αυτής της πληροφορίας, ο έλεγχός
της ώστε πραγματικά να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν
καλύτερα γίνεται στην κλίμακα π ου απαιτείται για αυτή τη
μελέτη. Ήταν αρκετά επίπονος και για αυτό το λόγο επιλέχθηκε
να γίνει με τη χρήση μοντέλων GIS, γεωγραφικών
συστημάτων.
Άρα δηλαδή όλες αυτές οι, όλο αυτό το μοντέλο που
χρησιμοποιήθηκε για να μπορέσουμε να ελέγξουμε τις
ανάγκες, τη ζήτηση κ.λπ., ισοζύγια δηλαδή τα οποία θα μας
έδιναν την εικόνα πιο υδροδοτικό σύστημα φαίνεται να έχει
μεγαλύτερη πίεση από κάποιο άλλο έγινε χρησιμοποιώντας
συστήματα, γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών γιατί αλλιώς
δεν θα μπορούσε να γίνει στην έκταση και στην κλίμακα που
συζητάμε, δηλαδή για όλο το νησί. Και αυτό εάν θέλετε είναι
και
ένα
σημαντικό
εργαλείο
το
οποίο
αφήνει
σαν
παρακαταθήκη αυτή η μελέτη στον Οργανισμό μαζί με μια
βάση δεδομένων επίσης σε γεωγραφικά συστήματα υπηρεσιών
με αυτή την πληρο φορία που αυτή η μελέτη κατάφερε να
συλλέξει και να κωδικοποιήσει και να οργανώσει ώστε να είναι
και διαθέσιμη προφανώς για περαιτέρω αξιοποίηση.
Ξανά αντιστοιχία λοιπόν χρησιμοποιήσαμε, νομίζω ας το
περάσουμε αυτό.
Αυτό είναι μια πολύ μικρή, μια σύντομη αποτύπωση ας
πούμε σε μεγάλη κλίμακα του νησιού της γεωγραφικής βάσης,
δεν μπορείτε να διακρίνετε πολλά πράγματα γιατί η κλίμακα
είναι πάρα πολύ μεγάλη.
Και περνάω λιγάκι στη φάση σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο,
κρίσιμη ενότητα μάλλον της δουλειάς αυτής που έχει να κάνει
με την αξιολόγηση του υδατικού ισοζυγίου. Ο στόχος αυτής
της διερεύνησης ήτανε πραγματικά να φτιαχτεί ένα μοντέλο
υδατικού ισοζυγίου που να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες
ζήτησης νερού αλλά και τη διαθεσιμότητα του νερού όπως
αυτή τη στιγμή ισχύε ι, δηλαδή σενάρια, τρέχοντα σενάρια αλλά
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όπως αυτό εκτιμάται ότι θα ισχύει και σε βάθος χρόνου. Και το
βάθος χρόνου εδώ πέρα ακριβώς βάζει τη διάσταση του
στρατηγικού σχεδιασμού και συμπαρασύρει εάν θέλετε μια
σειρά από ζητήματα. Αναφέρθηκε πριν η κλιματικ ή αλλαγή. Η
κλιματική αλλαγή είναι ένα ζήτημα που μπορεί να επηρεάσει τη
λήψη απόφασης σε τέτοιο βάθος χρόνου. Δηλαδή ο έλεγχος
στα επόμενα είκοσι και σαράντα χρόνια πως μπορεί να
επηρεαστεί η διαθεσιμότητα του νερού είτε αυτό είναι
επιφανειακό νερό είτε ε ίναι υπόγειο νερό και άρα η
αναγκαιότητα μέτρων είναι κάτι το οποίο αξιολογήθηκε σε αυτή
τη μελέτη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Μια παράκληση. Λίγο να
συντομεύουμε γιατί υπάρχουνε προσκεκλημένοι οι οποίοι
έχουνε πει ότι έχουνε ανειλημμένες υποχρεώσεις και θ α
έπρεπε να μιλήσουνε. Λίγο να το μαζεύουμε.
ΤΖΙΜΑΣ: Εγώ βάζω το μεθοδολογικό πλαίσιο για να έχετε,
κοιτάξτε μια πλήρη εικόνα πως φτάσαμε να προτείνουνε ένα
σχέδιο υποδομών διότι αυτό το σχέδιο έχει, πατάει σε μια
ανάλυση αναγκών πολύ στιβαρή και σε μια ανάλυση επίσης σε
βάθος χρόνου που από εκεί προκύπτουνε σοβαρές, από εκεί
προκύπτουν δηλαδή οι ουσιαστικές ανάγκες. Πώς θα
εξυπηρετεί, αυτό το σχέδιο δηλαδή που έχουμε προτείνει
έρχεται να καλύψει τις ανάγκες ύδρευσης και άρδευσης σε
αυτό το βάθος χρόνου π ου ανέφερα πριν. Και άρα αυτό ήθελα
να εξηγηθώ ότι έχει γίνει νέα προσπάθεια να γίνει με ένα
πάρα, πάρα πολύ στιβαρό τρόπο ώστε τα συμπεράσματα να
είναι βάσιμα και ισχυρά για να μπορούνε να στηρίξουνε τις
προτάσεις αυτές.
Γίνανε λοιπόν μια σειρά από τέτοι ες αναλύσεις, πολλά
σενάρια, δεν θα σας κουράσω λοιπόν σε αυτά. Ξαναλέω η
πληροφορία είναι διαθέσιμη πολύ αναλυτικά και στα τεύχη της
μελέτης αλλά και σε αυτή την, τα συμπεράσματά της και σε
αυτή την παρουσίαση.

σελίδα 33

Π Ρ ΑΚ Τ Ι Κ Α ΑΝ Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Ι ΑΣ

ΤΟΥ

Τ . Ε . Ε . / Τ . Α. Κ .

Από όλα λοιπόν τα σενάρια αυτά επιλέχθηκε ένα
σχεδιασμό το οποίο κρίναμε πιο αντιπροσωπευτικό. Θα δείτε
μια σειρά εδώ πέρα από σλάιντς που δίνουνε την εικόνα του
στρες που υφίστανται διάφορα υδροδοτικά συστήματα. Αυτά
που βλέπεται είναι μια, είναι το πως διαμορφώνονται τα
υδροδοτικά συστήματα που ανέφερα πριν. Μπορείτε να τα
δείτε με την ησυχία σας κάτω από ποιες συνθήκες και κάτω
από ποιες, κάποια σενάρια οι περιοχές έχουνε, ποιες περιοχές
δέχονται αυτό το στρες.
Άρα λοιπόν με βάση λοιπόν αυτή την ανάλυση, την
περνάω πολύ γρήγορα αφού δεν έχουμε χρόνο, επιλέχθηκε
ένα σενάριο που κοιτάει σε βάθος χρόνου, ξαναλέω λαμβάνει
υπόψιν τα θέματα της επίπτωσης της κλιματικής αλλαγής και
της εξέλιξης επίσης και των πληθυσμιακών χαρακτηριστικών,
δηλαδή της αναπτυξιακής διάστασης της περιοχής. Όλα αυτά
λοιπόν έρχονται μέσα στα διάφορα σενάρια και ερχόμαστε
λοιπόν και κάνουμε, καταλήγουμε σε ένα σετ από προτάσεις.
Το σετ αυτών των προτάσεων διαρθρώνεται κατά βάση
σε στοχευμένες προτάσεις όπως βλέπετε για την πρόληψη
αντιμετώπισης των προβλημάτων διαχείρισης τ ου νερού και σε
προτάσεις έργων υποδομής. Το πρώτο σκέλος είναι ενέργειες
οι οποίες έχουν και απόλυτη συμβατότητα με προτάσεις που
ήδη διατυπώνονται σε άλλα σχέδια διαχείρισης νερού αλλά
είναι επίσης πολύ χρήσιμες και θεωρήσαμε ότι είναι σκόπιμο
να είναι, να αποτελούν κομμάτι αυτής της δουλειάς. Δεν είναι
μια δηλαδή πρωτογενή δουλειά. Έχει να κάνει όμως με
προτάσεις που πραγματικά θεωρούμε ότι πρέπει να
αποτελούνε, να περιλαμβάνονται εάν θέλετε για την πληρότητα
επί της ουσίας εννοώ της πρότασης που κάναμε .
Το δεύτερο λοιπόν σετ των προτάσεων αφορούνε τα
έργα υποδομής τα οποία προκύψανε ως αποτέλεσμα της
αναγκαιότητας να ισοσκελισθεί αν θέλετε το ισοζύγιο, το
ελλειμματικό ισοζύγιο σε όποιες περιοχές υπήρχε και
διαπιστώθηκε ή εκτιμάται ότι θα υπάρχει σε β άθος χρόνου. Το
ξαναλέω αυτό γιατί μπορεί να σας κάνει εντύπωση κοιτώντας
σε δεύτερο χρόνο τα σλάιντς και τα σενάρια που θα δείτε στην
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παρουσίαση τις περιοχές σας. Κάποιοι μπορεί να μην
αναγνωρίσουνε το αντίστοιχο, να μην μπορούν να ταυτίσουνε
την καθημερινότητά τους με το αντίστοιχο χρώμα αλλά πρέπει
να έχουμε στο νου μας ότι ο σχεδιασμός αυτός γίνεται σε
βάθος χρόνου και λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία
που σας είπα.
Λοιπόν, σε ό,τι αφορά λοιπόν τις προτάσεις υποδομής
για να περάσω εδώ κάπου όπως αντιλαμβάνεστε έπρεπε να
εξασφαλίσουνε σε αυτή τη δουλειά μια συμβατότητα με τις
προσπάθειες και το σχεδιασμό που γίνονται και υλοποιούνται
σε άλλες, και από άλλους φορείς στο νησί. Είναι γνωστό ότι οι
μεγάλες ΔΕΥΑ, άλλοι φορείς υλοποιούνε και έχουνε την
υποχρέωση και υλοποιούνε οι περισσότεροι τους δικούς τους
στρατηγικούς σχεδιασμούς για τα έργα που αφορούνε την
περιοχή ευθύνης τους.
Όπως αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το έργο σε αυτό το
επίπεδο, αντιθέτως έρχεται και οριοθετεί μια λογική ακριβώς
στο να υπάρχει μια συμπληρωματικότητα με τις ενέργειες που
υλοποιούν οι φορείς αυτοί παρακάτω στις υποδομές που
φέρνουν το νερό στον καταναλωτή. Επίσης, αντιλαμβάνεστε
ότι είναι πολύ μικρά υδροδοτικά συστήματα. Δεν θα μπορούσε
να γίνει αυτή η ανάλυση στα πλαίσια αυτ ής της σύμβασης. Άρα
ορίσαμε σε συνεργασία με τον ΟΑΚ ένα όριο πάνω από το
οποίο αξιολογήσαμε τις λύσεις και τις δυνατότητες μέσα από
αυτό το σχέδιο.
Άρα λοιπόν υπάρχουνε σε ό,τι αφορά την ύδρευση και
την άρδευση βλέπετε δηλαδή το όριο πάνω από το οποίο
ουσιαστικά αφορούνε οι προτάσεις μας.
Άρα λοιπόν αυτή η διαφάνεια λίγο σας δίνει μια αίσθηση
πως οριοθετείται η περιοχή ενδιαφέροντος αυτής της μελέτης
και οι προτάσεις.
Και να περάσω λιγάκι σε κάποια σλάιντς που
ενδεχομένως θέλετε και βρίσκετε πιο ενδι αφέροντα και
αποτελούν απόρροια όλης αυτής της λογικής.
Έχω επιλέξει ενδεικτικά κάποιες περιοχές στην ευθύνη
της Αντιπροσωπείας γεωγραφικά οι οποίες μάλιστα έχουν και
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ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί η πολυπλοκότητα με την οποία
έχουμε στη διαχείριση του νερού μας οδήγησε να εξετάσουμε
και εναλλακτικές λύσεις προκειμένου να καταλήξουμε σε μια
πρόταση.
Η μια λοιπόν περίπτωση πάρα πολύ ενδιαφέρουσα είναι
η περίπτωση του υδροδοτικού συστήματος Ηρακλείου – Αγίου
Νικολάου – Χερσονήσου. Και το λέω αυτό γιατί; Γιατί ε κ των
πραγμάτων αυτό το σύστημα λειτουργεί ενοποιημένα λόγω της
λειτουργίας του Αποσελέμη, του φράγματος Αποσελέμη, του
δικτύου που αυτή τη στιγμή μοιράζει το νερό σε αυτές τις
περιοχές. Όπως επίσης και της διασύνδεσης, της ύδρευσης
και της άρδευσης σε αυτ ή την περιοχή.
Άρα λοιπόν κοιτάζοντας όλο αυτό, όλο αυτό το σύστημα
και ξαναλέω έχοντας σαν βασική λογική την ισότιμη διαχείριση
και της ύδρευσης και της άρδευσης που είναι μια βασική
παραδοχή στον σχεδιασμό όπως αντιλαμβάνεστε.
Από εκεί λοιπόν προκύψανε μια σειρά από εναλλακτικές
λύσεις για το πως θα καλυφθεί το ελλειμματικό ισοζύγιο το
οποίο εμείς εκτιμούμε ότι θα υπάρχει σε βάθος χρόνου για
αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή. Και όταν λέω αφορά ξαναλέω
και την ύδρευση και την άρδευση σε σχέση με τις τρέχουσε ς
συνθήκες.
Αναγνωρίσαμε
και
τις
δυνατότητες,
έτσι
λοιπόν
αναγνωρίσαμε και στην περιοχή τις δυνατότητες με τις οποίες
θα μπορούσε να καλυφθεί αυτό το ισοζύγιο. Το νερό, οι
υδατικοί πόροι στην περιοχή είναι διαθέσιμοι, προσέξτε, οι
φυσικοί πόροι στην περιο χή είναι διαθέσιμοι. Τα έργα τα οποία
όμως απαιτούνται για να μετατρέψουν αυτή τη διαθεσιμότητα
σε παροχές σε νερό, σε αξιοποιήσιμο νερό είναι αυτά τα οποία
καταλήξαμε. Άρα λοιπόν εκεί έχουμε προτείνει εξετάζοντας
ξαναείπα εναλλακτικές λύσεις μια σειρά από μέτρων σε
προκαταρκτικό επίπεδο που προφανώς πρέπει να το δει
κανείς
με
μεγαλύτερη
λεπτομέρεια
προκειμένου
να
προχωρήσει αλλά είναι πολύ σημαντικό το γεγονός αυτό.
Μια σειρά λοιπόν από μέτρων τα οποία περιλαμβάνουνε
και την αξιοποίηση των επιφανειακών, τ ου επιφανειακού νερού
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με κάποιο ταμιευτήρα στο Γιόφυρο και την αξιοποίηση των
υπογείων αποθεμάτων τα οποία είναι διαθέσιμα αλλά όμως και
την αξιοποίηση οριακών νερών, δεν θα έλεγα θαλασσινού
νερού αλλά οριακών νερών ή ημιυφάλμυρων σε δυο πηγές
που υπάρχουνε στα όρια αυτής της περιοχής για την οποία
συζητάμε στους δυο Αλμυρούς να το πω έτσι του Ηρακλείου
και από τη μεριά της Χερσονήσου.
Άρα λοιπόν συνδυαστικά αξιοποιώντας τους υδατικούς
πόρους της περιοχής, ξαναλέω και τους επιφανειακούς και
τους υπογείους και το θέμα των υφάλμυρων πηγών που
ουσιαστικά είναι εκφορτίσεις υπογείων νερών, βάζω και τη
διάσταση και της ανάκλησης των λυμάτων στην περιοχή που
μπορεί να συμβάλλουν ουσιαστικά στην άρδευση προτείναμε
λοιπόν ένα πλαίσιο προτάσεων που θεωρούμε ότι μπο ρεί σε
βάθος χρόνου πραγματικά να καλύψει πλήρως τις ανάγκες και
της ύδρευσης και της άρδευσης στο υδροδοτικό, στο
ενοποιημένο υδροδοτικό σύστημα της περιοχής.
Με την ίδια λογική έχουμε προτείνει αντίστοιχες, έχουμε
αξιολογήσει αν θέλετε και προτείνει αντ ίστοιχες προτάσεις,
αντίστοιχο πλαίσιο προτάσεων έργων υποδομής για την
κάλυψη και άλλων τέτοιων υδροδοτικών περιοχών που έχουνε
ενοποιημένο και σύνθετο χαρακτήρα. Άλλη μια τέτοια
περίπτωση λοιπόν είναι η περίπτωση της Ιεράπετρας, Αγίου
Ιωάννου και Ανατολή ς και Μύρτου. Είναι δηλαδή μια περιοχή η
οποία έχει μια σημαντική αλληλεξάρτηση με βάσει τα έργα που
υπάρχουνε και προγραμματίζονται να υλοποιηθούνε, άρα
θεωρούνται δεδομένα. Έτσι δηλαδή έργα τα οποία έχουνε
δρομολογηθεί, έχουνε ληφθεί υπόψιν στην αξιολόγη σή μας ως
υλοποιημένα. Δεν ανατρέπονται, δεν, δηλαδή θεωρούνται,
έχουνε, θεωρούνται ως παράγοντες, ως έργα τα οποία
συμβάλλουνε προς την κατεύθυνση την οποία κοιτάμε.
Άρα λοιπόν και εκεί αξιολογήθηκε μια σειρά από λύσεις.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση προτάθ ηκε όπως βλέπετε το
κομμάτι του, μια από αυτές τις λύσεις που έχω κάνει highlight
με την επέκταση του διυλιστηρίου κατάντη του φράγματος των
Μπραμιανών που είναι δρομολογημένο.
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Αντιστοίχως έχουμε δει την περίπτωση αυτής της
περιοχής του συστήματος Λιθινών . Και εκεί πάλι εξετάσθηκαν
εναλλακτικές λύσεις για να – συγγνώμη, πήγα λίγο παρακάτω
– για να μπορέσουμε να έρθουμε να δώσουμε με μια σχετική
βεβαιότητα μια, ένα σετ προτάσεων που τεχνικοοικονομικά
θεωρούμε ότι έρχεται και να καλύψει το ισοζύγιο αλλά και να
έχει μια τεχνοοικονομική διάσταση βάσιμη που θα μπορούσε
να στηρίζει τη χρηματοδότηση των εν λόγω έργων.
Αντιστοίχως στην περιοχή του Τυμπακίου. Και εδώ
έχουμε δώσει και εδώ αναγκαστήκαμε να πάμε σε αξιολόγηση
εναλλακτικών λύσεων και να έρθουμε να δούμ ε τελικά ποια
είναι η βέλτιστη περίπτωση. Είναι και εκεί μια περιοχή δηλαδή
που έχει ενδιαφέρον σε ότι αφορά το υδατικό ισοζύγιο.
Και μια σειρά λοιπόν μετά από πιο στοχευμένες δράσεις
και πιο ξεκάθαρες που αφορούν κατά βάσει αρδευτικά
συστήματα τα οποία έ χω βάλει εδώ πέρα για λόγους έτσι
πληρότητας.
Τι θέλω να πω; Θέλω να κρατήσετε το εξής: Αυτά που
σας παρουσίασα δεν είναι εξαντλητικά. Το σχέδιο το οποίο
έχουμε βγάλει στη διαβούλευση εδώ και αρκετό καιρό
περιλαμβάνει μια πολύ πιο διευρυμένη, να το πω έτ σι ένα
πολύ πιο διευρυμένο κατάλογο μέτρων έργων υποδομής . Δεν
θα πρέπει να δούμε αυτόν τον κατάλογο ως κατάλογο επίσης
εξαντλητικό. Προσέξτε δεν, αυτή η άσκηση δεν είναι, δεν έχει
στόχο να οριοθετήσει με ένα να το πω έτσι τρόπο περιοριστικό
στις ανάγκες τ ου έργου όσο να θέσει και να ξεκαθαρίσει
κάποιους βασικούς άξονες κύριων έργων. Άρα δεν θα πρέπει
να δούμε αυτά τα μέτρα ως εξαντλητικά, προφανώς χωράει,
χωράνε και μικρότερα και άλλα έργα σε αυτή τη λίστα. Άρα
αυτό θέλω να το επισημάνω γιατί μπορεί να δη μιουργήσει
σύγχυση.
Η λύση, η συλλογή και οι προτάσεις αυτών των έργων
που έχουμε κάνει και αφορούνε ξαναλέω
το σύνολο της
Κρήτης, εγώ απλώς επέλεξα κάποια σημεία που έχουνε
φαντάζομαι ιδιαίτερο χαρακτήρα και ενδιαφέρον, δεν είναι
περιοριστικά σε ό,τι αφ ορά το γεωγραφικό χαρακτήρα των
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προτάσεων που κάνουμε και έτσι θα πρέπει να ληφθούν
υπόψη.
Αυτές λοιπόν οι προτάσεις έχουνε οργανωθεί σε μια
πρόταση σχεδίου την οποία ξαναλέω έχουμε βγάλει σε
διαβούλευση και συζητάμε και επικοινωνούμε εδώ και πάρα
πολύ καιρό, σχεδόν έναν χρόνο και αυτό για εμένα είναι
εντυπωσιακό υπό την έννοια ότι πραγματικά έχει μεγάλη
σημασία και μεγάλη αξία κατά τη γνώμη μου αυτή η άσκηση
της ενημέρωσης και της διαβούλευσης που βλέπουμε ότι
γίνεται με έναν, από τον ΟΑΚ με έναν πραγματικ ά ουσιαστικό
τρόπο.
Άρα λοιπόν είμαστε πολύ κοντά στην ολοκλήρωση αυτής
της άσκησης που ξαναλέω πως κλείνει με μια μελέτη
στρατηγικού σχεδιασμού , στρατηγικής περιβαλλοντικής μάλλον
αδειοδότησης όπως λέγεται η οποία έρχεται και αναδεικνύει
πραγματικά τα πλ εονεκτήματα ενός τέτοιου στρατηγικού
σχεδιασμού και βάζει τους βασικούς άξονες με τους οποίους
πλέον οι φορείς που έχουν την ευθύνη υλοποίησης αυτών των
έργων θα μπορούνε με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα καθώς η
σκοπιμότητα είναι πλέον αδιαμφισβήτητα ξεκάθαρη ν α
προχωρούμε σε διαδικασίες ωρίμανσης και χρηματοδότησης
των έργων.
Δηλαδή τι πρέπει να μας μείνει στο τέλος; Ότι αυτή η
άσκηση είναι εξαιρετικά χρήσιμη και αυτό το εργαλείο του
στρατηγικού σχεδίου είναι εξαιρετικά χρήσιμο για να μπορέσει
η Περιφέρεια, εννοώ στο σύνολό της η Κρήτη με τους φορείς
που εμπλέκονται στην υλοποίηση των έργων να τρέξει τις
χρηματοδοτήσεις,
τη
διεκδίκηση
αν
θέλετε
της
χρηματοδότησης
αυτών των έργων. Αυτό νομίζω είναι το
βασικό
για
την
τακτοποίηση
των
διαδικασιών
που
ακολουθούνται.
Θα κάνω μια μικρή παρένθεση, κάτι ακούσθηκε στην
αρχή, εδώ ολοκληρώνω, δεν έχω να προσθέσω κάτι. Απλώς
ακούσθηκε κάτι για αιρεσιμότητες πριν, κάτι για αυτά. Η
αιρεσιμότητα είναι ένα εθνικό ζήτημα, δεν περιορίζεται στην
Κρήτη, του νερού, είναι πολύ κρίσιμ ο ζήτημα για τη
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χρηματοδότηση αλλά όμως κρατήστε αυτό. Ότι το θέμα και η
πολιτική που έρχεται και οι πολιτικές που έρχονται πλέον από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αξιολόγηση των προτάσεων
των επενδυτικών των έργων πλέον έρχονται και ζητώνται να
είναι, να προκύπτουνε μέσα από οργανωμένες, μέσα από
οργανωμένα σχέδια, μέσα από οργανωμένες μελέτες που
πραγματικά δείχνουν την κατεύθυνση και την αναγκαιότητα και
την προτεραιότητα των έργων αυτών.
Αυτή είναι μια κυρίαρχη τάση για αυτό και οι μεγάλες
ΔΕΥΑ, όχι μόνο στην Κρήτη αλλά και σε όλη την Ελλάδα
υποχρεώνονται και προχωρούνε σε τέτοιους σχεδιασμούς για
αυτό και ο ΟΑΚ ορθώς μπήκε σε αυτή τη διαδικασία και
ολοκληρώνοντας αυτό τον κύκλο θα μπορεί πραγματικά αυτό
το εργαλείο να αξιοποιεί ως επιταχυντής ξαναλέω για τη
διεκδίκηση χρηματοδότησης και υλοποίησης τέτοιων έργων
στο νησί.
Αυτά είπα, ζητώ συγγνώμη αν καταχράστηκα το χρόνο
που μου δώσατε. Ελπίζω να πρόσθεσε λίγο αυτός ο
πρόσθετος χρόνος λίγο παραπάνω πληροφορία στην κουβέντα
που θέλετε να ξεκινήσουμε είμ αι στη διάθεσή σας για ό,τι
χρειάζεστε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ευχαριστούμε, όντως ήτανε
λίγο ως προς το χρόνο κάπως πιο μεγάλη η παρουσίαση από
ότι περιμέναμε, πόσο μάλλον αν δεν ακουμπήσαμε το δεύτερο
κομμάτι που είναι τα αντιπλημμυρικά. Θα υπάρξει κά ποια άλλη
παρουσίαση για τα αντιπλημμυρικά, από κάποιον άλλον
συνάδελφό σας μελετητή; Γιατί σήμερα έχουμε και τα δυο.
ΤΖΙΜΑΣ: Όχι, εγώ είχα πει, με ενημέρωσαν ότι η σημερινή
κουβέντα είναι μόνο για την ύδρευση. Για αυτό. Δεν ήταν
πρόβλημα να βάλουμε και τ α αντιπλημμυρικά μέσα αλλά…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Μπορείτε να μας πείτε δυο
λόγια για τα αντιπλημμυρικά; Δύο.
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ΤΖΙΜΑΣ: Βεβαίως, βεβαίως, απλώς ξαναλέω ήτανε αυτή η
ενημέρωση που είχα.
Κοιτάξτε να δείτε, τα αντιπλημμυρικά έργα ήταν το
δεύτερο μέρος αυτής της σύμβασης που υλοποιήσαμε και έγινε
με την ίδια, με παρόμοια λογική, δηλαδή να έρθουμε να δούμε
πραγματικά τι έχει αναγνωρισθεί καταρχήν ως αναγκαιότητα
από τα σχέδια κινδύνων διαχείρισης πλημμυρών που
βρίσκονται σε ισχύ, η πρώτη έκδοση που είναι σε
αναθεώρηση, είναι να μπει σε αναθεώρηση να έρθουμε να
δούμε αυτό το σχέδιο κριτικά αν θέλετε γιατί αυτή τη
δυνατότητα μας την έδινε αυτή η σύμβαση, να δούμε λοιπόν το
σχέδιο αυτό κριτικά υπό ποια έννοια; Να έρθουμε να το δούμε
δηλαδή μέσα από το πρίσμα τω ν αποτελεσμάτων που δώσανε
οι πρόσφατες πλημμύρες στο νησί και άρα να δούμε και να
αξιολογήσουμε πως το αποτέλεσμα αυτών των πλημμυρών
πραγματικά θα έπρεπε να αξιολογηθεί και να ενσωματωθεί σε
ένα δεύτερο τέτοιο σχεδιασμό.
Άρα λοιπόν προφανώς πατήσαμε στα συμπεράσματα του
πρώτου σχεδίου για διαχείριση πλημμυρών αλλά ξαναλέω
λάβαμε πολύ σοβαρά υπόψιν τα αποτελέσματα των
πλημμυρών και στην περιοχή των Χανίων και στην περιοχή
του Ρεθύμνου και ακόμα και στην ανατολική, και σε εσάς
δηλαδή, στην περιοχή στην Ανα τολική Κρήτη που υπήρξαν.
Θέσαμε μια μεθοδολογία η οποία εκτίμηση αυτών των
κινδύνων η οποία ήτανε πολύ πιο αναλυτική από αυτή που
εφαρμόσθηκε στα πρότερα σχέδια και αυτό είναι μια πρόταση
η οποία έρχεται από τον ΟΑΚ προς τους συναρμόδιους φορείς.
Βάζουμε δηλαδή στο τραπέζι μια πρόταση η οποία
ενσωματώνει σε μεγαλύτερο βαθμό τα τοπικά χαρακτηριστικά,
κάποια ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά στην αξιολόγηση των
κινδύνων πλημμύρας και μέσα από αυτή τη διαδικασία ήρθαμε
και αναγνωρίσαμε και άλλες δυνητικές περι οχές που θεωρούμε
ότι έχουνε αντίστοιχο κίνδυνο πλημμύρας.
Άρα δηλαδή η δουλειά που κάναμε ήρθε να συμπληρώσει
ξαναλέω αυτό που ήδη υπάρχει και να έρθει ως πρόταση,
τεχνική πρόταση στις προσπάθειες που κάνει και το ΥΠΕΝ, το
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οποίο είναι αρμόδιο για τη δημο πράτηση και την ωρίμανση του
δεύτερου κύκλου εξειδίκευσης και την εξειδίκευση του
δεύτερου,
την
αναθεώρηση
του
σχεδίου
διαχείρισης
πλημμυρών, αλλά και προς σε οποιονδήποτε άλλον φορέα
όπως το ΥΠΟΜΕΔΙ το οποίο έχει αρμοδιότητα για αυτά τα
θέματα, λοιπόν μια τεχνική πρόταση για το πως θα μπορούσε
πραγματικά να γίνει με πιο αποτελεσματικό τρόπο το θέμα της
αναγνώρισης των κινδύνων πλημμύρας στην περιοχή της
Κρήτης.
Αυτό λοιπόν είναι ένα σημαντικό ξαναλέω εργαλείο το
οποίο ο ΟΑΚ έχει πάρει την πρωτοβουλία μέσα από την, μαζί
σε τη συνεργασία με το ΥΠΟΜΕΔΙ, με το ΥΠΟΜΕ, φορείς των
δικτύων τέλος πάντων και τη συμβολή αυτή ξαναλέω πρέπει να
τη δει κανείς συμπληρωματικά με τις άλλες ενέργειες οι οποίες
έχουν προγραμματιστεί αυτή την περίοδο από το ΥΠΕΝ, που
είναι ο αρμόδιος φορέας για την αναθεώρηση αν θέλετε την
τυπική ας πούμε, αν θέλετε τη θεσμική που προκύπτει από τις
αντίστοιχες οδηγίες. Άλλα αυτό δεν αναιρεί την αξία της
τεχνικής προσέγγισης την οποία κάναμε βάζοντας έναν
μεγεθυντικό φακό στην περιοχή της Κρήτη ς ας πούμε.
Αν θέλετε μπορώ να επεκταθώ και σε μεγαλύτερες, σε
περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά φαντάζομαι ότι δεν έχουμε
τον χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ένα λεπτό. Επειδή μετά από
εσάς θα τοποθετηθούν οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας, αλλά
θα θέλαμε να τοποθετηθούνε πάνω σε κάτι πιο υπαρκτό.
Δηλαδή κάποια εμβληματικά έργα , μια παρουσίαση κάποιων
εμβληματικών έργων ύδρευσης και αντιπλημμυρικών έργων, τα
οποία περιλαμβάνεται, προκρίνεται σαν μελέτη, προκρίνεται
στη μελέτη έτσι ώστε να μπορεί να δοθεί μια βάση για τη
συζήτηση την υπόλοιπη. Εντάξει , η μεθοδολογία πάρα πολύ
καλά, την καταλάβαμε και τον τρόπο που δουλέψατε . Κάτι είτε
εσείς είτε από κάποιο άλλο στέλεχος εκεί, αλλά εμβληματικά
έργα χαρακτηριστικά ύδρευσης και αντιπλημμυρικά. Όλοι
έχουμε διαβάσει, τουλάχιστον όσοι ασχοληθήκαμε διαβάσαμε,
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άμα μπορείτε να τα πείτε έτσι ώστε να δοθεί πάσα μετά στον
κ. Ξυλούρη ο οποίος είναι ο επόμενος που θα τοποθετηθεί.
Όσο πιο γρήγορα γίνεται όμως.
ΤΖΙΜΑΣ: Κοιτάξτε, σας τα παρουσίασα για την ύδρευση, αν
θέλετε μπορώ να ξαναγυρίσω πίσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι, όχι, να τα αναφέρετε.
Παρακαλώ απλά.
ΤΖΙΜΑΣ: Για το θέμα λοιπόν, πρώτα ας μείνουμε στην περιοχή
που ίσως να έχει ενδιαφέρον, δεν ξέρω κατά πόσο είναι μια
μεγάλη περιοχή πληθυσμιακά του βόρειου τμήματ ος ας πούμε
της περιοχής του Ηρακλείου ξαναλέω μέχρι τη Χερσόνησο.
Εκεί μέσα από την, η πρότασή μας δηλαδή περιλαμβάνει
μια δέσμη μέτρων, ξαναλέω , έτσι, μια δέσμη μέτρων
…(πρόβλημα ήχου)… με την ενίσχυση των έργων μεταφοράς ,
με την ενίσχυση της συμβολής τ ων επιφανειακών απορροών,
με την κατασκευή φράγματος π.χ. στο Γιόφυρο, με την
ενίσχυση των αρδευτικών και την αξιοποίηση των υπογείων
υδάτων με την εξόρυξη γεωτρήσεων, με την κατασκευή μιας
μονάδας επεξεργασίας του ημιυφάλμυρου νερού στο Αλμυρό,
στο Μαλεβίζι και αντιστοίχως μια μικρότερη μονάδα στον
Αλμυρό που είναι από τη μεριά της Χερσονήσου.
Αυτά είναι τα κύρια έργα, έτσι ; Τα κύρια έργα τα οποία
αφορούν αν θέλετε αν αυτό έχετε στο νου σας και αυτά που
περιέγραψα πριν στην παρουσίαση την περιοχή αυτή του
βόρειου τμήματος του νησιού όπως διαμορφώνεται αυτό το
ενοποιημένο υδροδοτικό σύστημα.
Με την ίδια λογική παρουσίασα και σε άλλες τέτοιες
ενδεικτικές περιοχές αντίστοιχες προτάσεις. Άμα θέλετε
μπορώ να …(πρόβλημα ήχου)… με μεγαλύτερη λεπτομέρεια
για την περιοχή της Ιεράπετρας. Εκεί η απόφασή μας έχει να
κάνει να κάνει με το διυλιστήριο κατάντη του φράγματος
Μπραμιανού. Έτσι; Για το σύνολο των …(πρόβλημα ήχου)…
αρδευτικών.

σελίδα 43

Π Ρ ΑΚ Τ Ι Κ Α ΑΝ Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Ι ΑΣ

ΤΟΥ

Τ . Ε . Ε . / Τ . Α. Κ .

Βάζουμε ας πούμε μέσα από τις διάφορες εναλλακτικές
που έχουμε προτείνει αυτό το, φαίνεται να προκρίνεται μια
τέτοια λύση μεταξύ άλλων. Σε άλλες περιοχές ξαναλέω δίνουμε
δέσμες μέτρων που θεωρούμε ότι έρχονται με ένα ν
τεχνοοικονομικά ορθό τρόπο να καλύψουνε το ισοζύγιο, το
έλλειμμα ισοζυγίου που έχει η ύδρευση και η άρδευση σε ένα
βάθος χρόνου που ανέφερα πριν.
Τώρα για τα θέματα της αντιπλημμυρικής προστασίας
εδώ δεν δώσαμε νέες προτάσεις πέραν από αυτές που ήδη
προβλέπονται στα σχέδια διαχείρισης γιατί ; Γιατί δεν θα
μπορούσαν να υλοποιηθούνε εάν δεν περιληφθούνε στην
αναθεώρηση του σχεδίου διαχείρισης πλημμυρών. Αυτό που
δώσαμε εδώ πέρα και δώσαμε σαν πολύ να το πω με ένα
χαρακτηριστικό τρόπο είναι ποιες κατά τη γνώμη μας περιοχές
θα πρέπει να λάβει υπόψιν το νέο σχέδιο διαχείρισης για τον
κίνδυνο πλημμύρας, ώστε και τα αντίστοιχα μέ τρα τα οποία
συνοδεύουνε αυτήν την …(πρόβλημα ήχου)… να περιληφθούνε
στο δεύτερο σχέδιο διαχείρισης πλημμυρών. Άρα αυτή είναι η
συμβολή αν θέλετε που έχει να κάνει με το τμήμα της μελέτης
και του σχεδίου διαχείρισης για τα αντιπλημμυρικά έργα.
Στα
ειδικά
αντιπλημμυρικά
έργα
η
δυνατότητα
χρηματοδότησης κυρίως όσον αφορά στη χρηματοδότηση
συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με αυτά τα μέτρα τα οποία έχουνε
συσχετιστεί με τα σχέδια μέτρων κάτω από την ομπρέλα της
συγκεκριμένης οδηγίας. Άρα λοιπόν η συμβολή μας εδώ πέρα
είναι πως θα έπρεπε κατά τη γνώμη μας να ανοίξει αυτή η
ομπρέλα ώστε πραγματικά στον δεύτερο κύκλο και άλλες
περιοχές που εκ των πραγμάτων φάνηκε ξαναλέω ότι
αντιμετωπίζουνε προβλήματα και έχουνε κίνδυνο πλημμύρας
και αυτό φάνηκε εκ του αποτελέσματος θα έ πρεπε επίσης να
ληφθούν υπόψιν στον νέο δεύτερο κύκλο του σχεδίου μέτρων
για τη διαχείριση κινδύνου πλημμύρας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για
την ενημέρωση.
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Ο λόγος στους εκπροσώπους της Περιφέρειας . Για αρχή
στον αρμόδιο Αντιπεριφ ερειάρχη, τον κ. Ξυλούρη ο οποίος
ορίστηκε και από τον ίδιο τον Περιφερειάρχη για εκπρόσωπος
εδώ.
ΤΖΙΜΑΣ: Συγγνώμη, με ακούσατε πριν; Γιατί νομίζω ότι είχα
κλειστό το μικρόφωνο. Με ακούσατε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι, όχι, ακουσθήκατε μια
χαρά.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Ακουσθήκατε, ακουσθήκατε.
Πρόεδρε, ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τη
δυνατότητα που έχουμε να τοποθετηθούμε επί του σχεδίου.
Θα κάνω μια να το πω πολιτική τοποθέτηση και τα
τεχνικά ζητήματα θα έχει τη δυνατότητα ο Διευθυντής της
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ο Μαρίνος ο Κριτσωτάκης να
επικεντρωθεί σε αυτά.
Να ξεκινήσω από την προσπάθεια που έχει, που
ξεκίνησε, που άρχισε ο ΟΑΚ για τη συνολική διαχείριση των
υδατικών πόρων και των λεκανών απορροής σε σχέση με τη
διαχείριση των λεκανών για τις πλημμύ ρες. Είναι μια σοβαρή
πρωτοβουλία στην οποία θα πρέπει να ξεκαθαρίσω κάτι για το
θέμα της αιρεσιμότητας που ακούστηκε πριν και αναφέρομαι
και απευθύνομαι και στον Πρόεδρο και στον Διευθύνοντα
Σύμβουλο του ΟΑΚ.
Προφανώς δεν αποτελεί αιρεσιμότητα ο κατάλογο ς των
έργων ο οποίος απ ό ότι φαίνεται είναι και ενδεικτικός και
δυναμικός. Η αιρεσιμότητα που υπάρχει σε άλλα προγράμματα
όπως είναι για παράδειγμα το ΠΕΣΚΑ που ήδη φτάνουν στο
σημείο να ολοκληρωθεί και να θεσμοθετηθεί είναι δεσμευτικό
για τα έργα που θα πρέπει, μπορούν να υλοποιηθούν να
προβλέπονται σε αυτό το σχέδιο. Επειδή λοιπόν εδώ οι φορείς
που εμπλέκονται δίνει οι ΤΟΕΒ, η Περιφέρεια, φορείς
διαχείρισης γενικότερα των υδάτων είτε για άρδευση είτε για
ύδρευση ή για τις λεκάνες απορροής, δεν μπορούν να
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δεσμευτούν προκαταβολικά για τα έργα που θα πρέπει να
ενταχθούν θεωρώ και θα ήθελα μια απάντηση που τη θεωρώ
αυτονόητη από τη Διοίκηση του ΟΑΚ ότι αυτό είναι ένα
δυναμικό εργαλείο το οποίο θα μπορεί η Περιφέρεια και θα το
κάνει να το πάρει, να το επεξεργάζεται, να το επεξεργαστεί σε
συνεργασία και με τον ΟΑΚ, με τους μελετητές και με τη
Διοίκηση, αν θέλετε να το εντάξει ή αν θέλετε να το βάλει μέσα
στον σχεδιασμό για την κλιματική αλλαγή, για το ΠΕΣΚΑ την
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή που ενδεχομένως εκ εί να
έχουμε τη δυνατότητα να μπουν και έργα που θα είναι, θα
έχουν την αιρεσιμότητα για την χρηματοδότηση στην επόμενη
περίοδο. Αυτή είναι και μια πρόταση που μπαίνει δημόσια,
έχουμε μιλήσει με τον Πρόεδρο του ΟΑΚ με τον οποίο έχουμε
εξαιρετική συνεργασία και νομίζω ότι αυτό θα μπει ως βασικό
εργαλείο στη μελέτη στην προσπάθεια που κάνει συνολικά η
Κρήτη για τη διαχείριση των υδατικών πόρων.
Κοιτάξτε ποιο είναι το ζήτημα . Δεν είναι αν θέλετε ένας ο
φορέας που διαχειρίζεται τα νερά όπως παρουσιαστήκανε
σήμερα στην Κρήτη είναι πάρα πολλοί φορείς, θα έλεγα εγώ
ευτυχώς είναι οι Δήμοι, είναι οι ΤΟΕΒ, είναι ο ΟΑΚ προφανώς
και όλοι αυτοί πρέπει να συντονιστούνε μη έχοντας όμως ένα
δεσμευτικό εργαλείο που να αποκλείει και τροποποιήσεις και
αν θέλετε συμπληρώσεις γ ιατί άμα δείτε τη μελέτη που
τελειώνει, που έχει ήδη τελειώσει για την κλιματική αλλαγή, οι
προβλέψεις είναι δυστυχώς δυσοίωνες και ειδικά στα θέματα
των πλημμυρών, ειδικά στα θέματα εκεί των πλημμυρών, αλλά
και των βροχοπτώσεων δεν είναι καλές οι προβλέψε ις. Μακάρι
να μην επαληθευτούν.
Άρα θα πρέπει να είναι ένα δυναμικό εργαλείο το οποίο
θα πρέπει να το έχουμε στα χέρια μας, έναν μπούσουλα θα
τον έλεγα μη θεσμοθετημένο ως υποχρεωτικό για την ένταξη
των έργων που θα πρέπει να μπουν τα επόμενα χρόνια, να
υπάρχει μια συνεργασία με τους φορείς, με τους Δήμους.
Δηλαδή για παράδειγμα στο θέμα του Αλμυρού θα πρέπει να
υπάρξει μια συγκεκριμένη συνεργασία με τους Δήμους που
εμπλέκονται, το ν Δήμο Μαλεβιζίου, το ν Δήμο Ηρακλείου,
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ενδεχομένως
και
άλλους
Δήμους
που
μπο ρούν
να
χρησιμοποιήσουν το νερό που θα παρέχει ένα τόσο μεγάλο
έργο, έτσι ώστε όταν καταλήξουν σε ποια μελέτη θα γίνει , ποια
λύση θα δοθεί γιατί υπάρχουν όπως ξέρετε αρκετές μελέτες
εκεί και έχουν ιεραρχηθεί κιόλας θεωρώ λοιπόν ότι αυτός ο
μπούσουλας είναι ένα στρατηγικό σχέδιο που δίνει τις
κατευθύνσεις οι οποίες θα πρέπει να εξειδικευθούν χωρίς να
είναι δεσμευτικό τουλάχιστον σε αυτή τη φάση.
Και με αυτή την έννοια εμείς θεωρούμε ότι γίνεται μια
σοβαρή δουλειά και μπράβο στον ΟΑΚ που πήρε αυτή την
πρωτοβουλία, θε πρέπει όμως και η Περιφέρεια να εμπλακεί
ουσιαστικά για να βάλει σε συνέργεια τις πολιτικές που ασκεί
μέσω των μελετών που έχει και προφανώς η Αποκεντρωμένη
που έχει τα διαχειριστικά σχέδια έτσι ώστε αυτό το τεράστιο
θέμα που θα συναντήσουμε τα επόμενα χρόνια να έχει
τουλάχιστον οδηγούς ή έναν ή πολλούς οδηγούς για το τι
μπορεί να γίνει.
Δεν μπορεί να μείνουν έξω για παράδειγμα οι ΤΟΕΒ οι
οποίοι έχουν το μεγάλο μερίδιο τις σαράντα ΤΟΕΒ της
διαχείρισης του αρδευτικού νερού. Δεν μπορεί να μείνουνε οι
φορείς που μπορούν να υλοποιήσουν μεγάλα έργα όπως είναι
η μεταφορά από το φράγμα των ποταμών μιας τεράστιας
ποσότητας νερού στην Ανατολική Κρήτη για να μην το
εξειδικεύσω σε συγκεκριμένα σημεία.
Θεωρώ λοιπόν ότι είναι ένα εργαλείο δυναμικό, το οποίο
θα πρέπει να μπει, να συνεχίσει αυτή να το πω η διαβούλευση
ας μην είναι διαβούλευση, αλλά να είναι ένας διάλογος
δυναμικός μεταξύ των φορέων, όλων των φορέων που
εμπλέκονται και με αυτή την έννοια καλωσορίζω τη μελέτη. Να
ξαναπώ για τον ΟΑΚ ότι μπράβο στ ην πρωτοβουλία και τις
όποιες τεχνικές προτάσεις που υπάρχουν από τη μεριά της
Περιφέρειας του Τμήματος Υδροοικονομίας , από τη Διεύθυνση
Περιβάλλοντος και συνολικά από την Περιφέρεια θα τις
εντάξουμε, θα τις συμπληρώσουμε, θα τις αναμορφώσουμε σε
συνεργασία και με τον ΟΑΚ και με τους μελετητές τους
οποίους θα πρέπει να τους θεωρήσουμε και εμείς ως
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Περιφέρεια συνεργάτες με την ευρεία έννοια για το ν σχεδιασμό
που θα πρέπει να κάνουμε ως Περιφέρεια μέσα στα επόμενα
χρόνια που δυστυχώς δεν προοιωνίζονται πολύ κ αλά στο
ζήτημα του νερού.
Προβλέπονται μεγάλες περίοδοι ανομβρίας, μεγάλες ,
απότομες βροχοπτώσεις που θα έχουν και καταστροφικές
συνέπειες, άρα θα πρέπει να βρούμε στις λεκάνες απορροής
ποια είναι η πολιτική που θα πρέπει να ασκηθεί συνολικά από
την Περιφέρεια Κρήτης με την έννοια τη γεωγραφική ώστε και
να αντιμετωπιστούν οι ζημιές αλλά και να αξιοποιηθεί εκείνη η
ποσότητα του νερού όσο γίνεται για την όποια χρήση.
Και κλείνω τουλάχιστον την πρώτη τοποθέτηση με την
έμφαση που θα πρέπει να δοθεί στην αξιοπ οίηση, στην
επαναχρησιμοποίηση του νερού από τη διαχείριση των
λυμάτων. Ήδη η Περιφέρεια Κρήτης έχει και υλοποιεί, έχει
βάλει στόχο και τον υλοποιεί να μην υπάρξει Δήμος, να μην
υπάρξει ακόμα και μικρός οικισμός που να μην έχει βιολογικό
καθαρισμό. Αν λοιπ όν αξιοποιηθεί, επαναχρησιμοποιηθεί για
άρδευση, για άρδευση, δεν μπορεί να πάει για ύδρευση
τουλάχιστον σε αυτή τη φάση επιστημονικά, αυτές οι
ποσότητες, ένα μεγάλο μέρος από τις ποσότητες αυτές του
καθαρισμένου νερού συνήθως με τριτοβάθμιο αλλά και με
άλλες διαδικασίες καταλαβαίνει κανείς ότι θα μειωθεί η ανάγκη
σε φρέσκο νερό. Δηλαδή δε θα χρειάζονται τόσες γεωτρήσεις.
Δε θα χρειάζεται τόσο, αν θέλετε επιπλέον έργα για να έχουμε
νερό για άρδευση αφού θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε
εκατομμύρια κυβικά στη ν Κρήτη νερό από την τριτοβάθμια
συνήθως επεξεργασία. Εκεί πρέπει να δώσουμε μια έμφαση
στο οποίο δεν κατάλαβα πολύ καλά από τη μελέτη τι
προβλέπει η τουλάχιστον δεν είδα να παρουσιαστεί.
Βάζω θέματα τα οποία προφανώς απασχολούν όλους μας
και εμείς θα είμαστε εδώ για να συνεργαστούμε και με βάση τη
μελέτη και με τα υφιστάμενα διαχειριστικά σχέδια για το ποια
πολιτική θα ακολουθείται από εδώ και πέρα για τα επόμενα
δέκα, δεκαπέντε, ίσως και περισσότερα χρόνια.
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Με αυτή την έννοια και τελειώνω καλωσορίζω τη μελέτη.
Να επιβεβαιώσω τη ν καλή συνεργασία, την πάρα πολύ καλή
συνεργασία που έχ ω με τον ΟΑΚ και η οποία θα συνεχιστεί
μέσα στα πλαίσια και με την ευκαιρία αυτής της μελέτης που
μας παρουσιάστηκε σήμερα και πρέπει να το τονίσω άλλη μια
φορά δεν πρέπει να α ποτελεί αιρεσιμότητα για τα έργα που θα
μπορούν να γίνουν στην Κρήτη γιατί δεσμεύει όλους τους
φορείς, οι οποίοι πιθανόν να μην έχουν, να μην είχαν τη
δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους και εν πάσ η
περιπτώσει το δυναμικό αυτό εργαλείο θα πρέπει …
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Τελειώνω, τελειώνω.
Το δυναμικό αυτό εργαλείο θα πρέπει να έχει
δυνατότητα, την ευελιξία αν θέλετε να αναπροσαρμόζεται,
διορθώνεται, να συμπληρώνεται μέσα στα επόμενα χρόνια.
Σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσα τε και
είμαι εδώ, θα παρακολουθήσω και αν χρειαστεί
ξαναπαρέμβω. Ευχαριστώ.

τη
να
θα
θα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Απλά συζητάγαμε εδώ πέρα , δεν πήγαινε σε σας.
Προσπαθούμε να οργανώσουμε τα διαδικαστικά , δεν είναι τόσο
απλό.
Υπάρχει μια παράκληση, κανονικά τώρα σύμφωνα με τη
διαδικασία που είπαμε θα έπρεπε να παρέμβουν οι δυο
Αντιπεριφερειάρχες. Άμα είναι δυνατόν επειδή η Κα Μαρτίνου
της
Αποκεντρωμένης
Διοίκησης
έχει
μια
ανειλημμένη
υποχρέωση σε λίγο αν δεν υπάρχει αντίρρηση από το Σώ μα να
τοποθετηθεί η Κα Μαρ τίνου για λίγο.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Όχι, δεν υπάρχει θέμα κανένα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Okay, Γιώργος εντάξει.
Η Κα Μαρτίνου έχει το λόγο αν μας ακούει.
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ΜΑΡΤΙΝΟΥ: Σας ακούω, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την
πρόσκληση, αλλά δε ν θα ήθελα να πάρω τη θέση των κυρίων
Αντιπεριφερειαρχών των υπόλοιπων. Άμα είναι κάτι που
μπορούμε μέχρι τις 21.00 γιατί έχω φιλοξενούμενους στο
σπίτι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Κα Μαρτίνου ξεκινήσαμε για
λίγο ο καθένας και απ ό ότι βλέπετε έχουμε επεκταθεί π άρα
πολύ οπότε εφόσον έχετε αυτή την υποχρέωση καλό είναι να
σας ακούσουμε και μετά ακούμε τους υπόλοιπους.
ΜΑΡΤΙΝΟΥ: Εντάξει, εντάξει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να πω καταρχάς συγχαρητήρια για τη διαδικασία της
Διοικούσας και μας κάλεσαν όλους απόψε για να συζητήσουμε
αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Να ζητήσω συγγνώμη από
αυτούς που πήρα τη σειρά.
Να πω ό,τι πω δεν αποτελεί επίσημη θέση της
Αποκεντρωμένης, γιατί όπως είπε και ο κ. Τζίμας θα
τοποθετηθούμε επί της ΣΜΠΕ όταν βγει.
Να πω με τη σειρά μου ότι ε ίναι μια πολύ αξιέπαινη
προσπάθεια αυτή που έχει γίνει των μελετητών εξαιτίας τόσο
του όγκου δουλειάς που κατάφεραν και έφεραν εις πέρας σε
σύντομο διάστημα προσεγγίζοντας όσο μπορούσαν καλύτερα
κάθε θέμα και στη λεπτομέρεια και στις ιδιαιτερότητες της
Κρήτης.
Επίσης, σίγουρα θα ληφθεί υπόψη όπως έχουνε πει και
προηγούμενα
στη
δεύτερη
αναθεώρηση
του
σχεδίου
διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών της Κρήτης, η οποία
είναι ήδη σε, ξεκινάει σε λίγο γιατί οι πληροφορίες από το
Υπουργείο λένε ότι έχει βρεθεί ανάδ οχος οπότε πολύ σύντομα
θα υπάρξει και η συμβασιοποίηση. Φυσικά αυτό το έργο, το
μεγάλο έργο αυτής της μελέτης του ΟΑΚ οπωσδήποτε θα είναι
μια πολύ καλή βάση για να ξεκινήσει η δεύτερη αναθεώρηση
του ΣΛΑΠ.
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Αυτό που θα ήθελα να πω βέβαια είναι ότι υπάρχουν
στην πρώτη αναθεώρηση του ΣΛΑΠ υπάρχει συγκεκριμένο
μέτρο για την εκπόνηση των Master Plan των Δήμων και των
ΔΕΥΑ. Σε αυτό το πλαίσιο προφανώς και ο ΟΑΚ βρήκε τη
χρηματοδότηση από το Υπουργείο Υποδομών και προχώρησε
και να δώσω συγχαρητήρια με την ευκαιρί α σε αυτό γιατί
παρόλο που γνωρίζουμε και έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ τα
Master Plan των μεγάλων Δήμων και ΔΕΥΑ, είναι οκτώ
συγκεκριμένα και μία ΔΕΥΑ με δικούς της πόρους , παρόλο
που έχουν ενταχθεί λοιπόν στο ΕΣΠΑ τα Master Plan αυτά των
επιμέρους Δήμων, των ΔΕΥΑ, συγγνώμη, των μεγάλων ΔΕΥΑ,
κανένα δεν έχει ακόμα προχωρήσει οπότε με αυτή την έννοια ο
ΟΑΚ με δικούς τους, με άλλη χρηματοδότηση , όχι από το
ΕΣΠΑ μπήκε μπροστά και είναι πολύ θετικό.
Θα πρέπει όμως σίγουρα τα Master Plan των ΔΕΥΑ που
θα
εκπονηθούν,
γιατί
θα
εκπονηθούν
έχουν
ήδη
χρηματοδότηση και απ ό ότι ξέρω κάποιες ΔΕΥΑ ήδη είναι
συμβασιοποιημένα δηλαδή τα έργα αυτά όλα αυτά θα πρέπει
θα συνδυαστούν. Δηλαδή τα αποτελέσματα που θα βγουν από
τα Master Plan των επιμέρους μεγάλων Δήμων θα πρέπει να
συγκεραστούν με τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μελέτης
που συζητάμε απόψε.
Να πω ότι ο ρόλος μας μεταξύ των άλλων αποτελεί, της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης εννοώ, αποτελεί μέριμνα για τη
διατήρηση της καλής χημικής και ποσοτικής κατάστασης των
υπόγειων υδάτων στο νησί και η αντιστροφή της κακής χημικής
ή ποσοτικής κατάστασης των υπόγειων υδατικών συστημάτων
που έχουν πρόβλημα.
Ταυτόχρονα βιώνουμε καθημερινά την αγωνία των
ανθρώπων (γεωργών, κτηνοτρόφων, ξενοδόχων ) να βρουν
νερό καλύπτοντας τις ανάγκες τους. Ο δικός μας ρόλος έρχεται
πολλές φορές σε σύγκρουση με αυτές τις ανάγκες γιατί
βάζουμε περιορισμούς στην ανόρυξη γεωτρήσεων βασικά.
Σίγουρα
λοιπόν
χρειάζονται
έργα
και
σωστός
προγραμματισμός και ιεράρχηση αυτών των έργων. Αυτό είναι
το πιο σημαντικό.
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Όσον αφορά τις προτάσεις που έχουνε γίνει σε αυτή τη
μελέτη θα μείνω σε ορισμένα σημεία. Μας βρίσκει σύμφωνους
σίγουρα η προώθηση που γίνεται και είναι φανερό άμα
ανατρέξει
κανείς
στη
μελέτη
της
αξιοποίησης,
επαναχρησιμοποίησης δηλαδή των επεξεργασμένων λυμάτω ν
από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων τις αντίστοιχες
ειδικά τις μεγάλες μονάδες.
Ξέρουμε όλοι ότι η αντίστοιχη εγκατάσταση στο Ηράκλειο
έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες με δυνητικά σημαντική
συμβολή στο υδατικό ισοζύγιο της περιοχής και άλλων όμορων
Δήμων, δηλαδή υπάρχει μεγάλη ζήτηση και πολύ μεγάλη
δυνατότητα περαιτέρω χρήσης και αυτό νομίζω ότι φαίνεται
μέσα στη μελέτη αυτή η τάση και σωστά, μας βρίσκει
σύμφωνους σε αυτό.
Μας βρίσκει σύμφωνους η προώθηση των λύσεων για την
αξιοποίηση επιφανειακών νερών, κατασκευή φραγμάτων,
ταμιευτήρων, σε αυτό ενδεικτικά στην αξιοποίηση των νερών
του Γεροπόταμου στους Δήμους Γόρτυνας και Φαιστού που
υπάρχει πρόβλημα και των παραποτάμων τους, στο Γιόφυρο
φυσικά, στον Άγιο Ιωάννη Λασιθίου, στον ποταμό Παντέλης
στη Σητεία.
Θα πρέπει να στραφούμε προς τα εκεί με την έννοια των
αντιπλημμυρικών φραγμάτων γιατί όπως είπανε και οι
προλαλήσαντες ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Τα ακραία
καιρικά φαινόμενα είναι εδώ και πρέπει όλα αυτά τα μικρά
έργα,
αντιπλημμυρικά
φράγματ α
να
αποτελέσουνε
προτεραιότητα.
Δεν μας βρίσκει σύμφωνους με τη στενή έννοια του όρου
η πρόταση για τις μονάδες αφαλάτωσης. Έχουνε νομίζω
προταθεί πολλές μέσα στη συγκεκριμένη μελέτη. Θα αναφέρω
λοιπόν εδώ σε όσους παρακολουθούνε σήμερα για την
ολοκλήρωση ενός έργου από την Υπηρεσία μας που
προβλεπότανε στα μέτρα του ΣΛΑΠ και αφορούσε τη
συγκριτική τεχνικοοικονομική αξιολόγηση των υφάλμυρων
πηγών της Μαλαύρας του Αλμυρού Αγίου Νικολάου και
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Αλμυρού Ηρακλείου. Τα …(πρόβλημα ήχου)….θα αναζητήσετε
στην ιστοσελίδα μας.
Πολύ σύντομα να αναφέρω ότι μέσα από μια διαδικασία
(πρόβλημα ήχου) πάλι ανάλυσης και βαθμολόγησης για τον
Αλμυρό Ηρακλείου συγκεκριμένα προτάθηκε ως βέλτιστη λύση
το αυτονόητο γιατί μάλλον αυτό λείπει τελικά ακόμα και
σήμερα, δηλαδή η εύρεση του, ο εντοπισμός της χρονικής
περιόδου που το νερό του Αλμυρού Ηρακλείου είναι γλυκό,
δηλαδή πόσιμο και να μπορεί να ενισχυθεί λοιπόν με αυτόν
τον τρόπο το δίκτυο κάποιας ΔΕΥΑ ή Ηρακλείου ή Μαλεβιζίου.
Νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη αυτό το
αποτέλεσμα και μετά υπάρχουν και άλλες λύσεις βέβαια, το
αποτέλεσμα της δικής μας δηλαδή μελέτης θα πρέπει νομίζω
να ληφθεί υπόψη από τα επόμενα Master Plan της ΔΕΥΑ
Ηρακλείου και της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου και να ληφθεί
ενδεχομένως υπόψη και από το υπάρχων, την υπάρχουσα
μελέτη τώρα του ΟΑΚ.
Πολύ σωστά έχει μπει το θέμα κόστους -οφέλους για την
ιεράρχηση των έργων παρόλο που έχουμε κάποιες απορίες,
αλλά δεν είναι της ώρα ς να τις λύσουμε. Είναι νομίζω καιρός
να μπει, να μπαίνουνε, η ιεράρχηση να γίνεται με τέτοια
κριτήρια κόστους-οφέλους και επίσης νομίζω ότι θα πρέπει
κάποια στιγμή να ξεκινήσουμε και την αποτίμηση των έργων.
Δηλαδή στα έργα που έχουνε ήδη υλοποιηθεί να βγαίνει ένα
συμπέρασμα για το πόσο χρήσιμα και τι προσέφεραν στη λύση
του προβλήματος για το οποίο έγιναν.
Αυτό ήθελα σε γενικές γραμμές να πω, ότι περιμένουμε
σίγουρα και τα επόμενα Master Plan, της ΔΕΥΑ δηλαδή και
τους Δήμους να αποτυπώσουνε με σαφήνεια τη ν κατάσταση
του υδροδοτικού τους συστήματος και των αναγκών τους. Να
δούμε πως θα κουμπώσουν όλα αυτά μ ε την υπάρχουσα
μελέτη.
Να μπει και το θέμα της ποιότητας του νερού, γιατί οι
ΔΕΥΑ θα πρέπει να εκπονήσουνε πέραν των διαχειριστικών
επιμέρους σχεδίων και τα σχέδια ασφάλειας νερού που
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αφορούν την ποιοτική διαχείριση του νερού σε όλη τη
διαδρομή από την π ηγή μέχρι τη βρύση μας.
Αυτά ήθελα να πω. Συγχαρητήρια και πάλι για την
προσπάθεια.
Και κάτι τελευταίο που ξέχασα αν θυμάμαι καλά για τον
Αλμυρό Ηρακλείου μιλάει η πρόταση για 15.000 κυβικά τη
μέρα. Δηλαδή αν το ανάγουμε στο χρόνο αυτό είναι γύρω στα
5 εκατομμύρια ετησίως αν δεν κάνω λάθος . Μόνο
αξιοποιώντας το γλυκό νερό που τρέχει μήνες μήνες περίπου
το χρόνο παίρνουμε 1,5 εκατομμύριο κυβικά μέτρα νερό ικανό
να δοθεί, να μπορεί να αξιοποιηθεί για πόσιμο απευθείας με
μια πολύ μικρή επεξεργασία για λόγους ασφάλειας, οπότε το
1,5 εκατομμύριο κυβικά αυτό νερό το χρόνο από τον Αλμυρό
Ηρακλείου ναι μεν είναι σταγόνα στον ωκεανό μπροστά σε
αυτό που βγάζει αυτή η πηγή, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό
και σωστό πρώτα να ξεκινήσουμε από αυτό το αυτονόητο και
μετά να συζητήσουμε και τις άλλες λύσεις.
Αυτά, ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Εμείς ευχαριστούμε.
Συνεχίζουμε,
επανερχόμαστε
στη
συμφωνηθείσα
διαδικασία. Είναι οι δυο Αντιπεριφερειάρχες, οι δυο χωρικοί
Αντιπεριφερειάρχες . Είναι και οι δυο εδώ; Βλέπω αυτή τη
στιγμή τον κ. Συριγωνάκη, είναι και ο κ. Γουλιδάκης;
ΜΕΛΟΣ: Είναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ωραία.
ΓΟΥΛΙΔΑΚΗΣ: Βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Κ. Συριγωνάκη να δώσουμε
τον λόγο στον κ. Γουλιδάκη πρώτα. Έτσι κι αλλιώς έχει οριστεί
και από τον Περιφερειάρχη σαν εκπρόσωπός του ταυτόχρονα
μαζί με τον κ. Ξ υλούρη οπότε άμα είναι κ. Γουλιδάκη έχετε το
λόγο.
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ΓΟΥΛΙΔΑΚΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ.
Καταρχήν σας συγχαίρω για την πρωτοβουλία που
πήρατε όλο το Τεχνικό Επιμελητήριο. Σας εύχομαι και εσάς
προσωπικά στην νέα περίοδο καλή συνεργασία με όλους τους
φορείς της Κρήτης κα την Περιφέρεια της Κρήτης.
Και βεβαίως να συγχαρώ και τον Οργανισμό Ανάπτυξης
Κρήτης, ο οποίος έχοντας αντιληφθεί ιδιαίτερα και μετά τα
έργα
που
έχουν κατασκευαστεί
στον Αποσελ έμη το
ξηροθερμικό Λασίθι, ο πιο ξηροθερμικός νομός της χώρας με
παραδοξότητες δεδομένες όπως το να έχουμε αυτή τη στιγμή
16.000
στρέμματα
μόνο
στ ον
Δήμο
της
Ιεράπετρας
συμπληρωματικά με τον Μακρύ Γιαλό και τη Σητεία, έχουμε
περίπου 18.000 στρέμματα θερμο κηπιακών καλλιεργειών.
Για το υδατικό δυναμικό του νομού Λασιθίου θα πρέπει
να πω ότι η μελέτη που έχουμε ήδη στη διάθεσή μας έρχεται
και επικαιροποιεί πολλά στοιχεία και προγενεστέρων μελετών.
Υπάρχει όμως ένα δεδομένο. Το δεδομένο είναι ότι
προγενέστερες μελέτες κάνουν λόγο και είπε και η Κα
Μαρτίνου προηγουμένως - αν εκφέρω καλά το επίθετό της και προέβαλε και ο μελετητής μας ο κ. Τζίμας και άκουσα με
πολύ χαρά ότι θα πρέπει επιτέλους να προχωρήσουμε σε
συγκεκριμένα πράγματα.
Τι εννοώ; Το φράγμα του Αποσελέμη ξεχείλισε και
χιλιάδες εκατομμύρια κυβικά πήγαν στη θάλασσα. Να σας
ενημερώσω ότι από το Οροπέδιο Λασιθίου ένα τεράστιο
φορτίο -αν το εκφέρω καλά- ύδατος μεταφέρεται από το
Οροπέδιο Καθαρού. Στο Οροπέδιο Καθαρού είναι θα έλεγα ο
πατέρας και του Οροπεδίου Λασιθίου όσον αφορά τις πηγές
και τις δυνατότητες που έχει. Υπάρχουν εκεί μελέτες
προγενέστερες για δυο φράγματα, αναφέρω μόνο του
Τσιμπιστή που δεν προχώρησαν ποτέ.
Αναφέρθηκε προηγουμένως το φράγμα του Αγίου Ιωάννη
και των Λιθινών. Είμαι εξήντα ετών, οικονομολόγος, μεταξύ
των θερμοκηπίων που αυτή τη στιγμή και το δικό μου γραφείο
σαν φοροτεχνικός εξυπηρετώ πάνω από 2000 στρέμματα
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ανθρώπους αύριο θα έχουμε μια έκτακτη σύσκεψη με τους 11
ΤΟΕΒ του νομού Λασιθίου , ο ΤΟΕΒ της Ιεράπετρας είναι ο
μεγαλύτερος ΤΟΕΒ της Περιφέρειας Κρήτης εάν δεν κάνω
λάθος όσον αφορά τους πελάτες, τις εισπράξεις και τις
εκτάσεις που ποτίζει και έχουμε τώρα το εξής : Πραγματικά
πλέον χρειάζεται να βρεθεί και η κατάλληλη πολιτική βούληση
και συνεργασία όλων των φορέων για να μπούμε στη φάση της
υλοποίησης των επιμέρους αυτών φραγμάτων.
Εν τάχει αναφέρω ότι όσον αφορά το φράγμα το μεγάλο
των Μπραμιανών έχει ξεκινήσει και έχει δημοπρατηθεί και
υπάρχει τεράστια καθυστέρηση για την εκκίνηση των εργασιών
της αντικατάστασης του αγωγού. Τα νερά που θα έχουμε στη
διάθεσή μας για αυτό το φράγμα που έχει σώσει κόσμο στην
Ιεράπετρα αξίζει να σας πω ότι η Ιεράπετρα θα μπορούσε να
ζήσει περίπου 4.000 ανθρώπους αν δεν υπήρχε το φράγμα.
Τώρα εξυπηρετεί πάνω από 30.000 περιμετρικά και ο Δή μος
είναι μεγάλος. Το φράγμα λοιπόν των Μπραμιανών μπορεί και
δίνει λύσεις και θα έχουμε τη δυνατότητα με την ολοκλήρωση
του αγωγού να ενισχυθεί.
Απόλυτη αναγκαιότητα είναι επιτέλους να περάσουμε
στην πράξη στις χρηματοδοτήσεις και για το φράγμα του Αγίου
Ιωάννη αλλά να επανέλθει και το φράγμα να επανέλθει και το
φράγμα των Λιθινών στο προσκήνιο.
Η Περιφέρεια όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις επιμέρους
μικρότερων έργων όπως λιμνοδεξαμενές έχει εγγράψει στους
προϋπολογισμούς και για τη λιμνοδεξαμενή στα Τσικα λαριά
και για τη λιμνοδεξαμενή στις Χοχλακές της Σητείας που και
εκείνη έχει τη δυνατότητα να συμπληρώσει νερό την περίοδο
του χειμώνα. Είδαμε το 2019 στις 6 Απριλίου και μετά με τις
τεράστιες καταστροφές που έγιναν ότι πραγματικά στο
ξηροθερμικό Λασίθιο έχουμε νερό.
Έχει πολύ σημασία η επικαιροποιημένη αυτή μελέτη να
έχει και να περιλάβει και τις προγενέστερες μελέτες. Αναφέρω
τις μελέτες Παυλάκη, αναφέρω τις μελέτες του αείμνηστου
πλέον καθηγητή του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου του κ.
Μουτάφη που μας έ χει παραδώσει με χρήματα της
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Αντιπεριφέρειας μελέτη για κατασκευή προφράγματος στην
περιοχή Μύρτους, άρα στην πηγή των νερών του φράγματος
Μπραμιανού που κατά την άποψή μου χρειαζόμαστε πλέον τα
χρήματα,
έχουμε
το
κατάλληλο
εργαλείο
και
την
επικαιροποιημένη μελέτη του κ. Τζίμα και των συνεργατών
του, τη συνεργασία του Τεχνικού Επιμελητηρίου και του
Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης.
Εάν έχουμε την εξεύρεση των πόρων μπορούμε να
προχωρούμε σταδιακά και να επιλύσουμε το ζήτημα νερών
άρδευσης και ταυτόχρονα ύδρευση ς, γιατί συμπληρωματικά
τους καλοκαιρινούς μήνες με την τεράστια έκθεση της
επιχειρηματικότητας και για τα ξενοδοχεία η Ιεράπετρα
αναγκαστικά μέσω διαδικασίας χλωρίωσης και επεξεργασίας
παίρνει ποσότητες νερού και από το φράγμα Μπραμιανών.
Τα φράγματα λοι πόν αυτά που ήδη σας προανέφερα
υπάρχουν σχετικές μελέτες και πολύ καλά και ο κ. Τζίμας τα
προανέφερε. Αυτό που μας λείπει είναι μετά και την
ολοκλήρωση και την παράδοση να πάμε σε επίπεδο πλέον να
έχουμε τα σχετικά χρήματα.
Αναφέρω τι άκουσα προσεκτικά κ αι δε διάβασα αναλυτικά
τέσσερις Περιφέρειες της χώρας που μετά τις τελευταίες
καταστροφές θα λάβουν μεγάλα χρηματικά ποσά και οι
Περιφερειάρχες τους θα έχουν τη δυνατότητα με απευθείας
αναθέσεις μεγάλων αντιπλημμυρικών έργων.
Περνάω στο δεύτερο κομμάτι.
Τα αντιπλημμυρικά στο Λασίθι πραγματικά από τον
Απρίλιο του ’19 ζώντας έναν τρόμο και ένα ν εφιάλτη να
γλιτώσουμε δεκαοκτώ ανθρώπους ήδη μπήκαν σε φάση
εφαρμογής και υλοποίησης και θα μας βοηθήσει πολύ αυτή η
μελέτη. Ήδη παραδίδουμε αντιπλημμυρικό στην έξο δο του
Αγίου Νικολάου προς Κριτσά. Το γνωρίζουν όσοι κατοικούν
στην περιοχή. Ήδη κατασκευάζουμε αντιπλημμυρικό έργο στην
περιοχή Στένακας της Ιεράπετρας με χρήματα της Περιφέρειας
και της Τεχνικής Υπηρεσίας Λασιθίου και παραδίδεται και
αυτός. Και έχουμε πρ ογραμματίσει αντιπλημμυρικό στην
Αμμουδάρα Αγίου Νικολάου, αντιπλημμυρικό στο Μύρτο στη
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θέση Τρουλί και αντιπλημμυρικό στη γέφυρα Αγίου Ιωάννη της
Σητείας στον ποταμό Παντέλη που θα ξεπεράσει εκεί η
κατασκευή της γέφυρας και του αντιπλημμυρικού μετά την
παράδοση της μελέτης στα 5 εκατομμύρια.
Τα αναφέρω αυτά γιατί πραγματικά στο Λασίθι έχουμε
πάρει τη σχετική δυνατότητα και έχουμε τη ν πρωτοβουλία και
πιστεύω θα έχουμε και την ενίσχυση μετά από την
ολοκλήρωση αυτής της μελέτης που θα την έχουμε στη
διάθεσή μας και εμείς με τις Τεχνικές μας Υπηρεσίες να πάμε
σε ένα επίπεδο όχι τόσο για την κλιματική αλλαγή. Το ανέφερε
ο αγαπητός Λευτέρης Κοπάς ότι είναι μια άλλη πολιτική . Στα
πλαίσια της πολιτικής των δυνατοτήτων της καθημερινότητας
που θα έπρεπε να ολοκληρωθ ούν αυτά τα φράγματα. Θα
επιλυθεί οριστικά το πρόβλημα. Θα έχουμε και τις προτάσεις
μας ετοιμάσει που δεν εισακούγονται.
Τα προγράμματα νέων αγροτών ανοίγουν σύντομα και θα
ενταχθούν και θα έχουν τη δυνατότητα να πάρουν 40.000.
Πρόγραμμα από την Περιφέρει α δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή
για χρηματοδότηση κατασκευής υπογειοποιημένων δεξαμενών
για την εξοικονόμηση νερού.
Μπορούμε να μιλάμε ώρες για το νερό. Αυτό που
γνωρίζω και ο ίδιος ως καλλιεργητής θερμοκηπίων παλαιότερα
είναι ότι έχουμε άφθονα νερά τα οποία δυστυχώς καταλήγουν
στη θάλασσα. Προφανώς η προσπάθει ά σας είναι στη σωστή
κατεύθυνση. Εμείς με τη δική μας μικρή δυνατότητα που
έχουμε είναι να προχωρούμε σε συνεργασία με τους ΤΟΕΒ
που είναι οι διαχειριστές των νερών κυρίως να προχωρήσουμε .
Αλλά χωρίς χρηματοδοτήσεις για επεκτασιμότητα δικτύων για
να μπορέσουμε να κατασκευάσουμε τα προφράγματα που ήδη
έχουμε διαθέσιμα καταλαβαίνετε ότι θα κάνουμε αυτό που
σαράντα χρόνια γίνεται στο νόμο Λασιθίου. Το φράγμα αυτό
δεν έχει ποτέ το συγκεκριμένο προχωρήσει σε μια
ολοκλήρωση ακόμα και των συνοδών έργων.
Δεν θα ήταν σωστό λοιπόν να μείνουμε στα λόγια αφού
γνωρίζουμε ποια όλοι το πρόβλημα και το γνωρίζουμε πολύ
καλά και η Περιφέρεια και ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης
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και οφείλω να πω κλείνοντας την τοποθέτησή μου ότι έχει
ξεδιψάσει η μισή Κρήτη από ένα φράγμα του Αποσελέμη.
Φανταστείτε πόσα υπόλοιπα νερού μπορούμε να έχουμε αν
συλλάβουμε τα νερά του Οροπεδίου Καθαρού και τις υπώρειες
του Σελακάνου που μόνο οι μελέτες που έχουν γίνει τελευταία
για να υδροδοτηθεί ο Δήμος που έχει εντάξει στο πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» φιλόπνοα έργα, αξιόπνοα έργα για να
υδρευθεί η πόλη μπορούν να δώσουν λύσεις.
Από μας όλους εξαρτάται και εύχομαι σε όλη αυτή την
προσπάθεια που καταβάλλεται ευθαρσώς για τον Οργανισμό
Ανάπτυξης Κρήτης να ε υρεθούν ευήκοα ώτα μια που
πραγματικά άκουσα στις 28 του Μάη από τον Κυριάκο το ν
Μητσοτάκη ότι θα δοθεί μεγάλο βάρος και για τα υδραυλικά
έργα που αφορούν το σύνολο της Κρήτης , άρα και εμάς στο
πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση πραγματικούς ήρωες γιατί
την περίοδο αυτή αναζητούμε τις λύσεις ακόμα και μεταφοράς
νερού με βυτία, ενώ πραγματικά θα είχαμε τις λύσεις αν
ολοκληρώναμε τις κατασκευές αυτών των φραγμάτων.
Σας ευχαριστώ πολύ που με υποστήκατε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Εμείς ευχαριστούμε πάρα
πολύ. Χειμαρρώδης ο λόγος , ταιριάζει με τα αντιπλημμυρικά
έργα, ήτανε γρήγορα και στοχευμένα τα λόγια σας.
Ο κ. Συριγωνάκης;
ΣΥΡΙΓΩΝΑΚΗΣ: Ναι, καλησπέρα σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Κ. Συριγωνάκη έχετε τον
λόγο, κ. Αντιπεριφερειάρχη.
ΣΥΡΙΓΩΝΑΚΗΣ: Ακούγομαι, ακούγομαι κ. Σχινά;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Μια χαρά ακούγεστε.
ΣΥΡΙΓΩΝΑΚΗΣ: Καλησπέρα σας, σας ευχαριστούμε πολύ για
την πρόσκληση και συγχαρητήρια στο ΤΕΕ και σε όλους όσους
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συνέβαλαν
για
τη
σημερινή
σημαντική
και
επίκαιρη
αναμφισβήτητα όσο ποτέ αυτή πρωτοβουλία. Θα προσπαθήσω
να είμαι πολύ σύντομος , δεν θα επαναλάβω ότι ειπώθηκε από
τους προλαλήσαντες.
Θα συμπληρώσω μόνο σε αυτά που είπε ο αγαπητός
συνάδελφος από την Π .Ε. Λασιθίου ο κ. Γουλιδάκης ότι όλοι
μας ευελπιστούμε και ευχόμαστε η νέα προγρ αμματική
περίοδος που τώρα μόλις ξεκινάει να αποτελέσει ένα
σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο για να υλοποιηθούν αν όχι
όλα, ένα μέρος αυτών των οποίων είπε ο Γιάννης και κατ ’
αντίστοιχο τρόπο σε όλη την Κρήτη, σε όλες τις Περιφερειακές
ενότητες.
Το Master Plan των υδραυλικών έργων στο νησί μας
αποτελεί μια πρόκληση για το αύριο και η διαχείριση των
υδάτινων πόρων προτεραιότητα όλων μας. Για τον λόγο αυτό
το είπαν και οι προλαλήσαντες απαιτούνται συνεργασίες και
στοχευμένες δράσεις. Τα μεγάλα αναπτυξιακά έρ γα που αυτή
την περίοδο υλοποιούνται (βλέπε αεροδρόμιο Καστελίου ) ή
που προγραμματίζονται (βλέπε Βόρειος Οδικός Άξονας
Κρήτης) επιβάλλουν να μας βρουν όχι σε κατάσταση
προετοιμασίας, αλλά σε ετοιμότητα ώστε να μπορούμε να
προστατεύσουμε τις ζωές μας, να πρ οστατεύσουμε τις
περιουσίες μας, το περιβάλλον από τις συνέπειες της
κλιματικής αλλαγής και όχι μόνο. Χωρίς νερό δεν υπάρχει
τίποτα. Δεν υπάρχει παραγωγή, δεν υπάρχει ζωή γι α αυτό
οφείλουμε να είμαστε υπεύθυνοι, μεθοδικοί και κυρίως
προνοητικοί να αξιοποι ούμε με τον καλύτερο τρόπο τις
ευκαιρίες που υπάρχουν και που μας δίνονται.
Να συγχαρώ το ΤΕΕ και τον ΟΑΚ που πραγματικά έχετε
αγκαλιάσει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό το σημαντικό θέμα.
Επί του θέματος αυτό το οποίο συζητάμε θα είμαι πάρα
πολύ σύντομος και θα καταλήξω σε κάποιες ερωτήσεις στον κ.
Τζίμα και στην ομάδα του .
Αφού βέβαια συγχαρώ τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης
ως φορέα για αυτή την πολύ σημαντική πρωτοβουλία που α ν
μη τι άλλο αναδεικνύει και αποδεικνύει ότι στο νησί μας μπορεί
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να αποτελέσει ένα βασικό παίκτη του άξονα, αυτό το λέμε
εμείς οι ποδοσφαιρικοί κύριοι του ΟΑΚ , Πρόεδρε και
Διευθύνοντα Σύμβουλε, που λέει ότι όσον αφορά βέβαια τα
μεγάλα αναπτυξιακά έργα στο ν ησί μας θα ήθελα να κάνω δυο,
τρεις ερωτήσεις στους μελετητές αφού προσθέσω και εγώ τα
συγχαρητήριά μου για τη δουλειά σας και για το αποτέλεσμα.
Ποια ήταν τα βασικά κριτήρια που λάβατε υπόψη σας κ.
Τζίμα για να καταλήξετε σε αυτά τα συμπεράσματα; Τα μεγά λα
έργα που υλοποιούνται στο νησί μας μας τα λάβατε υπόψη
σας; Σε ποιο βαθμό επηρέασαν το αποτέλεσμά σας; Η
μορφολογία, το ανάγλυφο του νησιού μας, των περιοχών σε
όλη την Κρήτη σε ποιο βαθμό καθόρισαν τις προτάσεις σας
τόσο στον τομέα της πρόληψης, αλλά κ αι στον τομέα της
ανάπτυξης; Επίσης, γιατί αναφερθήκατε τόσο στην Ιεράπετρα
όσο και στο Τυμπάκι οι ανάγκες των περιοχών, οι
καλλιέργειες, η παραγωγή σε ποιο βαθμό συνετέλεσε στο
αποτέλεσμα το οποίο μας παρουσιάσατε; Και επίσης υπήρξε
κάποια συνεργασία με τ ο αρμόδιο Υπουργείο; Από ότι είμαι σε
θέση να γνωρίζω γίνονται, αν όχι, δεν ξέρω σε ποιο στάδιο
βρίσκονται
διαδικασίες
όσον
αφορά
δυο
μεγάλα
αντιπλημμυρικά έργα στο ν Δήμο, στην ευρύτερη περιοχή του
Δήμου Μινώα-Πεδιάδος λόγω του αεροδρομίου . Το γνωρίζετε;
Ελήφθησαν υπόψη αυτά στη μελέτη σας; Και κλείνοντας
ρωτώντας σε ποιο βαθμό έχει προχωρήσει η μελέτη αυτή;
Είναι ας πούμε που συνηθίζεται τώρα τελευταία μια ζωγραφιά;
Είναι μια απλή καταγραφή; Ένας μπούσουλας; Ή έχετε
προχωρήσει και περαιτέρω.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :
Ευχαριστούμε
τον
κ.
Αντιπεριφερειάρχη.
Τώρα ως προς τις ερωτήσεις θα σας κρίνει μετά στις
απαντήσεις αν θα πρέπει να τοποθετηθεί ο κ. Τζίμας ή
κάποιος από τον ΟΑΚ.
Ο λόγος είναι στον κ. Κριτσωτάκη, τον Αναπληρωτή
Διευθυντή Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της
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Περιφέρειας. Είναι και η τελευταία τοποθέτηση για σήμερα,
εκτός κι αν είναι και ο κ. Κανδεράκης μέσα που δεν τον βλέπω.
ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Καλησπέρα, προσπαθώ να ανοίξω την
κάμερα. Ωραία. Καλησπέρα κι από εμένα, ευχα ριστώ για την
πρόσκληση και ιδιαίτερα τον κ. Σχινά για όλες αυτές τις
συζητήσεις που έχουμε κάνει στις επιμέρους.
Ήδη με έχουνε καλύψει οι περισσότεροι από τους
ομιλητές. Θα είμαι πολύ σύντομος. Την πολιτική τοποθέτηση
μας την έκανε ο κ. Ξ υλούρης σε ό,τι αφορά την Περιφέρεια και
πώς σκέφτεται ένα Master Plan για την Κρήτη, όπως επίσης
είδαμε και την αγωνία των δυο χωρικών Αντιπεριφερειαρχών
για τα μεγάλα έργα της περιοχής τους και τα μεγάλα
προβλήματα της περιοχής τους. Δεν θα μπω σε αυτό , είναι
κατανοητό από όλους μας.
Αυτό που θα ήθελα πολύ σύντομα να πω υπάρχ ουν
σήμερα δυο θεσμοθετημένα σχέδια με βάση την εμπειρία μου
που έχω πολλά χρόνια στα νερά. Είναι το διαχειριστικό σχέδιο
και το σχέδιο των πλημμυρών. Αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να
το ακολουθήσουμε μ ε αυτά που ορίζει, για αυτό οτιδήποτε
έργο θα πρέπει να είναι συμβατό με αυτά που ορίζουν αυτά τα
δυο σχέδια. Σύντομα όπως είπε και ο κ. Ξυλούρης θα είναι
έτοιμο και το ΠεΣΚΑ, οπότε έχουμε άλλο ένα θεσμοθετημένο
σχέδιο, θα πρέπει να ακολουθήσουμε κι ένα με γάλο μέρος του
ΠεΣΚΑ αφορά τα νερά και τις δράσεις που θα πρέπει να
έχουμε για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή.
Γιατί Master Plan; Είχα την τιμή να είμαι από τους
βασικούς συντελεστές του πρώτου διαχειριστικού σχεδίου.
Αυτό το μεγάλο έλλειμμα με ε ξαίρεση τον ΟΑΔΥΚ είχε ένα
master plan ο ΟΑΔΥΚ για τα έργα και το πώς θα προχωρήσει.
Όλοι οι άλλοι φορείς κανείς δεν είχε σχεδιασμό . Το δεν είχε
σχεδιασμό σημαίνει ότι δεν ήταν καταγεγραμμένος κάπου και
δεν είχε μία ιεράρχηση στο πώς θα πάει στο επόμενο βή μα.
Γιατί στον Master Plan, βασικά θέλουμε την αξιολόγηση
συνεχή της υφιστάμενης κατάστασης και πώς θα προχωρήσει
με νέα έργα και δράσεις στο επόμενο στάδιο και χρονικά και με
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βάση τους πόρους που θα έχει. Αυτό έλειπε, για αυτό από το
πρώτο διαχειριστικό σ χέδιο δόθηκε η δυνατότητα όλοι οι
μεγάλοι φορείς της Κρήτης και όπως πολύ σωστά είπε ο κ.
Ξυλούρης στην ουσία είναι πέντε μεγάλοι καταναλωτές,
χρήστες νερού, υπηρεσίες νερού στην Κρήτη να προχωρήσουν
σε Master Plan.
Ήρθε ο ΟΑΚ και προχωράει ένα Master Plan για όλη την
Κρήτη. Δεν θα μιλήσω καθόλου, δεν θα αξιολογήσω, το έχει
κάνει η υπηρεσία, σε επόμενο χρόνο θα απαντήσει σε αυτό,
είναι μία αναγκαιότητα. Το πρώτο Master Plan ή στρατηγική
έγινε το 2000 από την Περιφέρεια. Έγινε τότε, υπολογίζει το
ισοζύγιο προσφορά-ζήτηση όλων των έργων της Κρήτης, των
υφιστάμενων τότε και όλων των μελλοντικών ακόμα και
προτάσεων. Αυτό έτρεξε με δυναμικά εργαλεία κάτι ανάλογο
όπως έθιξε ο κ. Τζίμας τώρα, με διαφορά ο κ. Τζίμας έβαλε
όλα τα νέα δεδομένα σε ό,τι αφορά την κατάσ ταση υδατικών
σωμάτων, έβαλε τις πλημμύρες , όλα αυτά στο καινούργιο
μοντέλο που μας παρουσίασε προηγουμένως. Άρα έχουμε το
εργαλείο ώστε να μπορούμε να πάμε σε ένα Master Plan, να
αξιολογήσουμε έργα και να προχωρήσουμε σε μία ιεράρχηση.
Ένα πολύ δύσκολο, που γιατί δεν προχώρησα το 2000.
Κυρίως ήτανε πολιτικοί λόγοι. Ναι μεν όλοι λέγανε ενιαία
διαχείριση, ενιαία διαχείριση αλλά όλοι σκεφτόντουσαν πώς θα
πάρω νερό από το γείτονά μου, αυτό είχανε στο μυαλό τους
όλοι και όχι να κάνουν ένα συ νολικό σχεδιασμό και να
ακολουθήσουν μία ιεράρχηση και για αυτό δεν προχώρησα
από τότε, από το 2000 που είχε ξεκινήσει το πρώτο σχέδιο.
Δεν απαντάει στο ερώτημα και πολύ ορθά η Κα Μαρτίνου
μας είπε ότι το διαχειριστικό το υφιστάμενο και των
πλημμυρών είναι η επίτευξη της κα λής κατάστασης στατικών
σωμάτων. Δεν τον ενδιαφέρει ποια έργα και ποια έργα θα
κατασκευαστούν. Αυτά είναι δουλειά του περιφερειακού
σχεδιασμού ή του κεντρικού κράτους στον σχεδιασμό.
Εδώ θα, αυτό σε γενικά, μία γενική τοποθέτηση σήμερα
όμως έχουμε και μεθ οδολογίες και κριτήρια. Ο κ. Τζίμας είπε
ότι έβαλε μέσα και κοινωνικά κριτήρια και πολιτικά κριτήρια για
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να φτάσει σε μία ιεράρχηση. Μπορούν όλα αυτά τα κριτήρια με
αυτό το δυναμικό σύστημα και αυτή είναι η προστιθέμενη αξία
αυτής της μελέτης, ότι μπορούμε να καταλήξουμε βάζοντας
αυτά τα κριτήρια να καταλήξου με σε μία ιεράρχηση έργων και
ένα Master Plan των υδραυλικών έργων της Κρήτης που αυτό
όμως θα δεσμεύσει τα έργα και την πορεία των έργων στα
επόμενα.
Και σε αυτό θα συμφωνήσ ετε και με τον κ.
Παπαγιαννάκη, Παπαγιάννη για τ η στρατηγική που πρέπει να
έχουμε, όπως και ακόμ η περισσότερο με τον κ. Κοπάση, με τα
ερωτήματα που έβαλε το τι μέλλει γενέσθαι και πώς αυτό το
σχέδιο θα μπορέσει να προχωρήσει και βέβαια την πολιτική
τοποθέτηση την έδωσε ο κ. Ξυλούρης το πώς θα
προχωρήσουμε.
Αυτή είναι μία γενική τοποθέτηση, θέλει συζήτηση αυτό
το αν πάμε στην ουσία αξιολόγησης αυτού του Master Plan
στα επιμέρους έργα, δεν θα μπω σε αυτή τη συζήτηση αυτή τη
φάση. Αν πλέον ξέρουμε ο ΟΑΚ πώς θα προχωρήσει το σχέδιο
σε συνεργασία με την Περιφέρεια το πώς μπορεί αυτό να γίνει
ένας μπούσουλας ή ένα Master Plan επί της ουσίας, αυτό είναι
ένα μεγάλο ζήτημα και θα πρότεινα μετά την πρόταση του
ΒΟΑΚ να γίνει μία σύσκεψη και με τη Δυτική Κρήτη, τώρα δεν
ξέρω και εγώ ο κ. Κοπάσης ή ο Μάρκος ο Πατρελάκης αλλά
μήπως θέλει να μου το πάρει με τα νερά, έτσι, έχου νε κι αυτά
τα προβλήματα από εκεί, έτσι λίγο για να ξεφύγουμε και λίγο
από αυτή την, γιατί πολλές ώρες είμαστε εδώ πέρα .
Όπως επίσης θα πρέπει να βάλουμε και το Γεωτεχνικό
Επιμελητήριο μέσα. Το 93% των νερών που χρησιμοποιούμε
είναι υπόγεια νερά αλλά έχουνε θέματα οι γεωλόγοι, οι
υδρογεωλόγοι θα πρέπει να συμμετάσχουνε . Το 85% είναι τα
αρδευτικά έργα, η κατανάλωση στη γεωργία. Ξέρετε τι σημαίνει
αν μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε 1 0% από τη γεωργία;
Είναι τρία φράγματα Αποσελέμη, που συζητάμε συνέχεια για
έργα και έργα και έργα. Άρα χρειάζεται μ ια, η πρόταση η δικιά
μου είναι και τα δυο Επιμελητήρια και τ ο είδαμε Ανατολικής ,
Δυτικής Κρήτης συν το Γεωτεχνικό, συν το Οικονομικό θα
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έλεγα μέσα για να κάνει μία ανάλυση, να προχωρήσουμε σε
ένα τέτοιο σχεδιασμό.
Αυτό και σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Από ότι είδα όντως ο κ. Κανδεράκης δεν είναι
συνδεδεμένος αυτή τη στιγμή, οπότε σε αυτό το σημείο
τελειώνουνε οι τοποθετήσεις οι αρχικές των αρμ όδιων που
εμπλέκονται σε έναν σχεδιασμό Master Plan. Των μελετητών,
των Περιφερειών και του ΟΑΚ.
Ανοίγει ένας κατάλογος ερωτήσεων. Οι ερωτήσεις
παρακαλώ αυστηρά και μόνο από τα μέλη της Αντιπροσωπείας
γιατί οι υπόλοιποι είχατε τη λογική και την ευκαιρία να τις
κάνετε σε άλλες διαδικασίες. Εδώ γίνεται μία προσπάθεια
ενημέρωσης
της
Περιφέρειας,
του
Σώματος
της
Αντιπροσωπείας οπότε με τη διαδικασία του raise hand όποιοι
θέλουν ερωτήσεις είναι ανοιχτός ο κατάλογος για τρία λεπτά.
Και θα παρακαλούσα όλους όσους μιλήσανε να
περιμένουνε να δούνε αν οι ερωτήσεις, γιατί δεν είμαστε
σίγουροι σε ποιον θα απευθυνθούνε, να σημειώνουν τις
ερωτήσεις και να απαντήσουνε συνολικά και όχι στην καθεμία
χωριστά γιατί αλλιώς δεν θα τελειώσ ουμε ποτέ.
Και μέχρι να δούμε ζήτηση, να ελέγξουμε τη ζήτηση και
την προσφορά του χρόνου να κάνω εγώ μία ερώτηση η οποία
είναι,
θα
μπορούσα
να
τη
χαρακτηρίσω
και
λίγο
προβοκατόρικη. Μάλλον είχα δύο ερωτήσεις αλλά η μία έχει
καλυφθεί
από
την
αναγκαιότητα
εφ αρμογής
και
την
υποχρεωτικότητα εφαρμογής ενός τέτοιου Master Plan.
Τοποθετήθηκε ο κ. Ξυλούρης, τοποθετήθηκε ο κ. Κοπάσης, ο
κ. Τζίμας, όλοι και ο κ. Κριτσωτάκης τώρα, δεν υπάρχει
κάποια υποχρεωτικότητα, δεν υπάρχει κάποια αιρεσιμότητα.
Άρα πάμε στη δεύτερη ερώτηση που ήθελα να κάνω η
οποία είναι αυτό που είπα λίγο προβοκατόρικη. Σε κάποια από
τα υδραυλικά έργα τα οποία χαρακτηρίζονται ως αυτόνομα
υδροδοτικά συστήματα αφορούν ε ανόρυξη γεωτρήσεων. Ως
φορέας υλοποίησης προτείνεται ο ΟΑΚ. Θα ήθελα να
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καταλάβω το σκεπτικό αυτής της λογικής, δεν διαφωνούμε
ούτε συμφωνούμε προσωπικά δηλαδή με τις ανορύξεις
γεωτρήσεων. Τι θα πει φορέας υλοποίησης ο ΟΑΚ; Θα είναι
και φορέας διαχείρισης; Είναι σε συνεννόηση με τις αρμόδιες
ΔΕΥΑ ή στο εύρος των οποίων, στη δικαιοδοσί α των οποίων
θα γίνει η, οι εξορύξεις αυτές, οι γεωτρήσεις; Γιατί μπορεί στη
Δυτική Κρήτη να υπάρχει ο ΟΑΚ σαν ένας πάροχος νερού,
κυρίως υδρευτικού. Εδώ στην Ανατολική δεν το έχουμε
συνηθίσει αυτό.
Και εδώ τελειώνω εγώ τη δική μου ερώτηση και ήδη
έχουμε με τη σειρά που έχουνε σηκωθεί τα χέρια, η Κα
Ρουκουνάκη.
ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ: Με ακούτε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ναι, Μαρία.
ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ: Καλησπέρα από εμένα. Ρουκουνάκη Μαρία
λέγομαι, είμαι πολιτικός μηχανικός και εδρεύω στον Άγιο
Νικόλαο για όσους δεν γνωρ ίζουν.
Ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις, ίσως είναι λίγο
βέβαια πιο ειδικές, δεν θα πάω στα μεγάλα κομμάτια. Άκουσα
τον κ. Κοπάση νομίζω ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα ύδρευσης
και άρδευσης στο μέλλον και χάρηκα, αλλά μετά μου το
αναίρεσε ο κ. Ξυλούρης με την τοποθέτησή του οπότε δεν
κατάλαβα αν το 2040 θα έχουμε ή δεν θα έχουμε τελικά
πρόβλημα επάρκειας ; Δηλαδή αναφέρεται μέσα στα παραδοτέα
στη μελέτη ότι υπάρχει αύξηση αναγκών αλλά δεν είδα να
ποσοτικοποιείται η μείωση ή όχι της παροχής των νερών αν
μπορεί να γίνει αυτό. Δηλαδή ναι μεν έχουμε αύξηση των
αναγκών κατά τόσο, τόσα κυβικά αλλά δεν είδα πόσο θα είναι
η αντίστοιχη παροχή τότε το 2040 ή πόσο νερό θα έχουμε
στην Κρήτη το 2040.
Θέλω να ρωτήσω αν έχουν ληφθεί υπόψη στον
σχεδιασμό οι νέες επενδύσεις που ετοιμάζονται στην Κρήτη,
δηλαδή σε εμάς εδώ στο Λασίθι, στον Άγιο Νικόλαο
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συγκεκριμένα ετοιμάζεται μία πολύ μεγάλη επένδυση στα
Πλευρά, η οποία έχει δηλωθεί ότι είναι πολύ δύσκολο να
υδροδοτηθεί και ψάχνουμε τρόπους έτσι ώστε να μην υπάρξει
πρόβλημα για αυτή την επένδυση.
Περαιτέρω, για να τα πάρουμε, τα έχω γράψει με τη
σειρά που τα διάβαζα στην μελέτη, για αυτό θα σας τα
διαβάσω
λίγο
στη
σειρά.
Είδα
κάποιες
προτάσεις
εξοικονόμησης νερού και θα ήθελα να ρωτήσω αν κατά
αντιστοιχία
όπως
αναφέρεται
για
τις
θερμοκηπιακές
καλλιέργειες ότι θα πρέπει κάθε θερμοκήπιο να έχει τη δική
του ομβροδεξαμενή, μήπως είναι σκόπιμο και για κάθε μεγάλη
τουριστική επένδυση, γιατί νομίζω ότι είναι τεράστιες οι
ανάγκες κάθε τουριστικής επένδυσης και για ύδρευση και για
άρδευση να αναλαμβάνει μόνη της τις ανάγκες της, η
ανακύκλωση νερού, ομβροδεξαμενές, η διατήρηση γηπέδων
γκολφ.
Μήπως επίσης θα πρέπει να μπούνε όρια στα μεγέθη ας
πούμε τις πισίνες που έχουμε, στο γρασίδι, να καταργηθεί
ίσως το γρασίδι ή να μπουν κάποια άλλα είδ η τα οποία δεν
χρειάζονται πάρα πολύ νερό ; Δηλαδή κάποιοι όροι που θα
τηρούν τη λογική της εξοικονόμησης της ενέργειας. Δεν
μπορούμε δηλαδή από τους καλλιεργητές να ζητάμε να έχουνε
ομβροδεξαμενές και από μεγάλους καταναλωτές όπως τα
ξενοδοχεία να μην πληρ ούν κάποιες προϋποθέσεις.
Επίσης, να αναφέρω και εγώ όπως είπε και ο
Αντιπεριφερειάρχης ο κ. Γουλιδάκης ότι στο Καθαρό έχουμε
πηγές με νερό που δεν αξιοποιούνται και ίσως θα πρέπει να
μελετήσουμε καλύτερα αυτές τις περιοχές έτσι ώστε να
μπορέσουμε να πιάσουμε αυτά τα νερά έστω και για άρδευση,
γλιτώνοντας πάρα πολύ από την ύδρευση .
Και
περαιτέρω
για
τα
συγκεκριμένα
έργα
που
αναφέρονται επειδή αναφέρθηκε ο κ. Τζίμας στις πηγές του
Αλμυρού του Αγίου Νικολάου, ενώ υπάρχει στον ένα πίνακα,
στη μεσαία όχληση, μ εσαίας απόδοσης αν δεν κάνω λάθος δεν
αναφέρεται στον πίνακα δράσεων. Έχει κάποια σημασία στο
ότι αναφέρεται στον έναν πίνακα και όχι στον άλλον; Δηλαδή
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μήπως δεν προωθηθεί αν δεν αναφέρεται και στον δεύτερο
πίνακα;
Και όπως διάβασα ότι στο Δήμο Αγίου Νικ ολάου
υπάρχουνε διάφορα προτεινόμενα έργα, κυρίως για την
άρδευση αλλά χωρίς να υπάρχει κάποια εκτίμηση κόστους
παρόλο που παρουσιάζεται ο Δήμος ότι έχει από τα
μεγαλύτερα ποσοστά ελλείμματος. Σύμφωνα με τα σενάρια τα
δικά σας τέσσερα και πέντε επίσης έλλειμα έχει, ελλειμματικό
ισοζύγιο έχει και το σύστημα υδροδότησης του Αποσελέμη που
εκεί προσδιορίζεται ο Δήμος Αγίου Νικολάου να καλύψει τις
ανάγκες του, τις υπάρχον και τις μελλοντικές.
Πολύ περισσότερο μας ενδιαφέρει αυτό το θέμα, το αν
περιλαμβάνονται αυτά τα έργα έτσι ώστε να καλύψουν τις
ανάγκες του Δήμου Αγίου Νικολάου τόσο για τον Αποσελέμη
ως και τον ίδιο τον Δήμο μόνο του εάν τα έργα τα οποία θα
γίνουνε χρηματοδοτούνται, αν κρίνεται η χρηματοδότησή τους
τέλος πάντων από το αν υπάρχει μέσα στο Master Plan ή όχι.
Αυτά ήθελα να ρωτήσω και θα ήθελα και μία μικρή
λεπτομέρεια για τα αντιπλημμυρικά, ότι δεν είδα να υπάρχει η
πρόσφατη πλημμύρα που προέκυψε στα Μάλια, εκτός αν αυτή
είναι από κάποιο άλλο φαινόμενο και δεν περιλαμβάνεται μέσα
στη μελέτη τη δι κή σας.
Αυτά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Εμείς ευχαριστούμε.
Πλήθος των ερωτήσεων και προφανώς παραπάνω από
ένας οι αποδέκτες.
Με τη σειρά που είδα εγώ, που μου τα βγάζει το σύστημα
ο κ. Αγαπάκης, ο συνάδελφος ο Γιώργος ο Αγαπάκη ς έχει τον
λόγο.
ΑΓΑΠΑΚΗΣ: Καλησπέρα Πρόεδρε.
Αφού χαιρετήσω και εγώ από την πλευρά μου όλη
την πρωτοβουλία και του Τεχνικού Επιμελητηρίου και του
που τη θεωρώ πολύ ενδιαφέρουσα και να συγχαρώ
συντελεστές είτε τους συναδέλφους στις υπηρεσί ες

αυτή
ΟΑΚ
τους
των
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υδραυλικών είτε και τους μελετητές ήθελα να προχωρήσω σε
μία ερώτηση σε συνέχεια αυτού που είπε η συνάδελφος
προηγουμένως σε σχέση με τα αντιπλημμυρικά έργα
προτάσεων. Επειδή από ότι είδα η σημερινή παρουσίαση είχε
εστιαστεί στην ύδρευση -άρδευση και δεν είδαμε κάτι
αντίστοιχο στα αντιπλημμυρικό παρά την καλή προσπάθεια
του
κ.
Τζίμα
που
ανέφερε
κάποια
πράγματα
έτσι
επιγραμματικά ήθελα να πω και εγώ το εξής :
Η Ανατολική Κρήτη ξέρουμε ότι τα τελευταία, όχι μόνο
πέρυσι, αλλά τα τελευταία χρόνια, τα τελε υταία 15-20 χρόνια
έχει διάφορες περιοχές μεταναστεύουσες τη μία η μία, την
άλλη η άλλη, την άλλη η παράλλη, εγώ τουλάχιστον όσο
θυμάμαι από τον Καρτερό και ανατολικά βλέπω μία
περιοδικότητα στις περιοχές που πλήττονται από πλημμυρικά
φαινόμενα για διάφορ ους λόγους γνωστούς σε εμάς κ.λπ. που
έχει να κάνει με τη διαχείριση των ρεμάτων και μία σειρά
άλλων θεμάτων. Ήθελα λοιπόν να επεκτείνω την ερώτησή μου
ως εξής. Ακούσαμε ότι ετοιμάζεται η δεύτερη αναθεώρηση του
σχεδίου πλημμυρών από το Υπουργείο Περιβάλλον τος.
Επίσης,
ότι
θα
προκύψει
μία
στρατηγική
μελέτη
περιβαλλοντικών έργων που θα είναι καταλύτες για τα έργα τα
οποία θα χρηματοδοτηθούν στα επόμενα προγράμματα. Θα
ήθελα λοιπόν να ρωτήσω εκτός από τις πληγείσες περιοχές
που είχαμε πρόσφατα Μάλια, Χερσόνησο , Ανάληψη κ.λπ. ,
κ.λπ. έχουν πληγεί κι άλλες περιοχές σε άλλους χρόνους όπως
είναι του Κοκκίνη Χάνι και διάφορες άλλες περιοχές, ήθελα να
ρωτήσω λοιπόν τον κ. Τζίμα εάν στις, εγώ προσωπικά δεν το
έχω δει ή δεν πρόλαβα να το δω, αν στις προτάσεις των
αντιπλημμυρικών δράσεων περιλαμβάνονται αυτά τα ιστορικά
φαινόμενα, αυτά τα καιρικά φαινόμενα στις συγκεκριμένες
αυτές περιοχές με σκοπό να περιληφθούν στην δεύτερη
αναθεώρηση του σχεδίου πλημμυρών για τις λεκάνες
απορροής αυτές έτσι ώστε να καλυφθεί αυτό το ζήτ ημα στη
στρατηγική μελέτη, δεδομένου ότι η περιοδικότητα αυτή είναι
πλέον στατιστικά επιβεβαιωμένη. Εγώ όσο θυμάμαι αυτές
περιοχές κάθε πέντε, δέκα χρόνια έχουμε μια επανάληψη του
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(πρόβλημα ήχου)…, μεγέθους και επ ιτέλους ζημιές. Άρα
λοιπόν κατά πόσο τα φαι νόμενα τα καιρικά που έχουν συμβεί
τα τελευταία είκοσι χρόνια στην Ανατολική Κρήτη έχουν
καλυφθεί με τις ζημιές αυτές που έχουνε συμβεί στο κομμάτι
αυτό της μελέτης των αντιπλημμυρικών έργων.
Αυτά έτσι ήθελα να ρωτήσω Πρόεδρε , ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ευχαριστούμε.
Σειρά έχει ο συνάδελφος ο κ. Μπικάκης.
ΜΠΙΚΑΚΗΣ: Καλησπέρα κι από εμένα.
Οι ερωτήσεις μου είναι οι εξής και δεν άκουσα να
αναφερθεί καθόλου απόψε και μου έκανε εντύπωση. Έχω κατά
το παρελθόν ακούσει δη σε παρουσιάσεις έναν αν τίστοιχα
βόρειο αγωγό που τρέχει παράλληλα με τον Βόρειο Οδικό
Άξονα με τον οποίο θα μπορούσαν να μεταφερθούν αρκετά
μεγάλες ποσότητες νερού κατά μήκος όλης της Κρήτης. Αυτό
δεν το είδα πουθενά να αναφέρεται ούτε να συζητιέται απόψε,
δεν ξέρω αν είναι κάτι το οποίο κατά το παρελθόν είχε
αποκλειστεί ή αν είναι ακόμα μέσα στα σχέδια και το έχω
ακούσει κυρίως από μέλη του ΟΑΚ.
Ένα δεύτερο κομμάτι είναι προφανώς …(πρόβλημα
ήχου)… τον είχε εκπροσωπήσει το Τεχνικό Επιμελητήριο σε
ένα ερωτηματολόγιο που είχε να κ άνει με προτάσεις όπου εκεί
πέρα έγινε μία αρκετά μεγάλη συζήτηση ας πούμε και είχαν
…(πρόβλημα
ήχου)…
εκμετάλλευσης
των
τεράστιων
ποσοτήτων του νερού και ότι τα 15.000 κυβικά την ημέρα είναι
πάρα πολύ μικρή ποσότητα και είχε αναφερθεί σαν λύση
άμεση η αντίστροφη ώσμωση ώστε μέχρις ότου να γίνει κάποιο
έργο να εκμεταλλευόμαστε τουλάχιστον το νερό με αυτό τον
τρόπο.
Και ένα τρίτο κομμάτι.
Είδα σε κάποιο σχεδιάγραμμα ότι τα Χανιά το 2040 θα
έχουν πολύ μεγαλύτερες ανάγκες από το Ηράκλειο και μου
έκανε εντύπωση. Σαν σχόλιο το λέω κι άμα βρούμε το ν χρόνο
να το αναφέρουμε.
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Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ευχαριστούμε.
Η συνάδελφος η Κα Βρέντζου.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Ναι, δύο ερωτήσεις έχω.
Η μία αφορά τους μελετητές φαντάζομαι αλλά ίσως και τη
Διοίκηση του ΟΑΚ. Ειπώθηκε ότι υπήρχαν κάποιες προτάσεις
και σκέψεις για έργα αλλά δεν συμπεριελήφθησαν διότι δεν
υπήρχανε στο σχέδιο διαχείρισης. Και θέλω να ρωτήσω ότι
αυτός
ο
σχεδιασμός
ήταν
η
κατεύθυνση
να
είναι
εναρμονισμένος με τα σχέδια διαχείρισης; Αν ναι, γιατί ;
Δεύτερον, υποτίθεται ότι πάμε ένα βήμα πιο μπροστά με
δεδομένo μάλιστα ότι θα γίνει και αναθεώρηση των σχεδίων
διαχείρισης.
Άρα
γιατί
δεν
υπάρχουν,
γιατί
δεν
συμπεριελήφθησαν πραγματικά να αποκτήσει , να μπουν αυτές
οι προτάσεις εφόσον τέλος πάντων προέκ υψαν μέσα από τη
μελέτη που είναι ένα γενικότερο θέμα για τις μελέτες.
Αν λοιπόν υπάρχουν αυτά τα έργα καταγεγραμμένα
ρωτάω αν θα μπορούσαμε να τα έχουμε, να δούμε δηλαδή
ποια ήταν αυτά και οι προτάσεις αυτές και τα έργα που
κρίθηκαν
από
τη
μελέτη
αναγκαί α
αλλά
δεν
συμπεριελήφθησαν. Θα ήθελα να τα μάθω. Αυτό.
Επίσης
υπάρχει
ένα
θέμα
στο
κομμάτι
των
αντιπλημμυρικών, όπου βάζει θέμα η μελέτη, το Master Plan
βάζει θέμα απαλλοτριώσεων μέσα σε ύδατα, μέσα σε ρέματα …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : (Δεν αποδίδεται καθαρά)…,
που λέει.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Ναι και μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή, πώς το
αντιμετωπίζει; Πώς το είδε αυτό το ζήτημα η μελέτη σε σχέση
με την κατάληψη σε κοινόχρηστο δημόσιο χώρο κ.λπ.
Και επίσης δεν υπάρχει καμία εκτίμηση για τον παράκτιο
χώρο και γενικώς δ εν υπάρχει η εκτίμηση για πιέσεις λόγω
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δράσεων, λόγω (…), δεν υπάρχει αυτό που θεωρώ ότι είναι
τεράστιο ζήτημα και που έχει μεγάλη σημασία.
Αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ο συνάδελφος ο Καραλάκης.
Έχει τελειώσει ο κατάλογο ς. Μετά είναι και οι συνάδελφοι
Ταβερναράκης και Χωραφάς.
Ευχαριστώ πολύ.
ΚΑΡΑΛΑΚΗΣ: Καλησπέρα σε όλους.
Εγώ ήθελα να ρωτήσω σχετικά με τη χρήση των
φραγμάτων και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Από ότι ξέρω
στο χωροταξικό Κρήτης προβλέπεται η χρήση τ ων φραγμάτων
ως υδροηλεκτρικά. Από την άλλη δεν ξέρω κατά πόσο οι
μελετητές στα έργα κόστους-οφέλους έχουν βάλει αυτή την
παράμετρο γιατί από τη στιγμή που θα δίνετ αι άδεια χρήσης
νερού και θα γίνουνε κάποια προφράγματα, αν αυτά τα
προφράγματα θα πρέπει να τα χρηματοδοτούν αυτοί που
ζητάνε τις άδειες χρήσης τους, άρα κατά ένα τρόπο να είναι
κάποια έργα συγχρηματοδοτούμενα, οπότε θα ανεβαίνουν
πολύ ψηλότερα στην κατηγορία ως επιλέξιμα έργα. Αυτή ήταν
η βασική παρατήρηση που είχα να κάνω γιατί η διαχείριση τω ν
υδάτων όσον αναφορά και άλλες παραμέτρους εκτός από το
νερό σαν νερό, μπορεί να δημιουργεί ένα οικονομικό
αποτέλεσμα που να δώσει τη δυνατότητα να γίνουν πολύ
περισσότερα έργα από αυτά που ήδη τώρα έχουν
προγραμματιστεί να γίνουν.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ευχαριστούμε τον συνάδελφο
τον Καραλάκη.
Ο συνάδελφος ο Ταβερναρακής και ως συνήθως ο
Αντώνης ο Μαυρογιάννης βγήκε μετά και σήκωσε το χέρι αφού
είχαμε κλείσει τον κατάλογο. Προβοκατόρικο καθαρά αλλά για
να μην έχει καμία λογική ότι επειδή ήδη είπαμε, μας
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χαρακτήρισαν κάποιοι αντιδημοκρατικούς, ας μιλήσει ο
Αντώνης, είμαι σίγουρος ότι θα το ξανακάνει και μετά, δεν
έχουμε κάποιο πρόβλημα.
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Να μιλήσω εγώ τώρα ή ο Αντώνης;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ταβερναράκης.
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Λοιπόν, καταρχήν με πολύ ενδιαφέρον
παρακολούθησα αυτή την παρουσίαση του κ. Τζίμα, παρόλο
που νομίζω ότι, παρόλο που όσο μπορέσαμε να το
διαβάσουμε τις μέρες που το είχαμε, να του ρίξουμε μία έτσι
τουλάχιστον
διαγώνια
μάτια,
να
πιάσουμε
κάποιες
παρατηρήσεις και κάποια πράγματα τα οποία βρήκαμε μέσα
στην, είδαμε μέσα στη μελέτη ομολογουμένως θα ήθελα
μεγαλύτερη παρουσίαση ιδιαίτερα και στο κομμάτι των
αντιπλημμυρικών, παρόλο που από ότι είπατε είχατε λάθος
πληροφόρηση
ότι
δεν
θα
κάν ατε
παρουσίαση
στο
αντιπλημμυρικό.
Θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση που αφορά τα δυο αυτά
παραδοτέα. Ποιος είναι ο συσχετισμός των αντιπλημμυρικών
έργων με την ύδρευση και πώς αυτά τα έργα μπορούν να
συνδυαστούν μεταξύ τους ώστε το ένα να τροφοδοτεί το άλλο
και τα αντιπλημμυρικά έργα ή τα έργα ανάσχεσης ή τα μικρά
φράγματα ανάσχεσης πώς μπορούν να τροφοδοτήσουν τους
ταμιευτήρες κ.λπ. σε περίπτωση πλημμυρικών φαινομένων και
αν λαμβάνεται και πόσο λαμβάνεται αυτό υπόψη του, μια και
είναι και οι δυο χωριστά παραδοτέα.
Το δεύτερο το οποίο θέλω να ρωτήσω είναι επειδή είδα
ένα πλήθος στα έργα τα προτεινόμενα γεωτρήσεων που κατά
κανόνα στην Κρήτη υπήρχανε, υπάρχουνε ανεξαίρετες
γεωτρήσεις, υπήρχαν τουλάχιστον μέχρι πριν πολλά χρόνια με
μία υπεράντληση των υπόγειων υδάτων που είχαμε τα
φαινόμενα της υφαλμύρωσης και της καταστροφής αυτών των
γεωτρήσεων. Πώς έχει ληφθεί υπόψιν η διαχείριση αυτών των
γεωτρήσεων και η δημιουργία των νέων των οποίων γνωρίζω
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ότι έχουνε μέχρι και (πρόβλημα ήχου)…, και κάποιες από
αυτές έχουνε, είναι ήδη υφάλμυρες.
Το τρίτο που θέλω να ρωτήσω και το τελευταίο είναι
θεωρώ ότι η διαχείριση του αλμυρού, το οποίο το είπαν και οι
προηγούμενοι νομίζω ότι χρειάζεται μία περισσότερη, είναι
ένας μεγάλος όγκος νερού, νομίζω ότι χρειάζεται μία
περισσότερη επιστημονική προσέγγιση ό σον αφορά προφανώς
τους μελετητές στο πώς θα διαχειριστούν αυτό το νερό.
Νομίζω ότι μπορούν να γίνουν πράγματα, υπάρχουνε νέες
τεχνολογίες στο πώς όλος αυτός ο όγκος νερού πρέπει να
χρησιμοποιηθεί και όχι αυτούς τους δυο μήνες μόνο που
βγάζει το κατάλληλο νερό. Νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση
μπορούμε να έχουμε πολύ μεγάλες ποσότητες και θα ήθελα
να δω τι κατεύθυνση μπορείτε, τι κατευθύνσεις μπορούμε να
δώσουμε και τι προτεραιότητες σε αυτή την παρέμβαση.
Τέλος, αν μπορείτε πείτε μου τελικά αυτό το mast er plan,
με αυτά τα δύο παραδοτέα, ποιες υποχρεώσεις της
μελετητικής ομάδας όσον αφορά τη διαδικασία των εγκρίσεων
και από πού, ποιο στάδιο πρέπει να εγκριθούν μια και η
χρηματοδότηση αν κατάλαβα καλά είναι από το ΥΠΕΝ. Θα
εγκριθεί από την Κεντρική Κυβέρν ηση; Από την Περιφέρεια;
Ποιος είναι ο φορέας για να είναι αξιοποιήσιμο στη συνέχεια
ως εργαλείο χρηματοδότησης.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ευχαριστούμε.
Ο συνάδελφος ο Χωραφάς, προτελευταίος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Ευχαριστώ Πρόεδρε.
Εγώ οι ερωτήσεις οι οποίες θα απευθύνω στον κ. Τζίμα
άπτονται περισσότερο και του σκεπτικού μου στ η διοργάνωση
της αποψινής συζήτησης. Θα θέλαμε νομίζω να ακούσουμε
περισσότερο για το πραγματικό αντικείμενο. Δηλαδή για τα
έργα να ακούσουμε λίγο περισσότερα χαρα κτηριστικά για τα
έργα τουλάχιστον για τα έργα τα οποία τίθεται σε
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προτεραιότητα και λιγότερ ο για τη μεθοδολογία και πώς
φτάσαμε στο να εκπονηθεί αυτή η μελέτη.
Μία πρώτη ερώτηση είναι, δεν ακούσαμε σχεδόν τίποτα
για αυτό το πολύ μεγάλο έργο το οποίο αποτ ελεί εκκρεμότητα
της Πολιτείας και έχει νομίζω και μελέτες με, δηλαδή περίπου
99% ωριμότητα το έργο που από τον Αποσελέμη φέρνει το
νερό στις τουριστικές περιοχές του Αγίου Νικολάου, Ελούντα,
Σίσι, Κριτσά και κάποιες άλλες περιοχές. Δίδεται μέσα στη
μελέτη η κρισιμότητα που του αρμόζει;
Δεύτερον, δίνεται η κρισιμότητα που του αρμόζει στο
πιθανόν φράγμα, στο Γιόφυρο; Και να μας αναλύσετε λίγο, έτσι
να ακούσουμε τα χαρακτηριστικά, τα κόστη .
Και γενικά η και η τρίτη και τελευταία ερώτηση στην
οποία θα ήθελα ι διαίτερα να εστιάσετε είναι να μας πείτε, να
μας κάνετε μία περιγραφή στους δυο Νομούς Λασιθίου και
Ηρακλείου για τα δυο σημαντικότερα ας πούμε έργα ανά
κατηγορία.
Τα
δυο
σημαντικότερα
φράγματα,
δυο
σημαντικότερες λιμνοδεξαμενές, μονάδες αφαλάτωσης ή
γεωτρήσεις να μας πείτε κάποια χαρακτηριστικά, πώς τα
ιεραρχήσατε σε σχέση με τα επόμενα, πιο κοντά δηλαδή στο
πραγματικό αντικείμενο της διαχείρισης των υδάτων και
πραγματικά από πού θα αντλήσει η Κρήτη νερό και πού
πρέπει να εστιάσουμε όλοι μας; Νομίζω ότι αυτό ενδιαφέρει
έτσι περισσότερο από τα διαδικαστικά που ακούστηκαν στον
πρόλογο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ευχαριστούμε τον συνάδελφο
τον Χωραφά.
Ο λόγος στον τελευταίο που θα κάνει ερωτήσεις, στον
συνάδελφο τον Μαυρογιάννη.
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Δεν θα αρέσει η ερώτηση αλλά εγώ θα την
κάνω έτσι κι αλλιώς.
Είναι σημαντικό που εκπονείται ένα master plan, θεωρώ
ότι θα βοηθήσει. Καλά όλα αυτά παραπέρα αλλά εγώ δεν,
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μέσα από το master plan δεν μπόρεσα να βγάλω ένα
συμπέρασμα ότι καλά σχεδιάζουμε, κάνουμε , προτείνουμε και
κανείς από όλους όσους μέχρι τώρα μίλησαν δεν μίλησ ε ποτέ
ότι ναι για να διασφαλίσουμε φτηνό νερό για όλους κι ότι είναι
ένα δημόσιο αγαθό και πρέπει να το διασφαλίσουμε σε όλους,
ας πούμε.
Και πραγματικά θα έκανα και μία άλλη ερώτηση σήμ ερα
μια και έχουμε μια όλη αυτή η πολιτική νεοφιλελεύθερη
επενδυτικών και όλα αυτά, αν στο βάθος των μυαλών πλέον
αυτών που θα προωθήσουν αν υπάρχει αυτή η σκέψη το να
δούνε το, διαχείριση του νερού γιατί τη βλέπω και περνάει
μέσα από τον ΟΑΚ σιγά -σιγά μέσα τον ΟΑΚ σαν ένα
επενδυτικό εργαλείο και πουλήματός τους, έτσι ; Είδαμε το
ρεύμα, είδαμε πολλά άλλα να δίνονται . Αν στο βάθος των
μυαλών αυτών είναι και το νερό πλέον.
Θα ήθελα να ακούσω αν στη σκέψη όλων αυτών υπάρχει
και αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ευχαριστούμε τον συνάδελφο
τον Μαυρογιάννη.
Τώρα ελπίζω ο κ. Τζίμας κατά κύριο λόγο και κατά
δεύτερο λόγο όλοι οι υπόλοιποι που ακούσανε τις ερωτήσεις
να τις έχουνε επιμερίσει και να απαντήσουνε στο κομμάτι που
τους αφορά.
Θα ξεκινήσουμε με τον εκπρόσωπ ο των μελετητών τον κ.
Τζίμα και μετά όποιοι άλλοι κρίνουνε να συνεχίσουνε στην
απάντηση.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Πρόεδρε, ο Νίκος ο Ξυλούρης είμαι. Επειδή
αναφέρθηκε το όνομά μου σε κάποια από τις ερωτήσεις και
είναι ένα μικρό κομμάτι μπορώ να απαντήσω εγώ να κλείσω το
θέμα το δικό μου και μετά ο (πρόβλημα ήχου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ναι, δεν υπάρχει κάποιο
πρόβλημα. Αφού δεν ξεκίνησε ο κ. Τζίμας, ναι.
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ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Λοιπόν, σε ευχαριστώ Πρόεδρε.
Η Κα Ρουκουνάκη ανέφερε για την, κατάλαβε για έλλειψη
νερού που είπα για το 40, νομίζω το μετέφερε. Να πω τι
προβλέπει η μελέτη για την προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή, ΠΕΣΠΚΑ όπως την λέ με. Έχει χωρίσει τις μελε τητικές
περιόδους από το 20 μέχρι το 40, από το 40 μέχρι το 60 και
από το 80 μέχρι το 100. Αφήνει ένα κενό διάστημα από το 60
μέχρι το 80 και βάζει τρία σενάρια το ήπιο, το μέτριο και το
πιο σκληρό να το πω έτσι, πιο δυσμενές. Θεωρώντας ότι θα
επικρατήσει το μέτριο σενάριο προβλέπει ότι θα μειωθεί η
περίοδος των βροχοπτώσεων, δηλαδή οι μέρες βροχόπτωσης
θα μειωθούν, θα αυξηθούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα με
κάποιες περιόδους που θα έχουμε μεγάλες βροχοπτώσεις σε
μικρό χρονικό διάστημα -πλημμυρικά φαινόμενα - και με αυτή
την έννοια είπα, δεν είπα ότι δεν θα υπάρχει νερό, θα πρέπει
να υπάρχει η κατάλληλη πρόβλεψη για αποθ ήκευση του νερού
τις έντονες, στις περιόδους που θα έχουμε έντονες
βροχοπτώσεις. Δεν αναφέρεται πουθενά ότι θα έχει έλλειψη
νερού. Αν δεν προβλεφθεί, να προβλεφθούν έργα υποδομής
για να συγκρατηθεί και να αποθηκευτεί το νερό που θα βγαίνει,
που θα έρχεται στις πλημμυρικές περιόδους προφανώς θα
υπάρχει έλλειψη.
Και ένα δεύτερο στοιχείο που προβλέπει, η αύξηση της
θερμοκρασίας, που προβλέπεται αύξηση της θερμοκρασίας,
δηλαδή οι θερμές ημέρες της σεζόν θα είναι αρκετά
περισσότερες που σημαίνει ότι έχει μία με γαλύτερη εξάτμιση
των επιφανειακών υδάτων είναι ένα στοιχείο αρνητικό για την
επάρκεια του νερού. Άρα είναι ο σχεδιασμός που σήμερα
παρουσιάζεται με όποιες παρατηρήσεις μπορούν να γίνουν και
το διαχειριστικό σχέδιο που υπάρχει για την αντιμετώπιση των
πλημμυρών -το λέω γενικότερα- θα πρέπει να λάβει υπόψη του
αυτή την πρόβλεψη της μελέτης για την προσαρμογή στην
κλιματική αλλαγή. Ίσα -ίσα δηλαδή που είναι ενισχυτικό, οι
όποιες αρνητικές επιπτώσεις φαίνονται από αυτή την, από
αυτό το ενδεχόμενο θα πρέπει να τ ις λάβουμε υπόψη μας για
να μην έχουμε το 40 ή το 60 ενδεχομένως, αλλά εν πάση
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περιπτώσει μιλάμε μέχρι το 40, γύρω στο 35 με 40 να μην
υπάρχει η έλλειψη που θα προκαλέσουν αυτές οι αλλαγές στην
κλιματική αλλαγή.
Αυτά για την Κα Ρουκουνάκη.
Για τον κ. Μπικάκη που είπε για τον Αλμυρό για την
αντίστροφη ώσμωση υπάρχει ήδη μία πρόταση του Δήμου
Μαλεβιζίου και μάλιστα από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή
για εγκατάσταση μονάδων θα έλεγα σε μεταβατική φάση,
μονάδων αντίστροφης ώσμωσης. Τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε
για 11.000 κυβικά, 2 που υπάρχουν ήδη και 9 που έχει ζητήσει
ο Δήμος και έχει εγκριθεί αν θέλετε από την Επιτροπή
Περιβάλλοντος οι περιβαλλοντικοί όροι για άλλα 9.000 κυβικά
από τα 30 που είχαν σχεδιάσει η προηγούμενη Δημοτική Αρχή
και το υλοποιεί σε έναν βαθμό η σημερινή, θεωρώντας ότι
αυτή είναι μία προσωρινή ή αν θέλετε μεταβατική φάση μέχρις
ότου ξεκαθαρίσει ποια θα είναι, ποιο θα είναι το σχέδιο
διαχείρισης και αξιοποίησης των νερών που ακούσαμε
προηγουμένως και από την Κα Μαρτίνου και από όλους που
προβληματίζονται γιατί υπάρχει, υπάρχουν σχέδια διάφορα τα
οποία καταλαβαίνετε ότι πάνε σε βάθος χρόνου . Άρα η
πρόταση αυτή που έχει φέρει για την αντίστροφη ώσμωση
είναι μία μεταβατική περίοδος που υπάρχει αυτή τη στιγμή που
μιλάμε έχει 9.000 κυβικά την ημέρ α επιπλέον των ήδη
υπαρχόντων.
Και ένα τρίτο που θα πρέπει να ενημερωθούν οι
συνάδελφοι για τα υδροηλεκτρικά που ανέφερε ο συνάδερφ ος
ο Καραλάκης ο Μανώλης που έχουν να κάνουν με την
παραγωγή
φαντάζομαι
ηλεκτρικής
ενέργειας,
γιατί
το
υδροηλεκτρικό δεν θα χρησιμοποιηθεί το νερό για άρδευση
εκτός αν υπάρχει, όπως υπάρχει στα φράγματα το
υδροηλεκτρικό είναι για να λειτουργήσει ως υβριδικό
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Σας πληροφορώ όμως ότι η
τάση
που
εισπράττουμε
ως
Περιφέρεια
είναι
να
αντικατασταθούν τα α ντλησιοταμιευτικά υβριδικά συστήματα
και πάμε σε μπαταρία. Άρα αυτό το ενδεχόμενο των υβριδικών
με αντλησιοταμίευση μάλλον φεύγει σιγά σιγά από το
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προσκήνιο. Αυτό είναι μία εκτίμηση που φαίνεται από τις
προτάσεις που έρχονται ήδη στην Περιφέρεια για τα υβρ ιδικά
συστήματα. Μάλλον βγαίν ει δηλαδή από το κάδρο. Αυτό ως
πληροφορία το λέω γιατί το ζούμε, το βλέπουμε και το
εισπράττουμε κάθε μέρα στις προτάσεις που δεχόμαστε.
Αυτά για να απαντήσω, να ξεκαθαρίσω στις ερωτήσεις
που άπτονται του αντικειμένου και της Περιφέρειας ως
Διεύθυνση Περιβάλλοντος να το πω έτσι πιο γενικά.
Ευχαριστώ Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Αν ήτανε αυτός ο χρόνος απαντήσεων σε 3 από τις 27 ,
28 ερωτήσεις με έχει πιάσει η καρδιά μου ήδη για το τι
διαδικασία θα ακολουθήσουμε.
Λοιπόν, ο λόγος στον κ. Τζίμα.
ΤΖΙΜΑΣ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε.
Θα προσπαθήσω να τα, κράτησα, έκανα μια προσπάθεια
να κρατήσω συστηματικά τις ερωτήσεις, αν μου διαφύγει καμ ία
ας επανέλθουμε. Πολύ γρήγορα .
Κάτι αναφέρθηκε για, μάλλον ένα θέμα είναι τα, που
συζητήθηκε έχει να κάνει με τις αντίστροφες οσμούς, με τις
αφαλατώσεις. Εδώ νομίζω πρέπει να διαλύσω λίγο μια
παρεξήγηση που υπάρχει. Το σχέδι ό μας δεν προτείνει σε
καμιά άλλη περίπτωση πέραν της περιοχής που συζητήσαμε
μονάδες που περι λαμβάνουν αξιοποίηση του οριακού νερού
που δεν είναι και αφαλάτωσης στις περιπτώσεις του Αλμυρού.
Αντιθέτως αξιολογεί όπου έκρινε σκόπιμο στις εναλλακτικές
λύσεις κι αυτές τις μονάδες και εκ των πραγμάτων στις
περισσότερες περιπτώσεις αυτό βγήκε από τεχνοο ικονομικά
κριτήρια στην αξιολόγηση των αναλυτικών λύσεων ότι μάλλον
δεν αποτελεί την πιο , τη βέλτιστη λύση κατά κάποιο τρόπο.
Άρα λοιπόν έχουν αξιολογηθεί σε αρκετές περιπτώσεις ιδίως,
το λέω σε περιοχές που έχουνε παράκτιο μέτωπο και είναι
προφανής η μια εναλλακτική δυνατότητα κανείς να έρθει να
πάρει νερό από τη θάλασσα για να καλύψει το -πώς το λένε-

σελίδα 79

Π Ρ ΑΚ Τ Ι Κ Α ΑΝ Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Ι ΑΣ

ΤΟΥ

Τ . Ε . Ε . / Τ . Α. Κ .

το έλλειμμά του και στις περισσότερες περιπτώσεις αυτή η
λύση έχει βγει ξαναλέω αντιοικονομική τουλάχιστον. Άρα αυτό
λίγο να το ξεκαθαρίσω για να μην, για ν α είναι λίγο πιο
συγκεκριμένο. Θα επανέλθω στο θέμα του Αλμυρού ειδικότερα.
Το θέμα της επαναχρησιμοποίησης σωστά συζητήθηκε
κάπως αλλά νομίζω αναφέρθηκε κάπως, δεν ήταν απολύτως
σαφές αλλά η Κα Μαρτίνου νομίζω το ξεκαθάρισε . Πράγματι το
θέμα της επαναχρη σιμοποίησης για εμάς των λ υμάτων είναι
ένα σημαντικό και ουσιαστικό μέτρο το οποίο πρέπει κανείς να
το δει πολύ σοβαρά διότι μπορεί να έχει μία σοβαρή να το
πούμε έτσι συνεισφορά σε όλο αυτό το ισοζύγιο. Άρα ισχύει,
υπάρχει, είναι μέσα στις προτάσεις που έ χουμε καταθέσει.
Σε ό,τι αφορά κάποια έργα τα οποία δημιουργήθηκε πάλι
μία σύγχυση αν τα έχουμε περιλάβει, αν δεν τα έχουμε
περιλάβει αναφέρθηκε, συγκεκριμένα κράτησα μάλλον μία
παρατήρηση π.χ. για τα έργα μεταφοράς νερού στις
τουριστικές περιοχές. Κάτι α ναφέρθηκε για το φράγμα Αμάριου
π.χ. στην περιοχή του Ρεθύμνου. Να πω το εξής : Έργα τα
οποία
έχουνε
πολύ
προχωρημένη
ωριμότητα
και
χρηματοδότηση και σε σχεδιασμό έχουν ληφθεί ως, για τις
ανάγκες του σχεδιασμού του 40 έχουν ληφθεί ότι είναι
υλοποιημένα, δηλ αδή ότι συμβάλλουν, συμμετέχουνε στο, δεν
επαναπροτείνονται δηλαδή , δεν έρχεται το έργο, δεν έρχεται η
δική μας ας πούμε εδώ πέρα αξιολόγηση να τα επαναπροτείνει
στον βαθμό που αυτά είναι ήδη να το πούμε έτσι βασικό
κομμάτι πλέον του σχεδιασμού ακόμα κι αν δεν έχουν
υλοποιηθεί. Άρα επιβεβαιώνω ότι αυτά τα έργα τα έχουμε
λάβει σε μεγάλο βαθμό ως έργα τα οποία θα υλοποιηθούν ε.
Δηλαδή ως δεδομένα για τις ανάγκες ξαναλέω σχεδιασμού σε
βάθος χρόνου.
Για την περιοχή του Λασιθίου πράγματι δώσαμε μία
μεγάλη βαρύτητα, υπάρχουν …(πρόβλημα ήχου)… η αλήθεια
είναι ότι έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες στην περιοχή,
υπάρχουν προτάσεις οι οποίες κι εμείς αξιολογήσαμε ως
σκόπιμες και ως αναγκαίες για αυτό και τις έχουμε ξαναθέσει,
αν θέλετε έρχομαι λίγο και στην επισήμανση π ου έγινε πριν

Συνεδρίαση 6

η

22

ης

Σεπτεμβρίου 2021

σελίδα

80

για τα εμβληματικά έργα ή συγκεκριμένα έργα είναι από τις
περιοχές που ανέφερα πριν, τις πέρασα λίγο γρήγορα στην
παρουσίαση αλλά νομίζω σε αυτά τα τέσσερα, πέντε slides
που πήρατε ή θα πάρετε θα δείτε πραγματικά μία συλλογή, μία
επιλογή ας πούμε αυτών των έργων που εμείς επιλέξαμε τέλος
πάντων μεταξύ όλης αυτής της ομάδας των προτάσεων ως
κατά κάποιο τρόπο πιο εμβληματικά αν θέλετε ή πιο κύρια.
Άρα λοιπόν σε εκείνη την περιοχή πραγματικά υπάρχει ένα
αξιόλογο δυναμικό να γίνουν έργα που θα μπο ρέσουν να
δώσουν απαντήσεις και κυρίως επιφανειακά νερά στο
πρόβλημα του ισοζυγίου. Προφανώς και το οροπέδιο Καθαρού
είναι μία τέτοια περίπτωση.
Υπήρξε μία σειρά από κάποιες ερωτήσεις για το πώς
ελήφθησαν υπόψιν στην αξιολόγηση αυτών των έργων τα
υφιστάμενα μεγάλα έργα, αυτό νομίζω το απάντησα. Το
ανάγλυφο, η μορφολογία του εδάφους, τι άλλο βλέπω εδώ
πέρα, τέτοια ζητήματα.
Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά και θα και νομίζω ότι σχετίζεται
σε αυτό που θα πω και απαντάει και σε μία άλλη ερώτηση που
ετέθη, ποια είναι η συσχέτιση της ύδρευσης με τα
αντιπλημμυρικά έργα και πώς μπορούν αυτά τα δύο
συνδυαστικά να έρθουνε να αντιμετωπιστούνε. Κοιτάξτε, για το
κομμάτι του σχεδιασμού αυτών των προτάσεων προφανώς
έχουν ληφθεί μία σειρά από τέτοιες παράμετροι. Όπως είπα
πριν δεν θα μπορούσαν να μη δε ληφθούν ας πούμε τέτοιες
συνθήκες καθώς έχουμε πάει σε επίπεδο σχεδιασμού θυμίζω
υδροδοτικού συστήματος. Που ξαναλέω αρκετά από αυτά τα
υδροδοτικά συστήματα, όπως αυτό που συζητάμε τώρα για το
Ηράκλειο ή για την Ιεράπετρα είναι αρκε τά σύνθετα και
διευρυμένα. Άρα πραγματικά έχουνε ληφθεί υπόψιν όλα αυτά
τα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν το συγκεκριμένο όριο
σχεδιασμού.
Ένα από τα κριτήρια που και η σύνδεση αν θέλετε που
έχουμε κάνει για το κομμάτι των έργων αντιπλημμυρικής
προστασίας με αυτά της ύδρευσης είναι η εξής : Έχουν
προταθεί π.χ. αρκετά έργα τα οποία έχουν ένα καθαρά
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αντιπλημμυρικό χαρακτήρα. Αυτά τα έργα έχουνε μία δυσκολία
να συμβάλλουν ουσιαστικά στο υδραυλικό, στο υδρολογικό
ισοζύγιο, έτσι, στο υδατικό ισοζύγιο γιατί σχεδιά ζονται με άλλη
λογική, η κατεύθυνσή τους είναι διαφορετική. Ωστόσο εκεί
έχουμε έρθει και έχουμε κάνει προτάσεις για την τροποποίηση
τέτοιων έργων. Δηλαδή π.χ. το θέμα του Γιόφυρου ας πούμε,
του φράγματος στο Γιόφυρο έχει προσεγγιστεί με διάφορες
λογικές και οι περισσότερες τείνουνε στην κυρίως στον
αντιπλημμυρικό του χαρακτήρα. Ωστόσο εκεί αυτή είναι μία
από τις προτάσεις που ξεκάθαρα λέω για να δούμε πώς γίνεται
η σύνδεση προτείνουμε μία τροποποίηση της λογικής
σχεδιασμού ώστε πραγματικά να μην είναι μόνο, να έχει
πολλαπλό χαρακτήρα και εκεί είναι η σύνδεση με την ύδρευση.
Δηλαδή έργα τα οποία έχουν, επιτελούν πολλαπλό,
πολλαπλούς ρόλους έχουνε προφανώς και μεγαλύτερο impact
και έτσι έχουν αξιολογηθεί αν θέλετε, έχει ληφθεί υπόψιν αυτό
και σαν κριτήριο αξιο λόγησης. Δηλαδή έργα τα οποία έχουνε
διττό ή πολλαπλό χαρακτήρα, δηλαδή αντιπλημμυρική,
αντιπλημμυρικό χαρακτήρα, δυνατότητα αποθήκευσης νερού
για χρήση είτε στην ύδρευση, είτε και στην άρδευση
λαμβάνονται και αξιολογούνται με διαφορετικό τρόπο και όπου
αυτό θεωρούμε ότι είναι σκόπιμο, ερχόμαστε και προτείνουμε
και μια τέτοια αλλαγή στη φιλοσοφία με την οποία έχει
αντιμετωπιστεί ένα τέτοιο έργο στο παρελθόν.
Άρα αυτή είναι μία πολύ ουσιαστική για εμάς διασύνδεση
αν θέλετε και συμβολή ενός αντιπλημμυρικού έ ργου που όμως
είναι κατά βάση πάρα πολύ συνυφασμένη με το ν σχεδιασμό
του. Έτσι, δηλαδή είναι εντελώς διαφορετικό κανείς να μιλάει
για ένα αντιπλημμυρικό έργο και να σχεδιάζεται με αυτόν τον
τρόπο κι αλλιώς να μιλάει για ένα φράγμα το οποίο έρχεται να
συμβάλει στο υδατικό ισοζύγιο. Είναι αλλά τα κόστη, άλλες οι
ανάγκες, άλλες οι απαιτήσεις. Άρα αυτή είναι η σύνδεση με την
οποία, μια σύνδεση μπορεί να δει κανείς και μάλιστα ξαναλέω
την έχουμε λάβει υπόψη και τη σπουδαιότητα των έργων,
δηλαδή στην ιεράρχηση τω ν έργων. Ένα έργο που έχει μεγάλο
impact, μεγάλη συγγνώμη επίπτωση, πολλαπλά οφέλη
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προφανώς μπορεί να το δει κανείς και με μία λογική
προτεραιότητας.
Συγκράτησα μία ερώτηση που έχει να κάνει με τη
συμβατότητα με τα σχέδια διαχείρισης . Λίγο να ξεκαθαρίσω τ ο
εξής, νομίζω το ξεκαθάρισε πάρα πολύ καλά και ο κ.
Κριτσωτάκης που έδωσε και την μεγάλη εικόνα. Τα σχέδια
διαχείρισης έχουνε έναν θεσμικό ρόλο και πολύ σωστά είπε
και ο κ. Αντιπεριφερειάρχης θα έρθει σύντομα, θα έπρεπε να
είχε έρθει και έρχεται σιγά σιγά και ένα τρίτο θεσμικό εργαλείο
με δεσμευτικό χαρακτήρα που αφορά την προσαρμογή στην
κλιματική αλλαγή.
Μέσα από αυτά τα σχέδια διαχείρισης εξειδικεύονται
δράσεις. Τα master plan, δηλαδή γενικ οί σχεδιασμοί έχουν
έρθει ως αποτέλεσμα αυτής της θεσμικής απαί τησης αλλά τα
ίδια δεν αποτελούν θεσμική απαίτηση ακόμα. Ακόμα. Στην
παρούσα
φάση
γίνεται
μία
σοβαρή
προσπάθεια
να
υπερκαλυφθεί μία απαίτηση που σχετίζεται με όρους
χρηματοδότησης του συνόλου του πακέτου του νέου ΕΣΠΑ
τέλος πάντων, οι λεγόμενες αιρεσιμότητες. Κάποιες από αυτές
τις αιρεσιμότητες αφορούνε τα λ ύματα και το νερό και αυτό
γιατί; Γιατί για τα λύματα ενώ υπήρχε κάποιος εθνικός
σχεδιασμός μέσα από περιφερειακούς σχεδιασμούς μέσα από,
εννοώ για τις ανάγκες της θεσμικής πάλι . Έτσι; Για το νερό
δυστυχώς εκεί υπήρχε ένα έλλειμμα σε εθνικό επίπεδο που
αυτό αφορούσε και άνηκε και σε περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο. Γίνεται λοιπόν μία μεγάλη προσπάθεια εξ όσων
γνωρίζω να καλυφθεί αυτό σε εθνικό επίπεδο, αλλά σιγά σιγά
αυτό θα έρθει να εξειδικευτεί και πιο κάτω όπως
αντιλαμβάνεστε. Άρα ναι μεν αυτή τη στιγμή πραγματικά δεν
μπορεί να το δει κανείς στενά αλλά το ίδιο, να το πούμε, το
ίδιο πράγμα, η ίδια η αιρεσιμότητα πολύ σύντομα θα έρθει να
αποκτήσει δεσμευτικό χαρακτήρα και εδώ κάνεις πρέπει να δει
τον κίνδυνο ή την ευκαιρία, που αυτό εγώ το αφήνω εκεί πέρα,
είναι καθαρά, δηλαδή μπαίνει μετά στο κομμάτι της πολιτικής
στο θέμα της διαχείρισης κ.λπ. Απλώς εγώ θέλω να βάλω λίγο
στη συζήτηση αυτή τη διάσταση, την τάση αν θέλετε, την
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επερχόμενη τάση και στο κομμά τι των έργων ύδρευσης σιγά
σιγά, σταδιακά και αυτές οι επενδύσεις και αυτά τα έργα να
έρθουν μέσα από ένα πιο σφιχτό πλαίσιο. Δεν υπάρχει αυτή τη
στιγμή αλλά αυτή είναι η τάση. Οπότε κάνεις εδώ πρέπει να
δει έγκαιρα αν θέλετε την ευκαιρία ή τον κίνδυνο να πάει σε
έναν δεσμευτικό σχεδιασμό.
Το θετικό στοιχείο είναι ότι στην Κρήτη με αυτό το σχέδιο
υπάρχει μία ετοιμότητα σημαντική που πρέπει, υπάρχει ένα
εργαλείο που πρέπει να το δείτε πραγματικά όλοι οι φορείς
μαζί, αυτό είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μία ωριμότητα, μία
ετοιμότητα. Γίνονται οι αντίστοιχες προσπάθειες επίσης και
από τους άλλους μεγάλους φορείς και παρόχους υπηρεσιών
νερού της ΔΕΥΑ, άρα όλα αυτά μαζί δίνουν το πλεονέκτημα
στην Περιφέρεια συνολικά να έχει μία πολύ καλή αντιμετώπιση
σε αυτό που έρχεται για τις χρηματοδοτήσεις των έργων
ύδρευσης.
Υπάρχει, είναι κάποιες πολύ , πολύ σωστές παρεμβάσεις ,
δεν τις θεωρώ ερωτήσεις, μάλλον διευκρινίσεις σε θέματα
εξοικονόμησης νερού, σε θέματα μέτρων που αφορούν την
εξοικονόμηση του νερού.
Πραγματικά δεν έμεινα και σε αυτό πάρα πολύ. Ήταν ένα
πρώτο σημείο, ήταν μάλλον μία πρώτη δέσμη μέτρων που
παρουσίασα που έχουν να κάνουν με την εξοικονόμηση. Είναι
ένα σημαντικότατο, αναφέρθηκε σε αυτό και ο κ. Κριτσωτάκης.
Είναι ένα σημαντικότατο να το πω έτσι, ένα ε ξαιρετικά κρίσιμο
θέμα με πολλές προεκτάσεις, διότι πραγματικά μπορεί μέσα
και με πιο ορθολογικό, με ορθολογική χρήση πόρων να
πετύχει κάνεις σοβαρότατα αποτελέσματα στην ισοσκέλιση του
ελλείμματος ενός ισοζυγίου. Βέβαια είναι δράσεις οι οποίες δεν
έχουν τον χαρακτήρα των έργων που συζητάμε αλλά είναι
εξαιρετικά κρίσιμες δράσεις και πραγματικά μπορεί να έχουνε
μεγάλο αποτέλεσμα. Έχ ουμε αναφερθεί σε αυτές, υπάρχουνε
πολλές προεκτάσεις στο θέμα της εξοικονόμησης από
διαρροές, από μία σειρά από άλλα θέματα.
Θα μείνω λίγο σε αυτό που ειπώθηκε γιατί η έμφαση ήταν
στα αγροτικά, στην αγροτική χρήση του νερού. Εκεί υπάρχουν
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εξαιρετικές ευκαιρίες. Ένα μεγάλο έλλειμμα που εμείς
διαπιστώσαμε και νομίζω ότι πρέπει να το κρατήσουμε αν
θέλετε και σαν Επιμελητήριο και γεν ικότερα και σαν
Περιφέρεια και σαν φορείς σε αυτή την κουβέντα είναι για μας
στο αγροτικό νερό ότι λείπει μία συνολική προσέγγιση του
αναπτυξιακού χαρακτήρα και των αναγκών σε ό,τι αφορά τη
γεωργία στο νησί. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μία συνολική
εικόνα για το τι πρέπει να, ποιες είναι οι καλλιέργειες, τι θα
πρέπει να είναι οι καλλιέργειες στο μέλλον, εάν θα πρέπει να
υπάρχει μία αναδιάρθρωση στις καλλιέργειες κι αυτό τι
συνεπάγεται και πώς συνδέεται αυτό και με τη χρήση νερού.
Αυτό είναι ένα σοβαρό , ένα σοβαρό να το πω έτσι κενό αν
θέλετε το οποίο με κάποιο τρόπο πρέπει να καλυφθεί, δεν
καλύφθηκε ούτε στον πρώτο κύκλο του σχεδίου διαχείρισης,
δεν ξέρω αν θα καλυφθεί στον δεύτερο κύκλο του σχεδίου
διαχείρισης.
Σε κάθε περίπτωση όμως ακριβώς επειδή ο χρήστη ς, ο
καταναλωτής του νερού, ο μεγάλος καταναλωτής του νερού
είναι η γεωργία και ακριβώς επειδή και η γεωργία στο νησί
αποτελεί έναν μοχλό βασικό αναπτυξιακό, εμείς εντοπίζουμε
εκεί πέρα και βρεθήκαμε μπροστά σε αυτή τη δυσκολία στη
δική μας κυβέρνηση στο γ εγονός ότι δεν υπάρχει μία συνολική
προσέγγιση για το πώς το νησί βλέπει αυτόν τον αναπτυξιακό
πόλο μέσα από μέτρα ξαναλέω αναδιάρθρωσης, καλλιεργειών,
μεγαλύτερης απόδοσης, μικρότερ ης κατανάλωσης νερού,
διαφόρων τέτοιων μέτρων που προφανώς σχετίζονται με την
παραγωγικότητα και την ανάπτυξη αλλά σίγουρα επηρεάζουνε
όμως τις αποφάσεις και στη διαχείριση του νερού. Αυτό είναι
ένα σημαντικό σημείο το οποίο πρέπει να έχετε σαν φορ είς
στο νου σας και για τις επόμενες προσπάθειες που γίνονται,
αλλά και για μία ει δικότερη τέτοια προσέγγιση που πρέπει
κάποια στιγμή να γίνει και νομίζω θα ήταν πάρα πάρα ,
εξαιρετικά χρήσιμη για οποιαδήποτε άλλη απόφαση, μιλάμε για
το νερό και αυτή τη στιγμή την κάνουμε με τη βάση
παραδοχών ή υποθέσεων διότι έτσι προχωρήσαμε κι εμείς.
Δηλαδή αναγκαστικά κι εμείς κάναμε παραδοχές οι οποίες
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όμως μπορεί να απέχουν σε μεγάλη , να έχουν μεγάλη
απόσταση από μία τελική ας πούμε, πώς το λένε, λύση που
μπορεί κανείς να επιλέξει στο θέμα αυτό. Αυτό είναι ένα ,
νομίζω βρήκα την ευκαιρία να το πω, να το επισημάνω, αξίζει
τον κόπο να το έχετε στο νου σας σαν κάτι το οποίο πρέπει να
γίνει.
Για τα ισοζύγια.
Ετέθη ένα τεχνικό θέμα πώς έχουν υπολογιστεί ισοζύγια
αν έχουν ληφθεί υπόψιν ας πούμε κάποια , οι αυξομειώσεις, οι
ζητήσεις, κοίταξε ακολουθήθηκε γι α τα ισοζύγια για να είμαστε
συμβατοί λιγάκι και τα αποτελέσματά μας να μην είναι
ανεξάρτητα και ασύνδετα με ό,τι άλλο υπάρχει, εμείς κάν αμε
μία μεγάλη προσπάθεια μεθοδολογικά να υιοθετήσουμε
κάποιες παραδοχές που ήτανε ήδη επεξεργασμένες μέσα από
τα σχέδια διαχείρισης λεκανών, των λεκανών απορροής. Άρα
σε ό,τι αφορά πληθυσμούς, εκτιμήσεις, ανάπτυξη πληθυσμών,
εποχιακό πληθυσμό, τουρισμό, ανάγκες νερού βασιστήκαμε
και αξιοποιήσαμε αυτές τις παροχές γιατί, όχι για κανέναν
άλλο λόγο αλλά για να έχει μία συμβα τότητα στον αναγνώστη
αυτό το συμπέρασμα και αυτό που κάνουμε σε σχέση με αυτό
που ήδη είναι οικείο και γνώριμο. Άρα λοιπόν υπάρχουνε αυτά
πολύ αναλυτικά μέσα, να μη σας φάω χρόνο σε αυτό.
Σε ό,τι αφορά τώρα τις μελλοντικές εκτιμήσεις και
έρχομαι να κάνω μία σύνδεση με την πολύ καλή δουλειά που
γίνεται για το κομμάτι του ΠΕΣΠΚΑ, ξανά και εδώ εμείς έχουμε
σε μία σειρά από αυτά τα σενάρια που παρουσιάζουμε και
πέρα από αυτά έχουμε ελέγξει και μία σειρά από τέτοια, να το
πούμε έτσι, ακραία σενάρια κλιματικά π ου δίνουνε, δώσαμε
κάποια από αυτά για να υπάρχει μία αίσθηση … (πρόβλημα
ήχου).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :
Ωραία,
Συγγνώμη για το πρόβλημα αλλά η τεχνολογία.
ΤΖΙΜΑΣ: Καθόλου, καθόλου.
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Θεωρώ ότι δεν έχω ακουμπήσει , το άφησα, το ένα είναι
για τον Αλμυρό. Κοιτάξτε, δεν δώσαμε προτάσεις με ελαφριά
την καρδιά. Αυτό θα ήθελα να είναι, να καταγράφει. Ούτε να το
πω ότι το κάναμε με πολύ, στο πόδι να έρθου με να δώσουμε
μία πρόταση για ένα θέμα το οποίο γνωρίζουμε πολύ καλά ότι
αποτελεί στοιχείο συζήτησ ης εδώ και πολύ καιρό και ένα , να
το πω έτσι, ένα καθοριστικό στοιχείο στην κουβέντα της
περιοχής συνολικότερα.
Λίγο για να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Καταρχήν
και οι λύσεις και οι προτάσεις οι οποίες έχουν έρθει από αυτήν
την προσπάθεια που έχει π ραγματικά υλοποιήσει η Περιφέρεια
μέσα από τα μέτρα κ.λπ. καταδεικνύουνε την κατεύθυνση
αξιοποίησης του νερού του Αλμυρού. Ας κρατήσουμε καταρχήν
αυτό. Άρα δηλαδή και για τα συμπεράσματα που υπάρχουν
αυτή τη στιγμή πηγαίνουν προς την κατεύθυνση αξιοποίησης
αυτού του νερού. Η πρακτική όπως πράγματι και η πράξη και
ο προγραμματισμός που ισχύει μέχρι τώρα είναι επίσης η
αξιοποίηση τουλάχιστον του Αλμυρό που βρίσκεται από τη
μεριά του Μαλεβιζίου. Αυτό ειπώθηκε νομίζω σαφώς πριν από
λίγο. Άρα λοιπόν το ότι θα πρ έπει να αξιοποιηθεί κατά κάποιο
τρόπο το δυναμικό αυτών των πηγών που εκφορτίζουνε
νομίζω ότι είναι μια κοινή συνιστώσα σε ό ,τι έχει ειπωθεί και
σε αυτό που λέμε κι εμείς. Αυτό το λέμε δε γιατί ; Γιατί με
αυτόν τον τρόπο και μέσα από την αξιολόγηση τη συγκρ ιτική,
ξαναλέω εναλλακτικών λύσεων που αντιλαμβάνομαι απόλυτα
το ερωτηματικό και , πώς να πούμε, το ερώτημα που έκανε
κάποιος
συνάδελφος,
που
θα
ήθελε
περισσότερες
λεπτομέρειες στις εναλλακτικές κ.λπ. αλλά αντιλαμβάνεστε ότι
θέλουμε εξαιρετικά μεγάλο χρόνο για να μπούμε σε τέτοιες
λεπτομέρειες, αλλά η λογική ξαναλέω για να φτάσουμε σε μία
πρόταση είχε κάποια χαρακτηριστικά.
Τα θυμίζω, τα είπα λίγο βιαστικά. Αντιμετώπιση
συνολικά των αναγκών της περιοχής που έχουνε έναν
διασυνδεδεμένο ούτως ή άλλως χαρακτήρα . Δηλαδή μιλάμε για
μία περιοχή που ξεκινάει από το Μαλεβίζι και φτάνει μέχρι τις
τουριστικές περιοχές που αναφέρατε. Αυτή η περιοχή
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αντιμετωπίζεται συνολικά ως προς την ύδρευση και για την
άρδευση, διότι όλοι συμβάλουμε με έναν τρόπο που δεν είναι
εύκολο να διαχωριστούνε. Άρα αυτό είναι ένα πρώτο στοιχείο
στον τρόπο με τον οποίο κανείς προσεγγίζει τη λύση. Αν
προσεγγίσει κάποιος τη λύση διαφορετικά, δει δηλαδή μόνο
την ύδρευση και όχι την άρδευση πιθανόν τα συμπεράσματα
να είναι διαφορετικά από τεχνοοικονο μική άποψη. Εάν κανείς
όμως θέλει να φτάσει σε ένα συμπέρασμα που ισοδύναμα
θέλει να καλύψει τις ανάγκες ύδρευσης και άρδευσης στην
περιοχή, σε βάθος ξαναλέω σαράντα ετών, με τον βέλτιστο
οικονομικό, τεχνοοικονομικό, να τα πούμε έτσι τρόπο, δηλαδή
τι σημαίνει αυτό; Μια, ένα κόστος προς τον καταναλωτή
θεωρητικά εξίσου βέλτιστο, τότε καταλήγει σε κάποια άλλα
συμπεράσματα. Άρα θέλω να πω έχει μεγάλη σημασία η
οπτική με την οποία κανείς και το πλαίσιο μέσα από το οποίο
κανείς προχωράει σε μία αξιολόγηση.
Προσέξτε για να μην παρεξηγηθώ, δεν λέω ότι αυτό είναι
καλύτερο από κάτι άλλο . Έτσι; Θέλω να το ξεκαθαρίσω γιατί οι
παρεξηγήσεις είναι εύκολες. Απλώς θέλω να πω τη λογική με
την οποία προσεγγίσαμε εμείς την αξιολόγηση στην περιοχή.
Άρα βάζοντας αυτό το πλαίσιο αξιολόγησης το οποίο μπορεί
να είναι αποδεκτό, μπορεί να μην είναι αποδεκτό, δεν είναι,
όταν λέω αποδεκτό μπορεί κάποιος να έχει διαφορετική
προσέγγιση σε αυτό.
Εξετάσαμε μία σειρά από εναλλακτικές λύσεις και
προσπαθήσαμε να αξιοποιήσουμε πόρους οι οποίοι θα
μπορούσανε να έρθουνε και να συμβάλλουνε τεχνοοικονομικά
στη βελτιστοποίηση του τελικού κόστους αξιοποίησης του
νερού. Ένα επιφανειακό νερό είναι ακριβό νερό παρότι είναι
μία προφανής λύση. Αλλά είναι ένα ακριβό νερό. Χρειάζεται
ένα φράγμα, χρειάζεται έργα μεταφοράς, είναι ένα ακριβό
νερό. Είναι ένα καλό νερό, αλλά είναι ένα ακριβό νερό. Το
νερό …(πρόβλημα ήχου)… αλλά γιατί πληρώνουν το ρεύμα. Τα
υπόγεια νερά είναι ένα φτηνό νερό. Ακόμα και με μία
ορθολογική ας πούμε κοστολόγηση που δεν υπάρχει τώρα.
Ένα μείγμα λοιπόν από διαχείριση υδατικών πόρων μας οδηγεί
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σε μία σειρά από προτάσεις. Ξαναλέω αυτές είναι προτάσεις
που εντάσσονται σε μία λογική συγκεκριμένη που έχει τους
στόχους που σας περιέγραψα κι αυτό βάλαμε στη διαβούλευση
και συζήτηση. Δεν είναι, μπορεί να μην είναι η καλύτερη λύση
εάν κανείς αλλάξει αυτό το πλαίσιο. Αυτό το λέω για να είμαι
ξεκάθαρος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Θα πρότεινα να τελειώσει
κάπου εδώ η δικιά σας πλευρά των απαντήσεων και αν
υπάρχει, επειδή υπήρξαν και μια, δυο ερωτήσεις που
φαντάζομαι ότι δεν είσαστε και ο αρμόδιος να απαντήσετε λίγο
πιο πολιτικής ίσως κάποιοι από το Διοικητικό Συμβούλιο του
ΟΑΚ αν θέλανε να προχωρήσουνε …
Ο κ. Πενθερουδάκης.
ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Πρόεδρε, θα μπορούσα να πω, τρία λεπτά
θέλω μόνο για κάποιες απαν τήσεις; Ο Μαρίνος ο Κριτσωτάκης
είμαι. Τρία λεπτά θέλω μόνο πριν τον (πρόβλημα ήχου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
βέβαια.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :

Εντάξει

κ.

Κριτσωτάκη,

ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Ναι, ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :
Βέβαια
και
Πενθερουδάκη άμα, που έχετε ζητήσει το λόγο.

μετά

κ.

ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Για τα ερωτήματα, καταρχήν για τον τουρισμό.
Αν υποθέσουμε ότι έχουμε 6.000.000 τουρίστες που μένουν
εφτά μέρες στην Κρήτη και καταναλώνονται 400 λίτρα την
ημέρα. Δεν είναι παραπάνω από 17.000.000 συνολικά αν
δούμε τη μεγάλη εικόνα, έτσι ; Τα 17.000.000 στα 500.000.000
που καταναλώνουμε καταλαβαίνουμε είναι ελάχιστα, απλώς
δημιουργούνε τοπικά προβλήματα και εκεί θα πρέπει να δούμε
πώς θα τα λύσουμε. Άρα ο τουρισμός δεν είναι το μεγάλο
πρόβλημα στην όλη διαχείριση της Κρήτης, απλώς θα πρέπει
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να δούμε τα κατάλληλα έργα ώστε να παρέχουμε στον
τουρισμό νερό και βέβαια οικονομικά καταλαβαίνουμε ότι το
νησί ζει κυρίως από τον τουρισμό και από την γεωργία . Έτσι;
Σε ό,τι αφορά τις γεωτρήσεις πολύ σωστά μας είπε ο κ.
Τζίμας ότι είναι φθηνό το νερό. Αν φυτέψανε πριν δυο χρόνια
στην Ιεράπετρα είναι από δυο γεωτρήσεις πήραν 6.000.000 m 3
νερό, 6.000.000, είναι όση η χωρητικότητα του φράγματος
κάθε χρόνο όσο παίρνουν από τις βροχές, δε συζητάμε για τα
κόστη. Δύο γεωτρήσεις κοστίσανε 300.000 που τις πλήρωσε ο
ΤΟΕΒ, χωρίς καμία κρατική παρέμβαση, χωρίς καμιά
επιδότηση, ένα φράγμα πόσο χρειάζεται να κατασκευαστεί.
Ο κ. Ξυλούρης σας απάντησε για το 2040. Όλες οι
μελέτες που συνεργαζόμαστε με όλα τα πανεπιστήμια της
Κρήτης που έχουνε κάνει πολύ στοχευμένες μελέτε ς δεν
περιμένουν μία μείωση παραπάνω από 10%. Με όποιο
σενάριο κλιματικό και να τρέξουμε. Τρέξαμε γύρω στα έντεκα
σενάρια, δεν έχου με περισσότερη μείωση. Τι έχουμε όμως;
Περισσότερα ακραία γεγονότα. Δηλαδή, τα ζούμε καθημερινά.
Περισσότερες πλημμύρες θα έχ ουμε και περισσότερους
καύσωνες, τα ζήσαμε και φέτος αυτά και εδώ έχει σχέση με το
σχέδιο το αντιπλημμυρικό. Το αντιπλημμυρικό σχέδιο είναι σε
μία κλίμακα 1:25.000.
Το πρόβλημά μας ποιο είναι; Ότι εδώ ζούμε, όλα τα
υδατορέματα τα κάναμε είτε δρόμους, είτε τα χτίσαμε. Σε
οποιαδήποτε περιοχή το χειμώνα έχουμε πάνω από 150
χιλιοστά θα έχουμε μία πλημμύρα στην έξοδό του, ενώ τα
ρεύματά μας είναι τυφλά πλέον. Δεν υπάρχουνε έξοδ οι από τη
θάλασσα, ας μην κρυβόμαστε. Η Περιφέρεια με πολλές μελέτες
πλέον που ξεκίνησε σε όλη τη βόρεια πλευρά εκεί που έχουν
μεγαλύτερα προβλήματα προσπαθεί να δώσει λύση, αλλά είναι
οι λύσεις πλέον ακριβές τη στιγμή που έχουνε γίνει οι δρόμοι ή
ότι έχουνε χτιστεί. Άρα είναι μια δύσκολη κατάσταση και δεν
έχει σχέση τόσο με το σχέδιο των πλημμυρών γιατί πρέπει να
κατέβουν σε ποια μία πάρα πολύ μικρή κλίμακα. Ο κ. Τζίμας
το διαπίστωσε αυτό με τις πλημμύρες που έκανε, προβλέπεται
μέσα στις μελέτες.
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Όσον αφορά και η τελευταία ερώτηση που ήτανε σχετικά
με τα έργα και το διαχειριστικό σχέδιο, το διαχειριστικό σχέδιο
δεν ενδιαφέρεται για τα νέα έργα έτσι όπως θέτει σε ποιο έργο
θα κατασκευαστεί. Κάνει μία αξιολόγηση για τα υφιστάμενα τι
επιπτώσεις έχουμε στα νερά αν έχουνε μία πίεση, μία αρνητική
επίπτωση λέει πάρε μέτρα, ελάττωσε, στοχευμένα μέ τρα ώστε
να σταματήσει αυτή η αρνητική επίδραση στο περιβάλλον και
στα νερά. Για τα νέα έργα θα πρέπει κάθε έργο να αποδείξει
ότι δεν θα έχει, δεν θα μεταβάλ λει την κατάσταση των νερών.
Που σημαίνει ότι είναι μία μεγάλη δυσκολία και η μεγαλύτερη
δυσκολία είναι να μπορέσουμε να περάσουμε φράγματα
άρδευσης για αρδευτικό νερό. Πολύ δύσκολο πλέον, θα πρέπει
να πάει κατ’ εξαίρεση γιατί θα πρέπει να κρατήσουμε αυτό το
νερό.
Αυτό και σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Εμείς σας ευχαριστούμε.
Ο κ. Πενθερουδάκης.
ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ: Ναι, δυο παρατηρήσεις θα ήθελα να
κάνω.
Το πρώτο, βέβαια ειπώθηκαν πολλά για τις γεωτρήσεις
φυσικά βέβαια και οι γεωτρήσεις είναι μία εναλλακτική πηγή …
(πρόβλημα ήχου)… η οποία λαμβάνεται υπόψη από όλους
τους διαχειριστές. Χαρακτηρι στικά θα θέλαμε να σας πούμε το
εξής: Ότι η μεγάλη μελέτη που αφορούσε τη Δυτική Κρήτη, τα
έργα αξιοποίησης των Χανίων και του Ακρωτηρίου όπου
τροφοδοτούνται από νερό γεωτρήσεων του πεδίου των
Μυλωνιανών, η αρχική μελέτη που έγινε πριν το 1980
προέβλεπε κάποιες γεωτρήσεις οι οποίες δεν έχουν
υλοποιηθεί ακόμα. Ορισμένες από αυτές δεν έχουν υλοποιηθεί
οπότε ο ΟΑΚ έχει μέσα στο ν σχεδιασμό του, ως εναλλακτική
πηγή προσφοράς νερού αν χρειαστεί την κατασκευή, την
εγκατάσταση και την ανόρυξη αυτών των γεωτρήσεων σ ε αυτό
το σημαντικό κομμάτι της Δυτικής Κρήτης, που τροφοδοτεί με
αρδευτικό νερό πάνω από 20.000 στρέμματα, μπορεί και
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30.000 στρέμματα και υδρεύει ακόμα και τον Δήμο Χανίων.
Αυτό σε σχέση με τις γεωτρήσεις. Λαμβάνονται υπόψη δηλαδή
και ο ΟΑΚ τις λαμβάνει υπόψη αυτή την εναλλακτική πηγή
τροφοδότησης σε όλα τα έργα που διαχειρίζεται . Ακόμα βέβαια
βλέπετε ότι στο φράγμα των Μπραμιανών υπάρχει αυτή η
εναλλακτική λύση και στα άλλα έργα που διαχειρίζεται ο ΟΑΚ
δυνητικά υπάρχει.
Όσον αφορά ένα θέμα που έθεσε ο κ . Αγαπάκης για τις
ιστορικές πλημμύρες. Αναφέρεται μέσα χαρακτηριστικά στο
σχέδιο ότι τα ιστορικά στοιχεία λαμβάνονται οπωσδήποτε
υπόψη, διότι μέσα από τα ιστορικά στοιχεία δίνεται η
δυνατότητα ενός ελέγχου της αξιοπιστίας ενός σχεδίου
διαχείρισης πλημμυρών. Δηλαδή το κατά πόσο δηλαδή οι
περιοχές
υψηλού
κινδύνου
που
προβλέπονται,
αυτές
υπακούουν σε μία λογική των ιστορικών πλημμυρών.
Δηλαδή χαρακτηριστικά θα ήθελα να σας πω ότι
σύμφωνα με τη μεθοδολογία της μελέτης η μελέτη είχε,
προβλέπει ιστορικά στοιχεί α από το 2012 και πριν και από το
2012 και μετά. Σύμφωνα με την μεθοδολογία της μελέτης θα
ήθελα εδώ έτσι μία παρένθεση μόνο, από τ α 79 μεγάλα
συμβάντα από το 2012 έως το 2012, τα 51 έχουν συμβεί σε
περιοχές οι οποίες έχουν προκύψει μέσα από τη μεθοδολογία
του προσδιορισμού των περιοχών υψηλού δυνητικού κινδύνου
πλημμυρών και από το 2012 από τα 99 συμβάντα οι 78
περιοχές περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα αυτής της
μεθοδολογίας που έδωσε πολύ υψηλού περιοχές δυνητικού
κινδύνου υψηλού και πολύ υψηλού. Άρα λοιπ όν είναι ένα
στοιχείο το οποίο λαμβάνεται (…).
Και ένα άλλο στοιχείο το οποίο λαμβάνεται και δημιουργεί
πρόσθετες λεκάνες απορροής είναι αυτές που σχετίζονται
μέσα από συζητήσεις με φορείς και με τους ανθρώπους της
κάθε περιοχής. Από αυτή την επικοινωνία έ χουν βγει στο
σχέδιο το συγκεκριμένο 19 περιοχές οι οποίες έχουνε
αναδείξει ένα ενδιαφέρον και τις οποίες ονομάζοντας στο
σχέδιο «λεκάνες απορροής ενδιαφέροντος», που προκύπτουν
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από την επικοινωνία δηλαδή του μελετητή, των μελετητών με
τους φορείς και με τ ους κατοίκους της κάθε περιοχής.
Όσον αφορά γενικά τη διαχείριση της ζήτησης διότι αυτό
το σχέδιο προτάσσει από ό,τι έχουμε καταλάβει τη διαχείριση
ζήτησης που έχει να κάνει με τον έλεγχο των διαρροών, με την
επαναχρησιμοποίηση των λ υμάτων, με την, καμία, με ένα
κομμάτι το οποίο δεν αναφέραμε καθόλου ήτανε το πώς
σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής της
Περιφέρειας Κρήτης η τιμολογιακή πολιτική είναι ένα εργαλείο,
είναι ένα οικονομικό εργαλείο το οποίο μπορεί να βοηθήσει
στην κατεύθυνση της εξ οικονόμησης του νερού και είναι πολύ
σημαντικό το ότι γίνονται, αρχίζουν και γίνονται πολλά έργα
τηλεμετρίας στην Κρήτη για την εξάλειψη των διαρροών.
Δηλαδή όταν ένας πάροχος, ένας πάροχος νερού λέει α,
ο ΟΑΚ κ.λπ., ένας οποιοσδήποτε πάροχος έχει πάρα πο λύ
μεγάλες απώλειες νερού από τα δίκτυά του τότε εάν μπορέσει
και τις εξοικονομήσει, εξοικονομήσει το νερό με κατάλληλα
έργα κ.λπ. θα αποφύγουμε κόστη τα οποία θα πρέπει να
λάβουμε δηλαδή και να κατασκευάσουμε νέα έργα.
Παλαιότερα θυμάμαι και με αυτό θα τ ελειώσω το ΤΕΕ, το
ΤΕΕ πολύ παλιά έλεγε το εξής και το οποίο το θυμάμαι μέχρι
τώρα. Ότι αν μπορούσαμε σε μία περιοχή να μειώναμε τις
παροχές κατά ένα ποσοστό -δεν ξέρω πόσο έλεγε τότε - τότε
δεν θα ήταν άχρηστη η κατασκευή ενός ολόκληρου φράγματος
το οποίο αναγκαζόμαστε τώρα να κατασκευάσουμε σε αυτή την
περιοχή διότι δεν έχουμε προχωρήσει σε εργασίες και έργα
εξοικονόμησης νερού και ελέγχου των διαρροών.
Τελειώνω λοιπόν, όλα τα έργα που έχουνε βαθμολογηθεί
και έχουνε, υπακούσανε σε μία σειρά κριτηρίων τα ο ποία
δώσανε μία μεγάλη αποτελεσματικότητα και σε σχέση με το
κόστος και σε σχέση με την ωριμότητα και σε σχέση με το
πόσο κόσμο εξυπηρετούνε και σε σχέση με το αν είναι
πολλαπλού σκοπού και πάρα πολλά τέτοια θέματα και δεν έχω
κάτι άλλο να πω προς το παρόν .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ευχαριστούμε.
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ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ: Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ευχαριστούμε εμείς.
Δεν ξέρω ο κ. Κοπάσης αν θέλει κάτι, γιατί λείπει ο κ.
Παπαδογιάννης στις δυο, τρεις πολιτικές ερωτήσεις που
ειπωθήκανε, αν και υπήρξε μια απάντηση για την τιμολόγηση.
ΚΟΠΑΣΗΣ: Εγώ θα έλεγα να μείνουμε σήμερα στο τεχνικό
κομμάτι και στη συζήτηση των έργων . τα διαδικαστικά θα τα
δούμε. Έχω κι εγώ απορίες που πρέπει να τις λύσω για το
ποιος θα αποφασίσει για το τι είναι στρατηγική μελέτη
…(πρόβλημα ήχου)… γιατί ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η
συζήτηση όπου προκαλέσατε σαν Τμήμα Ανατολικής Κρήτης
και σας αξίζουν συγχαρητήρια.
Τέθηκε
ένα
πολύ
σοβαρό
θέμα
επί
τάπητος ,
δημιουργούνται απορίες πολύ καλά, υπάρχουν πολλά επίπεδα
συζήτησης, εγώ να το βάλω κι αυτό δηλαδή τιμολογιακή
πολιτική, το αν τα υβριδικά θα είναι λύση ή δεν είναι. Είναι και
μία επερώτηση που έχω κάνει στην Περιφέρεια αυτές τις μέρες
και θα συζητηθεί το επόμενο διάστημα. Το πλήθος των έργων,
η αποτελεσματικότητα , τα πλημμυρικά κ.λπ. είναι ένα, μία
πολύ μεγάλη γκάμα πραγμάτων δίπλα στη μεγάλη πολιτική της
για την κλιματική αλλαγή που έρχεται, ήδη το επεξεργάζονται
σε πολλά επίπεδα.
Να μείνω λοιπόν στο ότι νομίζω ότι κράτησε αρκετές
ώρες, τέθηκαν πάρα πολύ ενδιαφέ ροντα θέματα, θα
εξειδικευτούν περαιτέρω στην πορεία και μέσα από την
πολιτική που θα διαχειριστεί το Υπουργείο και η Περιφέρεια, ο
Οργανισμός μπορεί να δώσει λύσεις και να συμμετέχει
δημιουργικά σε όλο αυτό με τη βοήθεια του τεχνικού κόσμου
πάντα, των μηχανικών, των Επιμελητηρίων.
Οπότε Πρόεδρε συγχαρητήρια και από εκεί και πέρα τα
υπόλοιπα θα τα δούμε στην πορεία.
Ευχαριστώ.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα
πολύ.
Κάπου εδώ τελειώνει η διαδικασία η οποία, στην οποία
συμμετείχαν και οι προσκεκλημένοι που μπορούν να μείνουν
αν θέλουνε να ακούσουνε και τις τοποθετήσεις που θα
κάνουμε, αν υπάρξουνε κάποιες τοποθετήσεις. Όχι όμως να
παρέμβουν πλέον γιατί ήδη έχει τραβήξει σε μάκρος και πλέον
συζητάμε τα ίδια και τα ίδια πολλές φορές χωρίς κ άποιο λόγο
ή συγκεκριμένο λόγο.
Θα ήθελα να ανοίξει ένας κατάλογος ομιλητών. Ας πάρει
κάποιος την πρωτοβουλία και για δυο λεπτά θα μείνει ανοιχτός
έτσι ώστε να γίνουνε οι τοποθετήσεις από όλα τα μέλη της
Αντιπροσωπείας. Έχουμε πει ότι θα προκριθεί η τοποθ έτηση
του τελευταίου προσκεκλημένου, ο οποίος όμως ήταν και
μέλος πάρα πολλά χρόνια του Τεχνικού Επιμελητηρίου του κ.
Μπριλλάκη οπότε όση ώρα μιλάει ο Κωστής να ετοιμάζονται
όσοι θέλουνε να κάνουνε τοποθέτηση.
Ο λόγος στον κ. Μπριλλάκη. Μισό λεπτό κ. Μπρι λλάκη
δεν ακούγεστε, μισό λεπτό.
ΜΕΛΟΣ: Το μικρόφωνο, το μικρόφωνο άνοιξε Κώστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Θα του το φτιάξουνε εδώ τα
παιδιά, οι τεχνικοί.
ΜΠΡΙΛΛΑΚΗΣ: Ακούγομαι τώρα; Ακούγομαι τώρα;
ΜΕΛΟΣ: Ναι, ναι, πολύ καλά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ακούγεστε, ακούγεστε.
ΜΠΡΙΛΛΑΚΗΣ: Ακούγομαι, εντάξει.
Θα ήθελα να πω τι είναι φθηνό νερό. Το φθηνό νερό είναι
δύο όψεις. Η μία όψη είναι πόσο κάνει να το κατασκευάσουμε
και ποιο κορόιδο θα το πληρώσει, ο φορολογούμενος ή οι
κουτόφραγκοι και η άλλη όψη ε ίναι τι θα χρεώσουμε τον
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καταναλωτή. Ο καταναλωτής πληρώνει μόνο τη διαχείριση του
έργου. Την καθημερινή του λειτουργία, τη συντήρηση κ.λπ.
Έχομε υποχρέωση να είναι φθηνό το νερό στον καταναλωτή
για να εξισούται ο φτωχός με τον πλούσιο, γιατί ο φτωχός με
ακριβό νερό δεν θα πλύνει το μπαλκόνι του, θα κάνει μπάνιο
ξέρω εγώ μια φορά την εβδομάδα και δεν ξέρω τι. Λοιπόν,
έχουμε λοιπόν υποχρέωση να είναι φθηνό το νερό στη χρήση
του.
Όσον αφορά για την κατασκευή να πάψουνε να κλαίνε οι
εργολάβοι της μασάς . Έτσι; Που λένε οι δημοσιογράφοι.
Τώρα ένα άλλο θέμα ήθελα να θέσω. Υπάρχουν κι άλλα
θέματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη και θα σας πω ένα
παράδειγμα με το Γιόφυρο. Ήρθε μία φορά η κυρία, η Χαρά η
Παρασύρη που ήτανε Διευθύντρια Υδραυλικών στη Νομαρχία
εδώ στο Τ εχνικό Επιμελητήριο και μας είπε ότι δεν μπορούμε
να προχωρήσουμε τα σχέδια πώλησης στην πεδινή κοίτη του
Γιόφυρου, Φοινικιά και εδώ πέρα κοντά στο Ηράκλειο, διότι αν
κάνουμε οριοθέτηση των ρεμάτων κόβονται 300 οικοδομές.
Κοινωνικό
πρόβλημα
δηλαδή ,
κακοί
άνθρωποι,
καλοί
άνθρωποι αλλά να κόψεις 300 σπίτια είναι πρόβλημα και
αποτέλεσμα είναι να μην έχουμε σχέδια πόλης σε ένα
Ηράκλειο που έχει τεράστια αστυφιλία και πολλά αυθαίρετα.
Αν όμως γίνει φράγμα στο Γιόφυρο θα μειωθεί κατακόρυφα η
ροή κατάντη του φράγματος, άρα θα μπορεί να οριοθετηθεί μία
πολύ μικρή κοίτη και όσοι ήταν τελείως θρασείς και μπήκανε
τελείως μέσα ε, εντάξει αυτοί τώρα θα τους κόψουμε. Δηλαδή
υπάρχουν και τέτοια θέματα κοινωνικά τα οποία πρέπει να
ληφθούν υπόψη στην κατασκευή των έργων.
Ένα άλλο θέμα που θέλω να πω είναι ότι τα φράγματα
είναι αντιπλημμυρικά έργα μόνιμα. Στο Γιόφυρο έχουνε
διατεθεί 30.000.000 τουλάχιστον τα τελευταία τριάντα χρόνια
με διαδοχικές εργολαβίες, έχουνε γίνει πολλές ζημιές και
ξαναγίνονται και ξαναγίνονται και η Φ οινικιά ξαναπλημμύρισε
πάλι πέρυσι, λοιπόν, διότι το να καθαρίζετ αι η κοίτη και να
διευκολύνεις το νερό να πηγαίνει στη θάλασσα, οι πεδινές
κοίτες όπως ξέρετε είναι περιοχές αποθέσεως του θ ολού
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νερού που έχει μικρότερη ταχύτητα και μικραίνει διατομίες σε
συνδυασμό με τα καλάμια και όλα αυτά κάθε λίγο και λιγάκι
εργολαβία, κάθε λίγο και καθάριζε και μετά πάλι ξανά τα ίδια.
Ενώ κάνεις ένα φράγμα, κρατάς το νερό και το έχεις για το
καλοκαίρι.
Το άλλο θέμα είναι ότι, μην ξεχνάτε ότι η χρήση
γεωτρήσεων και φράγ ματος από τη ΔΕΥΑΗ έχει ένα
πλεονέκτημα ότι το χειμώνα που είναι ψηλά οι υδροφόροι
ορίζοντες παίρνουμε νερό από τις γεωτρήσεις και το καλοκαίρι
που είναι χαμηλά οι υδροφόροι ορίζοντες και φοβόμαστε μην
βοήθεια μπει η θάλασσα μέσα παίρνουμε νερό από το φράγ μα.
Είναι δηλαδή ένας καλός συνδυασμός.
Κάτι άλλο τώρα. Η Αθήνα δεν έχει πρόβλημα νερού.
Ξέρετε γιατί; Διότι έχει συνολικό όγκο αποθήκευσης νερού τα
τέσσερα φράγματα δηλαδή στον Εύηνο, στον Μόρνο, στην
Υλίκη και στον Μαραθώνα 1.550.000.000 κυβικά νερό. Εά ν
λοιπόν μία καλή χρονιά γεμίσουνε επειδή καταναλώνει
300.000.000 το χρόνο αντέχει μετά τρία, τέσσερα χρόνια
ξηρασίας. Για αυτό η Αθήνα δεν έχει πρόβλημα. Εμείς έχουμε
όλα κι όλα 25.000.000 του Αποσελέμη και έχουμε 250.000
πληθυσμό, καταναλώνουμε 30.000.00 0 τον χρόνο, δεν επαρκεί
η αποθήκευση για να έχουμε περιθώριο σε συνεχόμενες
ξηρικές χρονιές.
Για το θέμα του Οροπεδίου ας μην πούμε τώρα ότι έχει
πολλά περιθώρια να εκμεταλλευτούμε κι άλλα νερά γιατί θέλει
λεπτομέρειες και δεν χρειάζεται.
Δεν ξέρω αν έχ ω και για να μη σας, προχθές περνούσα
από τον Πλατύ ποταμό από την Αγία Γαλήνη και πήγαινα προς
το Σπήλι και κοίταζα κάτω την κοίτη, έχουνε κάνει έργα
διευθέτησης. Με ποια παροχή; Ο Πλατύς ποταμός έχει
50.000.000-52.000.000 μέσο όρο ετησίως. Είναι το μεγαλ ύτερο
ποτάμι στην Κρήτη. Εαν είχανε κάνει το φράγμα που
προβλέπει η μελέτη του Πλατύ ποταμού η διευθέτηση θα ήτανε
το 1/10, τα λεφτά που δώσανε δηλαδή. Δηλαδή θέλω να πω
πάρα πολλά λεφτά χωρίς φράγματα είναι πεταμένα λεφτά στα
αντιπλημμυρικά έργα και πρέπε ι να λαμβάνεται υπόψη.
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Τώρα για τον Αλμυρό ήθελα να πω το εξής : Ότι κάποτε
είχανε βάλει κάποια όργανα εκεί και μετρούσαν την αλατότητα
από την οποία βγάλανε ότι την κακή χρονιά την ξηρική ο
Αλμυρός βγάζει μία βδομάδα γλυκό νερό, την καλή χρονιά με
μεγάλη πλημμυρική παροχή βγάζει , ξέρω εγώ μπορεί να
φτάσει και ενάμισι μήνα και δύο μήνες. Επειδή τον καιρό που
είναι γλυκό το νερό είναι Μάρτης, Απρίλης και είναι μεγάλη η
παροχή του Αλμυρού μιλάμε δηλαδή από 10.000.000 γλυκό
νερό ή 70 την καλή χρονιά, μιλάμε γι α μεγάλες ποσότητες. Εάν
μπορούσαμε αυτό να το πάρουμε και να το αποθηκεύσουμε,
αλλά θέλει μεγάλα έργα, θέλει κάποια μελέτη, θα θέλει και
αποθήκευση για να το έχεις μετά όλο τον χρόνο. Εκτός αν
πάρεις λίγο να το καταναλώσεις επιτόπου, όσο παίρνεις να
καταναλώνεις. Αυτά όλα είναι υπό μελέτη είναι και επειδή είπε
η Κα Μαρτίνου αυτή την άποψη και επειδή έχουμε ασχοληθεί
και στο παρελθόν πολλές φορές με αυτά τα θέματα για αυτό το
αναφέρω.
Υπάρχουν κι άλλα θέματα , για να μη σας καθυστερώ
σταματώ εδώ και ευχαρισ τώ πολύ που με ακούσατε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ευχαριστούμε εμείς πάρα
πολύ, πάρα πολύ Κωστή.
Λοιπόν, έχει κλείσει θεωρητικά ένας κατάλογος ομιλητών
αλλά για ένα λεπτό ακόμα τον αφήνουμε ανοιχτό.
Ας ξεκινήσει ο συνάδελφος ο Χωραφάς, είναι ο
συνάδερφος ο Ταβερναράκης, ο συνάδελφος , ας βάλω τον
εαυτό μου πρώτα και μετά ο συνάδελφος ο Μαυρογιάννης.
Μιχάλη έχεις το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε.
Βλέπω
ότι
ουσιαστικά
δεν
υπάρχουνε
άλλες
τοποθετήσεις, οπότε καταλαβαίνω ότι κλείνουμε τ ο θέμα αλλά
νομίζω ότι κλείνουμε ανοίγοντας κάτι, τουλάχιστον αυτή είναι η
δική μου σκέψη και πρόταση. Δηλαδή η σημερινή συζήτηση
πρέπει να αποτελέσει μία αφορμή ώστε το Τεχνικό
Επιμελητήριο να δώσει βάση, να δώσει έμφαση, να δώσει
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χρόνο και ενασχόλησ η στα θέματα της διαχείρισης των
υδάτων, πιθανόν με κάποια επιτροπή ή ομάδα εργασίας να
πάρουμε αυτή τη μελέτη και τα υπόλοιπα σχέδια που
υπάρχουν διαχειριστικά κ.λπ. και να εργαστούμε πάνω στο να
υπάρξουν
κάποιες
προτεραιότητες
όσο
γίνεται
έτσι
κοστολογημένες μαζί με μία διαβούλευση με όλους τους
αρμόδιους φορείς, να δούμε πραγματικά, να υπάρξει μία
εξωστρέφεια από το Τεχνικό Επιμελητήριο και να τονίσουμε
προς την Περιφέρεια και στους Δήμους ποια θεωρούμε
απαραίτητα έργα για να διεκδικηθούν άμεσα αν υπάρχει
δυνατότητα από το ΕΣΠΑ ή από άλλα προγράμματα. Το
ζήτημα της διαχείρισης των υδάτων είναι τέτοιο που δεν
αφήνει περιθώρια για εφησυχασμό και επειδή τόσα χρόνια το
τμήμα μας δεν έχει τοποθετηθεί πάνω στα ζητήματα αυτά
νομίζω ότι αυτή είναι μια καλή αφορμή για να ξεκινήσει μία
συζήτηση.
Θα ήθελα κλείνοντας να υπερθεματίσω αυτά που
ακούστηκαν μόλις πριν λίγο από τον Κώστα τον Μπριλλάκη για
την αξία των φραγμάτων, παρόλο που ασφαλώς είναι η
ακριβότερη λύση κατασκευαστικά. Όμως είναι μία τεράστια
επένδυση για το μέλλον του τόπου και λειτουργούν και
αντιπλημμυρικά όπως τόνισε. Θα μπορούσα να συμπληρώσω
και περιβαλλοντικά όπως και οι δεξαμενές, οι υδατοδεξαμενές ,
σχηματίζονται και υδροβιότοποι δημιουργείται μία ζωή τέλος
πάντων πτηνών και ζώων γύρω από τους χώρους αυ τούς.
Νομίζω ότι μία επιτροπή, μία ομάδα εργασίας από το τμήμα
μας και μία επικοινωνία από το Δυτικής Κρήτης για μία
αντίστοιχη δράση και συνεργασία θα είναι το καλύτερο
αποτέλεσμα της σημερινής, της αποψινής συζήτησης.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ευχαριστούμε, συνεχίζουμε
με τον συνάδελφο τον Ταβερναράκη.
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ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Ναι, καταρχήν να πω και εγώ ότι νομίζω ότι
ήτανε μία παρουσίαση η οποία προφανώς θα μπορούσε να
πάρει πολύ περισσότερο χρόνο.
Λυπάμαι που δεν είμαστε δια ζώσης, θα έπρεπε ίσως,
νομίζω ότι αυτό το πράγμα το οποίο ζούμε απλά για έτσι σαν
σχόλιο ότι μπορεί να φαίνεται απομακρυσμένο και ο καθένας
είναι στον χώρο του και ακούει, αυτό βέβαια μας κρατάει σε
μία προσοχή συνεχή.
Άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή και τις απαντήσεις και
του κ. Τζίμα και των υπολοίπων και στις ερωτήσεις τις οποίες
έκανα εγώ θεωρώ ότι η επικέντρωση, το να επικεντρωθούμε σε
αυτές τις κατασκευές και να ιεραρχήσουμε τα όποια έργα
πρέπει να γίνουν ώστε να προχωρήσ ει σε μια χρηματοδότηση
το εργαλείο αυτό το οποίο βρίσ κεται σε εξέλιξη, σε
διαβούλευση του Master Plan αλλά και ο συνδυασμός των
έργων που πολύ καλά είπε ο κ. Τζίμας των αντιπλημμυρικών
με των έργων ύδρευσης, το πώς αυτά ελλοχεύονται και πώς ο
σχεδιασμός τους θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να κάνουν
και τις δυο δουλειές μαζί, παρόλο που είναι πολύ ακριβά όπως
είπε και ο κ. Μπριλλάκης θεωρώ ότι είναι επιτακτική η ανάγκη
της κατασκευής αυτών των έργων, σε συνδυασμό με την
κλιματική αλλαγή. Νομίζω ότι θα τα βρούμε όλα αυτά μπροστά
μας τις όποιες επιπτώσεις αυτές , άσχετα αν δεν τις λαμβάνει ή
όχι υπόψιν της και σε ποιο βαθμό τις λαμβάνει η μελέτη.
Εγώ θα σας ευχαριστήσω άλλη μια φορά για την
παρουσία σας και να επικροτήσω και εγώ την πρόταση του
Προέδρου ώστε και τη συνεργασία των δυο τμημάτων Δυτικής
και Ανατολικής Κρήτης για μία κοινής ομάδας εργασίας την
οποία θα μπορούσε να επεξεργαστεί το όλο θέμα και να
καταθέσει προτάσεις στα πλαίσια της διαβούλευσης για την
ιεράρχηση των έργων αυτών ώστε να βοηθήσουν και την
Περιφέρεια και τους ίδιους τους Περιφερειάρχες π ου είναι εδώ
ώστε αυτά τα έργα να τα διεκδικήσουμε για την Κρήτη και την
χρηματοδότησή τους και την υλοποίησή τους.
Σας ευχαριστώ πολύ.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ευχαριστούμε.
Θα κάνω μία τοποθέτηση εγώ και θα κλείσει ο Αντώνης ο
Μαυρογιάννης.
Τη διαδικασία αυτή τη στιγμή την κρατάει η Αντιπρόεδρος
η Κα Λυδάκη.
Η δικιά μου η τοποθέτηση θα είναι λίγο διαφορετική από
τον Μιχάλη και του Γιώργου. Για μένα μου είχε δημιουργηθεί
ένας έντονος προβληματισμός για το τι ακριβώς συζητάμε
σήμερα. Για να ανατρέξω λ ίγο σε θύμισες παλιών, μου θυμίζει
τα λεγόμενα του μεγάλου μας τσίρκου όταν συζητάγαν οι
μεγάλες δυνάμεις για το Σύνταγμα που λέγανε «να έχουν ή να
μην έχουν; Κι αν έχουν χωρίς να έχουν;». Αυτό το πράγμα μου
θυμίζει η σημερινή συζήτηση για το Master Plan.
Εξηγούμαι. Υπάρχει μία διαδικασία εκπόνησης ενός
μεγαλεπήβολου σχεδίου, γενικού σχεδίου υδραυλικών έργων
στην Κρήτη. Το βασικό ερώτημα είναι θα έχει κάποια πρακτική
αξία αυτό το Master Plan; Κρατάμε αυτά που είπανε διάφοροι
και
ο
κ.
Κοπάσης
και
ο
κ.
Κριτσ ωτάκης
και
ο
Αντιπεριφερειάρχης ότι θα είναι μάλλον μία ανοιχτή
διαδραστική αμφισυντηρούμενη διαδικασία. Εγώ κρατάω πιο
πολύ όμως αυτό που είπε ο κ. Τζίμας. Προσωρινά δεν θα έχει
κάποια αξία, μελλοντικά φαντάζομαι ότι ένα τέτοιο σχέδιο,
όταν και αν εγκριθε ί (και εδώ είναι θέμα Πολιτείας εάν υπάρχει
θέληση να εγκριθεί, γιατί αυτή θα δώσει και την αρμοδιότητα
ποιος θα το εγκρίνει και την αρμοδιότητα στο ποιος θα το
εφαρμόζει), το μόνο που ξέρουμε είναι ποιος θα το ελέγξει, η
Αποκεντρωμένη. Όλοι οι υπόλοιποι δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε.
Η Πολιτεία ζήτησε να γίνει κάτι τέτοιο. Το ’16-’17, ούτε που
θυμάμαι πότε χωρίς να μας πει τι θα το κάνουμε. Είναι ένα
πρόβλημα.
Πρακτικά πιστεύω εγώ ότι έχει δίκιο ο κ. Τζίμας σε αυτό
που λέει. Προσωρινά δεν θ α έχουμε τι να το κάνουμε, κάποια
στιγμή τα έργα που είναι μέσα στο Master Plan θα έχουνε και
τη διαδικασία της αιρεσιμότητας και τα πάντα. Δηλαδή και η
επιλεξιμότητα και η χρηματοδότηση θα εξαρτηθεί άμεσα από

σελίδα 101

Π Ρ ΑΚ Τ Ι Κ Α ΑΝ Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Ι ΑΣ

ΤΟΥ

Τ . Ε . Ε . / Τ . Α. Κ .

ένα τέτοιο Master Plan, άρα θα πρέπει να είμασ τε κάπως
προσεκτικοί στη σύνταξή του.
Ένα δεύτερο ερώτημα που μου δημιουργείται είναι
εντάξει φτιάχνουμε ένα Master Plan. Το θέλουμε πραγματικά;
Το θέλουν οι εμπλεκόμενοι φορείς; Αυτή τη στιγμή μας
παρουσιάστηκαν από τη μελέτη διάφοροι φορείς οι οποίοι
διαχειρίζονται το νερό. Διάφοροι φορείς οι οποίοι θέλουν να
διαχειριστούν
το
νερό,
διάφοροι
φορείς
οι
οποίοι
διαχειρίζονται και σχεδιάζουν τα φράγματα, άλλοι που τα
εκτελούν. Όλοι αυτοί συμφωνούν; Ομονοούν; Έχουνε
πραγματικά συναίνεση στο τι θεωρούν κρίσιμο και ουσιαστικό
έργο; Γιατί είναι άλλος ο τεχνικός παράγοντας, άλλος ο
πολιτικός.
Και σε τελική ανάλυση συνάδελφοι είτε το θέλουμε, είτε
όχι τα πάντα είναι πολιτική . Ακόμα και ο επιμερισμός ή ο
προσδιορισμός, η μία σχέση κόστους -οφέλους εμπίπτει σε
κριτήρια που πολλές φορές είναι και πολιτικά. Δεν μας
αφήνουνε κι ευτυχώς που δε μας αφήνουνε να αποφασίζουμε
οι τεχνοκράτες, ευτυχώς. Είναι ένα άλλο θέμα.
Τώρα αυτοί οι προβληματισμοί μου για το Master Plan.
Δεν πιστεύω ότι πραγματικά το θέλουμε, τουλάχιστον αυ τή την
περίοδο και δεν πιστεύω ότι το θέλει κανένας. Πάμε όμως
παρακάτω.
Να αναφερθώ λίγο τώρα στα δυο παραδοτέα που μας
παρουσιάστηκαν από τον ΟΑΚ και από τους μελετητές.
Για μένα έχουνε μία τεράστια διαφορά. Το πρώτο, το Υ1
της ύδρευσης είναι ένα πραγμ ατικά πάρα πολύ καλό κείμενο,
πάρα πολύ ψαγμένο, με πολύ άριστη μεθοδολογία και άσχετα
αν διαφωνώ σε πολλά πράγματα, όπως π.χ. εγώ έκανα την
πολιτική ερώτηση τι θα πει να κάνει τις γεωτρήσεις ο ΟΑΚ. Θα
τις διαχειρίζεται μετά; Θα μπούμε στο σχέδιο Δυτικής Κ ρήτης,
θα το εφαρμόσουμε και στην Ανατολική; Είναι ένα θέμα. Δεν
είναι εκεί το πρόβλημα μου όμως. Είναι ένα πραγματικά πολύ
καλό, πολύ καλοδουλεμένο σχέδιο . Για όσους ασχολούμαστε
με τα υδραυλικά το ξέρουμε.
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Το δεύτερο όμως είναι προβληματικό. Στην ουσία μας
κάνει μία παρουσίαση έργων τα οποία απλά έχουνε συλλεχθεί
από τις διάφορες υπηρεσίες ή που τα εφαρμόζουν ή τα
μελετούνε και απλά συρράπτονται σε ένα κείμενο. Είναι
φανερό ότι δεν μπαίνουνε κάποιες βασικές αρχές στο δεύτερο.
Παραδείγματος χάρη, για να το πω σαν παράδειγμα αυτό που
θέλω, στην Κρήτη έχουμε το μεγάλο πρόβλημα των ιρλανδικών
διαβάσεων, όχι μόνο στην Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα. Οι
ιρλανδικές διαβάσεις λοιπόν . Υπάρχει ένας κωδικός για το
Ηράκλειο συγκεκριμένος που μελετάται όλες οι ιρλα νδικές
διαβάσεις, υπάρχει όμως η επικάλυψή του με έναν άλλον
κωδικό που μελετούνται από συγκεκριμένους Δήμους,
αφαιρούνται δυο από τους επτά, άρα υπάρχει μία επικάλυψη
εδώ και δεν υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη παρά μόνο σε
δημοτικά διαμερίσματα στις υπόλοιπε ς Περιφέρειες. Εδώ όμως
δείχνει μία ασυνέχεια, μία μη σωστή λογική . Προσωπική
άποψη. Εντάξει;
Δεν θέλω να συνεχίσω, σαφώς πιστεύω ότι είναι πάρα
πάρα πολύ καλή η σημερινή διαδικασία με την έννοια τις
ενημερώσης που μας έγινε. Δεν ήμασταν κοινω νοί οι
περισσότεροι, εγώ πιστεύω ότι δεν ήταν κοινων ές και οι
περισσότερες ΔΕΥΑ και οι ΤΟΕΒ. Μπορεί να έχουνε
συμμετάσχει με το να σας στέλνουνε στους μελετητές τα έργα,
δεν ξέρω αν πραγματικά έχουν διαβάσει τα προτεινόμενα έργα.
Εδώ κλείνω, ο λόγος στον Αντώνη το ν Μαυρογιάννη για
να κλείσουμε τη διαδικασία του 4 ο υ θέματος.
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Λοιπόν, σίγουρα κανείς δεν μπορεί να
διαφωνήσει ότι ένα Master Plan είναι ένα εργαλείο
αντιμετώπισης προβλημάτων του μέλλοντος και πώς θα
πορευτούμε μελλοντικά . Έτσι; Βέβαια εμάς τώρα από εδώ και
πέρα η δουλειά μας, το Master Plan θα συζητηθεί, θα γίνει,
είναι πραγματικά ναι μεν έχουμε ένα Master Plan αλλά τι
γίνεται από εκεί και πέρα. Έχουμε τα εργαλεία υλοποίησης
σήμερα πραγματικά έργων, τα οικονομικά εργαλεία διατίθενται,
υπάρχει η διάθεσή τους έτσι ώστε να μπορέσουμε σήμερα να
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θωρακίσουμε την Κρήτη όσον αφορά την ύδρευση, άρδευση,
αντιπλημμυρικά έργα που θα έπρεπε ήδη να γίνονται, να
γίνεται ο χαμός με αντιπλημμυρικά δεν τα βλέπω να γίνονται κι
όλα αυτά; Και πώς θα πορευτούμε να δι εκδικήσουμε αυτούς
τους πόρους και σαν Τεχνικό Επιμελητήριο, έτσι ; Τώρα μιλάμε
στην Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ. Να συμβάλλουμε σε αυτό στη
διεκδίκηση των πόρων προκειμένου να γίνουν όλα τα
απαραίτητα, τα αναγκαία έργα. Έτσι κι αλλιώς τον χειμώνα
όλοι φοβόμαστε ότι θα ξανάχουμε πάλι πλημμύρες, ο Θεός
βοηθός θα λέγαμε. Έτσι;;
Τώρα πέρα από όλα αυτά εγώ είχα κάνει και μια ερώτηση
που δεν πήρα καμία απάντηση, δεν περίμενα βέβαια να
λάμβανα απάντηση αλλά εν πάση περιπτώσει πάντα πρέπει να
έχουμε στο μυαλό μας ένα Master Plan, κάποιοι που
σχεδιάζουν, μελετούν τι απόψεις έχουν όσον αφορά αυτά. Δεν
είναι ούτε λαϊκίστικ ο σήμερα ότι πρέπει να διασφαλίζουμε νερό
για όλους και οικονομικό και φθηνό νερό. Είναι υποχρέωση της
Πολιτείας να το διασφαλίζει χωρίς να έχει στο βάθος του
μυαλού του να μας φέρ νει έναν Χατζηδάκη και να το πουλήσει.
Εντάξει; Εμείς θα πρέπει να διασφαλίσουμε και να πάρουμε
θέση με ποιους θα είμαστε εκεί.
Συγγνώμη παιδιά αλλά φτάσαμε στο σημείο να μην
φτιάχνεται για χρόνια ο ΒΟΑΚ και τώρα ξαφνικά βγήκε η
Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ να πει ναι στα διόδια του ΒΟΑΚ, ενώ
χρόνια είχε βγάλει αποφάσεις και έλεγε …(πρόβλημα ήχου)…
Πριν φτάσουμε πάλι κάποια μέρα κάποιοι να κάνουν
Αντιπροσωπεία και να πούνε ναι, το ξεπούλημα του νερού
στην Κρήτη γιατί δεν μπορεί αυτό το άχ ρηστο κράτος να το
κάνει. Θέλει και μια προσοχή πλέον και πώς πορευόμαστε
μελλοντικά και πώς σχεδιάζουμε τις κινήσεις μας.
Διεκδίκηση των αναγκαίων πόρων να δοθούν για να
θωρακίσουμε την Κρήτη πάνω σε αυτό το θέμα, να γίνουν όλα
τα απαραίτητα έργα με πάντ α και γνώμονα ένα πράγμα. Νερό
και όλα αυτά είναι δημόσιο αγαθό και θα πρέπει να δίνονται
έτσι. Όχι με γνώμονα να φτάσουμε στο σημείο να το
ξεπουλήσουμε όπως είναι στο μυαλό σήμερα των κρατούντων
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και πολλών εκεί μέσα στο μυαλό είναι , επενδυτική ευκαιρία
είναι γιατί να την χάσουμε κι αυτή μελλοντικά. Όλα είναι
επένδυση σήμερα και όλα είναι ευκαιρίες.
Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε ακόμα και η Επιτροπή
που λέει ο Πρόεδρος που θα στήσει είναι τι, πώς και τι θα
κάνουνε προτάσεις χρηματοδοτήσεων έμπρακτα. Πώς κα ι
ποιοι θα κάνουν προτάσεις θωράκισης σε αντιπλημμυρικά
έργα, αυτά πρωτεύουν για την ώρα σε ένα μεγάλο πρόβλημα
που θα το αντιμετωπίσουμε τον χειμώνα και πώς θα τα
διεκδικήσουμε συνολικά αυτά και πώς θα υπερασπίσουμε σε
συνέχεια όντως ότι το νερό θα είναι δημόσιο αγαθό γιατί
δυστυχώς δεν το έχουν όλοι στο μυαλό τους αυτό, αυτό το
πράγμα ότι θα παραμείνει πάντα δημόσιο και όλα θα γίνουνε
ένα, μια καλή επένδυση για κάποιους.
Όπως και θα πω κι αυτό που είπε ο (…) έτσι; Τελικά τα
έργα πρέπει να γίνονται και οι κονομικά. Άρα σωστή κατασκευή
έργων …(πρόβλημα ήχου)… κι όχι πανάκριβα έργα στο όνομα
του κέρδους όπως τα ξέρουνε πολλοί τι γίνονται.
Είναι πολλά αυτά που θα έπρεπε να κουβεντιάσουμε,
ίσως θα μπαίναμε , δεν θέλω να μπω στις λεπτομέρειες της
μελέτης γιατί σ τον Αλμυρό αυτ ό, γιατί το άλλο, δεν είναι, έχει
γίνει συζήτηση, άπειρες συζητήσεις πάνω σε αυτό, θα
ξαναγίνουν, δεν τελειώνει εδώ η συζήτηση.
Θα τα ξαναδούμε στο μέλλον αυτά όλα , ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Λοιπόν, με την τοποθέτηση
του συναδέλφου τελειώνει η συζήτηση για το 4 ο θέμα της
Αντιπροσωπείας.
Ειλικρινά πολλά ευχαριστώ στους προσκεκλημένους μας,
πάρα πολλά. Ήτανε ό ,τι πιο δύσκολο έχουμε κάνει . Είδατε και
τα τεχνικά προβλήματα που αντιμετωπίσαμε στην αρχή, οι
συνδέσεις, κάποια στιγμή ήμα σταν μέχρι και εξήντα άτομα
μέσα. Ήταν πιο κουραστικό από ό ,τι μπορείτε να σκεφτείτε για
τουλάχιστον
για
αυτούς
που
ήμασταν
εδώ.
Τρείς
Αντιπεριφερειάρχες,
οι
υπηρεσιακοί
παράγοντες
της
Περιφέρειας και της Αποκεντρωμένης, το μισό, ο μισός ΟΑΚ
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στην πράξη ήτανε μέσα και μας παρακολούθησε σε κάποια
φάση. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε όλους πάρα πάρα πολύ.
Στην ουσία αναβαθμίσαμε σήμερα μια διαδικασία που
σταδιακά φθίνει. Οι Αντιπροσωπείες είναι μια διαδικασία που
φθίνουν. Δεν συζητιόνται σοβαρά πράγματα. Σήμερα ή ταν μια,
ήταν κάτι το διαφορετικό. Δεν ξέρω αν βγήκε συμπέρασμα, ο
καθένας κρίνει από μόνος του τι συμπέρασμα βγάζει στο
μυαλό του. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε, να σας
χαιρετίσουμε και τον Κώστα τον Μπριλλάκη καίριος και
σημαντικός και να μας επιτρέψετ ε εμάς να συνεχίσουμε τη
συζήτησή μας γιατί δεν τελειώνουμε εδώ.
ΜΕΛΟΣ: Ευχαριστούμε κι εμείς καληνύχτα, καλή συνέχεια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Να είστε καλά.
ΜΕΛΟΣ: Καλό βράδυ Πρόεδρε , καλό βράδυ σε όλους.
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Καλή σας νύχτα, καλή σας ν ύχτα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα
να μετρηθούμε να δούμε και πόσοι είμαστε γιατί ξαφνικά από
44, 45 αρχίζει να πέφτει το νούμερο.
ΘΕΜΑ 2 ο
Ενημέ ρωση - Συζήτηση για τη δραστηριότη τα της Δ.Ε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Λοιπόν, προχωράμε στη
συζήτηση του 2 ο υ θέματος. Το 2 ο θέμα της συνεδρίασης,
κάπου το έχασα τώρα , είναι προφανώς η ενημέρωση της
δράσης της Διοικούσας Επιτροπής.
Τον λόγο τον έχει ο εισηγητής από τη Διοικούσα
φαντάζομαι ότι είναι ο Πρόεδρος.
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ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Πρόεδρε, αν έχω τον λόγο πριν να αρχίσει
ο Πρόεδρος για ένα ψήφισμα το οποίο έχουμε καταθέσει να …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Να το συζητήσουμε μετά. Να
τελειώσουμε τα θέματα της ημερήσιας.
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Επειδή συνήθως αυτά τα θέματα τίθενται
στην αρχή, απλά λόγω των καλεσμένων προφανώς δεν τέθηκε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Μα για αυτό ακριβώς, εδώ
που φτάσαμε να κάνουμε το σίγουρο και μετά συζητάμε και το
άλλο.
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Ναι, επειδή δεν θα…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣ ΩΠΕΙΑΣ: Αν, θέλετε να το προτάξουμε;
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Όχι, όχι. Απλά επειδή αντιλαμβάνομαι και
την κούραση όλων μας και την αυτή επειδή ως παράταξη το
έχουμε καταθέσει, ένα επίκαιρο θέμα το οποίο το είπα και στην
αρχή που αφορά την ιστορία με την εμφάνιση το υ ΤΑΙΠΕΔ
ξαφνικά σφήνα μέσα στο ειδικό χωρικό , την αιτιολογική έκδοση
του ειδικού χωρικού που έχει καταθέσει ο Δήμος Ηρακλείου
εκεί ένα θέμα το οποίο παίχτηκε τις τελευταίες μέρες και που
θα παιχτεί τις επόμενες μέρες θεωρώ ότι αυτό το ψήφισμα
μπορώ να το καταθέσω επειδή ήδη κατατέθηκε, απλά έμεινε να
ενημερωθούν από το ψήφισμα, από το κείμενο αυτό τέλος
πάντων τα μέλη της Διοικούσας και να το ψηφίσουμε αν
συμφωνούν οι επικεφαλής των υπόλοιπων παρατάξεων που
συμμετέχουν στη Διοικούσα…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ωραία, ναι, ναι κατανοητό.
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: … να το πάμε στην επόμενη Διοικούσα αν
δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα για να (πρόβλημα ήχου) αυτή η
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διαδικασία αργότερα και στην επόμενη Αντιπροσωπεία αν και
εφόσον χρειάζεται επικαιροποιημένο να έρθει να συζητη θεί
ευρύτερα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Αν, θα ήθελα αν κατάλαβα
καλά συζητάμε για ένα ψήφισμα πάνω σε μια απόφαση που
είχε λάβει η Αντιπροσωπεία , η 3 η νομίζω Αντιπροσωπεία ή η
4 η , δε θυμάμαι ποια είναι .
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Η 3 η .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Έχει κατατεθεί ένα ψήφισμα
το οποίο σας το στείλαμε και αυτό από την OPEN-TEE την
παράταξη. Αν κατάλαβα καλά αυτή τη στιγμή συζητάμε να μην ,
ζητάς Πρόεδρε, Αντιπρόεδρε, εκπρόσωπε της παράταξης να
μην συζητηθεί εδώ και να πάει στη Διοικούσα; Υπάρχει μια
σύμφωνη γνώμη; Γιατί από τη στιγμή που μας κατατέθηκε δεν,
αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι μια απόφαση της
Αντιπροσωπείας να συζητηθεί εκτενώς το ψήφισμα στη
Διοικούσα
Επιτροπή.
Υπάρχει
σύμφωνη
γνώμη
των
παρατάξεων για αυτό;
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Να τους ακούσουμε. Ν ομίζω ότι…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Αυτό.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Οπότε ήδη δηλαδή συζητάμε
για το ψήφισμα.
Ο συνάδελφος ο Χωραφάς σήκωσε το χέρι και η
συνάδελφος η Βρέντζου ή ο Αντώνης ο Μαυρογιάννης. Ποιος
είναι εκπρόσωπος αυτή τη σ τιγμή αν υπάρχει; Ο Μιχάλης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Πρόεδρε, επειδή είναι αργά για ένα
τέτοιο θέμα, νομίζω ας μη συζητηθεί απόψε και ακόμα και για
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την ενημέρωση αν θέλετε να μπούμε κατευθείαν σε ερωτήσεις
επειδή σας έχω στείλει το newsletter για να μην κου ράζουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Άρα συμφωνείς με το να
παραπεμφθεί από την Αντιπροσωπεία στη Διοικούσα. Αυτό
που ζήτησε τώρα ο Γιώργος.
Αντώνη, α, είναι κι ο Κώστας, κάποιος από εσάς να πάρει
θέση.
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Και η Ειρήνη απάντησε, εγώ την άκουσα ότι
απάντησε.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Απάντησα, ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Εγώ δεν την άκουσα.
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Απάντησε η Ειρήνη , είπε ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Okay. Άρα είμαστε σύμφωνοι
τρεις παρατάξεις, λείπει ο συνάδελφος ο Βάγιας. Εφόσον
είμαστε σύμφωνες τ ίθεται θέμα αυτή τη στιγμή προς ψήφιση
στο Σώμα το να παραπεμφθεί στο ψήφισμα που κατέθεσε το
OPEN-ΤΕΕ και σας έχει σταλεί για συζήτηση στη Διοικούσα
Επιτροπή. Όσοι διαφωνούνε να σηκώσουν το χέρι, να μην
αρχίσουμε να μετράμε το ανάποδο. Όσοι διαφωνούνε έχ ετε
μισό λεπτό να σηκώσετε την, να κάνετε raise hand και αυτοί
που διαφωνείτε σημαίνει ότι θέλετε να συζητηθεί τώρα.
Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Η απόφαση της Αντιπροσωπείας του Σώματος είναι να
συζητηθεί το θέμα στην επόμενη Διοικούσα.
Προχωράμε με το 2 ο θέμα. Ο λόγος είναι στον, την
παρουσίαση της δράσης της Διοικούσας Επιτροπής, ο λόγος
είναι στον συνάδελφο τον Χωραφά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Μια βασική τοποθέτηση
Μιχάλη γιατί πρέπει να γίνει η τοποθέτη σή σου, η
συμπλήρωση τοποθέτησης από τα μέλη, όχι κατευθείαν
ερωτήσεις. Εντάξει;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Βεβαίως, βεβαίως Πρόεδρε.
Να ξεκινήσω λέγοντας ότι προς όλα τα επίπεδα είχαμε
έντονη δράση το τελευταίο διάστημα και σε ζητήματα που,
αναπτυξιακά ζητήμα τα του νησιού μας. Είστε όλοι ενήμεροι για
την προσπάθεια που έγινε μέσα στο κατακαλόκαιρο ώστε να
έχουμε θέσεις και απόψεις για τον Βόρειο Οδικό Άξονα για το
τμήμα από τα Λινοπεράματα μέχρι τα Χανιά. Έγινε σε
συνεργασία με το Τμήμα Δυτικής Κρήτης μια πολύ καλή
συνεργασία, μία πολύ καλή εργασία μέσα από δυο
τηλεδιασκέψεις και αρκετή δουλειά αρκετών από εμάς, αλλά
οφείλω να πω ότι ήταν κυρίαρχη η συμβολή του Γενικού
Γραμματέα της Διοικούσας του Γιώργου του Αγαπάκη,
κυρίαρχη έτσι ήτανε, είναι ασφαλώς και η ει δικότητά του και
είναι γνώστης των ζητημάτων εδώ και χρόνια αλλά ένα μεγάλο
κομμάτι του κειμένου, ένα μεγάλο μέρος του κειμένου
βασίζεται σε αυτόν. Όμως είχαμε πολύ καλή συνεργασία και με
τους συναδέλφους από το Δυτικής Κρήτης. Νομίζω έγινε μία
σπουδαία εργασία που έχει κοινοποιηθεί και μάλιστα πάρα πάρα πολύ έγκαιρα για ένα τέτοιου μεγέθους έργο, μελέτη,
έτσι, τέτοια και πολυπλοκότητας όπως καταλαβαίνετε διότι
είναι τόσες πολλές οι προεκτάσεις και τα ζητήματα που φέρνει
ένα τέτοιο έργο. Όμως μέσα στο καλ οκαίρι με πολλή δουλειά
έγκαιρα καταθέσαμε απόψεις ενώ βλέπετε ότι όλοι οι
υπόλοιποι φορείς ουσιαστικά ζητούν παρατάσεις και πάνε τη
διαδικασία λίγο παρακάτω, εύλογα βέβαια δεδομένης της
πολυπλοκότητας όπως είπα του ζητήματος, αλλά εμείς
ήμασταν εκεί και ήμασταν στην ώρα μας.
Στα ζητήματα τώρα της καθημερινότητας των, α, να
αναφερθούμε και στο κτ ήριο που αυτή τη στιγμή γίνονται
εργασίες αντικατάστασης στέγης. Σήμερα έχει μπει ο
καινούργιος σκελετός, τοποθετείται η μόνωση, ήρθαν και τα
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κεραμίδια. Με γοργού ς ρυθμούς προχώρα το έργο και πιστεύω
ότι πολύ σύντομα θα είμαστε θωρακισμένοι απέναντι στις
φετινές, στις επερχόμενες κακοκαιρίες και γίνεται προσπάθεια
ώστε να βρούμε και κάποιο συνεργείο να αναλάβει να γίνει μία
στοιχειώδης έτσι αποκατάσταση των όψεων, να μην φαίνονται
οι φθορές που έχει το κτ ήριο αλλά και εσωτερικά ένα βάψιμο
να ευπρεπιστεί ο χώρος . Και αυτό καταλαβαίνετε είχε αρκετή
έτσι προσωπική προσπάθεια, διότι στο να φτάσουμε σε αυτό
το χώρο να εκδοθεί μία άδεια για τα ζητήματα αυτά υπήρχε
αρκετός κόπος, τακτοποίηση, εγκρίσεις, ζητήματα που όλοι
ξέρετε ότι θέλουν τον χρόνο τους και την επιμέλειά τους.
Στα ζητήματα της καθημερινότητας των μηχανικών
έχουμε πάμπολλα θέματα που αναλύονται και στο newsletter
από το σεμινάριο που κάναμε με την ΥΔΟΜ Ηρακ λείου με τη
Μαίρη την Φραγκιουδάκη, τον Νίκο τον Μιχελάκη και την
Ειρήνη την Μανουσάκη για τις χρήσεις γης. Η δράση μας, το
κοινό δελτίο τύπου με τα Τεχνικά και Οικονομικά και
Γεωτεχνικά
Επιμελητήρια
κατά
του
Οργανισμού
της
Περιφέρειας. Είχαμε συναντήσεις με τον κ. Μπακογιάννη τον
Γενικό Γραμματέα Χωροταξίας όπου θέσαμε μία έτσι πλειάδα
θεμάτων που απασχολούν τον κλάδο.
Είχαμε επιστολές σε κρίσιμα ζητήματα προς τον Υπουργό
Ενέργειας για το θέμα της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας στο νησί μας τονίζοντας το ότι θα πρέπει να δοθεί
χώρος και στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, στους
τοπικούς παίκτες να μην είναι μόνο μεγάλες , έτσι κολοσσιαίες
οι μονάδες που θα εγκατασταθούν αλλά και να δούμε την
ποσότητα που θα απαιτείται ή προβλέπεται ή σχεδιάζεται να
εγκατασταθεί στην Κρήτη σε σχέση με τα χωροταξικά που
υπάρχουν. Βέβαια αναφερθήκαμε , ο Αντιπεριφερειάρχης ότι
αργά προχωρούν όλα και το χωροταξικό των ΑΠΕ.
Είχαμε στην ατζέντα μας ζητήματα του Κτηματολογίου και
παρατάσεων στο θέμα των σφαλμάτων που, πρ οθεσμίες για τη
διόρθωση των σφαλμάτων, παρατάθηκε ένα χρόνο αυτή η
προθεσμία. Έλεγε τέλος της φετινής χρονιάς , πήγε τέλος της
επόμενης.
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Ασχοληθήκαμε με θέματα επαγγελματικής ευθύνης,
ασφάλισης της επαγγελματικής ευθύνης και ζητήσαμε από τον
Πρόεδρο του Κεντρικού ΤΕΕ να επιμεληθεί του θέματος κατά
πόσο θα μπορούσε να γίνει μία μαζική ασφάλιση.
Είχαμε μία εσπερίδα για την κτηματογράφηση στην
Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου όπου τέθηκαν πολλά και
χρήσιμα ζητήματα. Είναι σε εξέλιξη η κτηματογράφηση , αυτή
τη στιγμή η προθεσμία έχει εκπνεύσει αλλά από την
πληροφόρησή μου κατατίθενται και εκπρόθεσμες δηλώσεις
που πιθανόν να ληφθούν υπόψη και από την ενημέρωσή μου
από έναν εκ των μελετητών τον κ. Μαχίκα υπάρχουν πολλά
δικαιώματα που δεν έχουν δηλωθεί και είναι πολύ κρίμα και
πραγματικά πρέπει να το κοινοποιήσουμε.
Μίλησα και στο ραδιόφωνο και θα το κάνω στο επόμενο
διάστημα ώστε ο κόσμος όλος να κινητοποιηθεί και να μην
υπάρχουν δικαιώματα που δεν θα δηλωθούν γιατί το κόστος
αργότερα θα είναι πολύ μεγάλο.
Ζητήματα, είχαμε παρουσία συνεχώς σε τηλεδιασκέψεις
για τα έργα του ΒΟΑΚ και το ΣΔΙΤ αλλά και την παραχώρηση.
Ας μην κουράσω να αναφέρομαι αναλυτικά σε αυτά.
Είχαμε μία τοποθέτηση, μία επιστολή μας για το θέμα της
αξιοποίησης των Νεωρίων και για το θέμα της Σπινα λόγκα.
Γενικώς ήτανε και αυτό το διάστημα όπως και τα
προηγούμενα έτσι αρκετά πλούσιο σε δράση και στην
τελευταία Διοικούσα είχαμε πάλι ζητήματα που αφορούν την
εκτός σχεδίου δόμηση. Ένα θέμα που χρήζει αποσαφήνισης
όπως πολλές φορές έχουμε πει.
Θέματα με την, το πιο πρόσφατο με την αρχαιολογία στο
στο Ηράκλειο και το πώς χειρίζεται τις τακτοποιήσεις και τη
μεγάλη ταλαιπωρία συναδέλφων και πολιτών από ζητήματα
ερμηνείας. Πραγματικά , πραγματικά είναι ένα χαρακτηριστικό
παράδειγμα του π ως οι ερμηνείες των δ ιάφορων έτσι
νομοθετημάτων που παλεύουμε στην καθημερινότητά μας
ταλανίζουν τους συναδέλφους και τους πολίτες.
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Και πολλά ακόμα ζητήματα όπως οι διαδικασίες για την
εγκατάσταση του υποσταθμού στις οικοδομές, η συγκρότηση
των Περιφερειακών Συμβουλίων Αρχιτεκ τονικής.
Πραγματικά όλη η Διοικούσα, όλα τα μέλη της Διοικούσας
Επιτροπής είχαν έτσι πλούσια , πλούσια δράση και έχουμε
φέρει στην επικαιρότητα κρίσιμα ζητήματα.
Η πιο σημαντική εκδήλωσή μας ήταν στο Πολιτιστικό
Κέντρο του Ηρακλείου με βασικό έτσι εισηγητ ή και καλεσμένο
τον τότε Υφυπουργό Υποδομών κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη.
Νομίζω
μία
πολύ
ενδιαφέρουσα
εκδήλωση
όπου
παρουσιάστηκαν τα έργα του ΒΟΑΚ , οι μελέτες του ΒΟΑΚ στην
Ανατολική Κρήτη και όχι μόνο. Παρούσα ήταν και η
Διευθύντρια της Δ16 του Υπουργείου η Κα Καλοφωλιά αλλά
και ο Γεώργιος ο Αγαπάκης έκανε μία πληρέστατη εισήγηση
και αναλύθηκαν τα θέματα, μπήκαν προβληματισμοί, εδ όθηκαν
αισιόδοξες απαντήσεις από τον τότε Υφυπουργό και ελπίζουμε
να τηρηθούν και από τη σημερινή Διοίκηση του Υπουργείου.
Είχαμε παρουσία στον Δήμαρχο Μινώα Πεδιάδος μαζί με
τον Αντιδήμαρχο και τον Άρη τον Τσεκούρα για τα ζητήματα
των σεισμών, θέλαμε να φανεί η παρουσία του Τεχνικού
Επιμελητηρίου. Εκεί πραγματικά ακόμα , ακόμα έχουμε
ακολουθία έτσι σεισμικών δράσεων ανησυχητική πραγμα τικά,
ελπίζουμε να εκτονωθεί το φαινόμενο.
Είχαμε επιστολή προς τον Υφυπουργό Ταγαρά του
ΥΠ.ΕΝ. για τα ζητήματα της νομοθεσίας βεβαιώσεων χρήσεων
γης.
Και ζητήματα, είχαμε στο Υπουργείο Οικονομικών για το
θέμα του καθορισμού της ζώνης της παραλίας σε όλο τον
παραθαλάσσιο χώρο που δεν έγινε όταν έγινε ο καθαρισμός
του αιγιαλού. Πραγματικά μία απίστευτη παράλειψη που
συνεχίζει, συνεχίζει να ταλανίζει τους πολίτες, καθώς
κτηματικές
υπηρεσίες
έχουν
πληθώρα
άλλων
έτσι
προτεραιοτήτων που αφήνουν αυτό το ζήτημα ν α χρονίζει, να
καθυστερεί και ταλαιπωρείται ο κόσμος.
Είχαμε επιστολή για το ζήτημα της στελέχωσης του
Πυροσβεστικού Σώματος, του Γραφείου Πυρασφάλειας του
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Πυροσβεστικού Σώματος Ηρακλείου όπου αποχώρησαν τρεις
ελεγκτές όμως ευτυχώς υπήρχε άμεση δράση, άμε σες
ενέργειες και ήρθαν οι δυο νέοι ελεγκτές και από ότι
μαθαίνουμε δεν υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις, κινούνται
καλά τα ζητήματα και οι μελέτες πυρασφάλειας οπότε είχαμε
εκεί μία θετική εξέλιξη.
Γενικώς είχαμε μία νομίζω πάρα πολύ πλούσια
δραστηριότητα σε όλα τα θέματα της επικαιρότητας ή
τουλάχιστον προσπαθούμε σε όλα τα θέματα. Καταλαβαίνετε
ότι τα θέματα είναι άπειρα , πραγματικά αμέτρητα, αλλά νομίζω
ότι με τη συμβολή όλων ανεξαιρέτως των μελών της
Διοικούσας είμαστε στις επάλξεις , έτσι είμαστε σε εγρήγορση
και σε πλήρη δραστηριότητα και καλύπτουμε έτσι ένα τεράστιο
φάσμα της καθημερινότητας του μηχανικού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο.
Κάποιο άλλο από τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής αν,
συμπλήρωμα σε αυτά στη δράση της Διοικούσ ας. Όχι
τοποθετήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Πρόεδρε, ένα δευτερόλεπτο ακόμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :
Πρόεδρος στον εαυτό του. Πάμε.

Συμπληρώνει

λοιπόν

ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Εκτός από τις θερμές μου
ευχαριστίες σε όλα τα μέλη της Διοικούσας για την παρ ουσία
τους θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μία φορά και όλα τα
στελέχη της ομάδας εργασίας που βοηθούν στο έργο μας,
αλλά και το μόνιμο προσωπικό του τμήματος , τις συνεργάτιδες
εκεί οι οποίες όλες πραγματικά βοηθούν στο μέγιστο βαθμό
του έργου μας.
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Πρόεδρε, μία διόρθωση μόνο, έτσι για να το
ελαφρύνω το κλίμα. Δεν είμαι Αντιδήμαρχος ακόμα,
Αντιπρόεδρος είμαι τώρα στο ΤΕΕ. Σε ευχαριστώ . Έτσι για…
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Το ακόμα το προσέξατε.
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Ναι, μπράβο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Κάποιος από τα μέλη της
Διοικούσας συμπλήρωση; Ωραία.
ΘΕΜΑ 3 ο
Έλεγχος - Ερωτήσεις – Επερωτήσεις προς τη Δ.Ε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ερωτήσεις, ανοίγει ένας
κατάλογος για ερωτήσεις προς τη Διοικούσα.
Χαίρομαι, αλλά πρέπει να το κρατήσουμε ακόμα κανένα
μισό λεπτό, αλλά δεν το αφήνω παραπάνω μήπως ξυπνήσει
κανένας.
Λοιπόν, δεν υπήρξανε διευκρινιστικές ερωτήσεις για τη
δράση της Διοικούσας , άρα ούτε διαδικασία απαντήσεων
έχουμε.
Κλήση για τοποθετήσεις. Συνάδελφοι, έλα λίγο κουράγιο
ακόμα.
Ωραία έχει ζητ ήσει τον λόγο η συναδέλφισσα η Βρέντζου.
Να ξεκινήσει και για ένα λεπτό ακόμα όποιος θέλει μπορεί να
εγγραφεί σε έναν κατάλογο ομιλητών.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Δεν θα τοποθετηθώ. Έχω καταθέσει εγγράφως
τοποθέτηση της ΑΜΑΚ να συμπεριληφθεί στα πρακτικά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ειρήνη, το έστειλες στο ΤΕΕ;
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Ναι, στα e-mail, ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ωραία, εντάξει, επειδή δεν
έχω δυνατότητα να το δω, πολύ καλά. Άλλος; Άλλος
συνάδελφος;
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ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Εγώ θα ήθελα ως τοποθέτηση να κατατεθεί
στα πρακτικά το newsletter που καταθέσαμε, που βγήκε πριν
από λίγο στον αέρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Στα πρακτικά. Είναι μαζί αν
θυμάμαι καλά συνάδελφε Πρόεδρε, είναι μαζί με τη δράση της
Διοικούσας το newsletter;
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Ναι, ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Το ίδιο κείμενο; Άρα θα μπει
στα πρακτικά. Θα επισυναφθεί έτσι κι αλλιώς γιατί μπαίνει
όλο. Ό,τι μας έχετε στείλει μπαίνει στα πρακτικά.
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ: Ωραία, okay.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώνει
ίσως η πιο δύσκολη συνεδρίαση που έ χουμε κάνει,
τουλάχιστον εμείς σαν Προεδρείο με την παρουσία τόσων
ατόμων.
Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους έναν προς έναν για τη
συμμετοχή, για την καλή διάθεση που δείξατε . Κυρίως όμως
εδώ θα ήθελα να κάνω ιδιαίτερη μνεία στα παιδιά του ΤΕΕ που
μας βοήθησαν στην Ειρήνη την Κουρουπάκη αλλά πιο πολύ
από όλα στον Μανώλη τον Στρατήγη ο οποίος έμεινε παρότι
είχε γενέθλια η κόρη του έμεινε για να μας βοηθήσει μέχρι
αυτή την ώρα. Δηλαδή για εμένα ήτανε κάτι το οποίο είναι
ανεκτίμητη αυτή η προσφορά του Μανώλη. Θα ήθελα να σας
ευχαριστήσω όλους , κάποια στιγμή θα τα ξαναπούμε σε στην
επόμενη συνεδρίαση.
ο Πρόεδρος
Σχινάς Ιωάννης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ηράκλειο, 10 / 09 / 2021

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Πρεβελάκη & Γρεβενών, 712 02 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ: (+30) 2810 342520
e-Mail: teetak@tee.gr - URL: http://www.teetak.gr
Προς :
-Μέλη της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΑΚ
-Περιφερειάρχη Κρήτης
-κ. Μαρίνο Κριτσωτάκη, Αν. Δ/ντη Διεύθυνσης ΠΕ.ΧΩ.Σ της ΠΚ
-κ. Γιώργο Κανδεράκη, Προϊστάμενος Τμήματος Δομών
Περιβάλλοντος Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ
-κ. Αγγελική Μαρτίνου Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Υδάτων της ΑΔΚ
-κ. Λευτέρη Κοπάση, Πρόεδρο ΔΣ ΟΑΚ ΑΕ
-κ. Άρη Παπαδογιάννη, Δ/ντα Σύμβουλο ΟΑΚ ΑΕ
-κ. Ευάγγελο Μαμαγκάκη, Δ/ντη Διαχείρισης Συγκοινωνιακών
και Υδραυλικών Έργων ΟΑΚ ΑΕ
-κ. Μάρκο Πατρελάκη, Δ/ντη Υδραυλικών Έργων
-κ. Μανόλη Πενθερουδάκη, Προϊστάμενο Τμήματος
Κατασκευής Υδραυλικών Έργων ΟΑΚ ΑΕ
- Ανάδοχος σύμπραξη μελετητών (Εταιρεία ΕΜΒΗΣ)
- κ. Απόστολο Τζίμα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ «Α»
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Σας

καλούμε

στην

6η

Τακτική

Συνεδρίαση

της

Αντιπροσωπείας

του

Τμήματος,

α

την 22 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης :
1.

Ανακοινώσεις Προεδρείου Αντιπροσωπείας

2.

Ενημέρωση - Συζήτηση για τη δραστηριότητα της Δ.Ε.

3.

Έλεγχος – Ερωτήσεις – Επερωτήσεις προς τη Δ.Ε.

4.

Ενημέρωση - Συζήτηση Αντιπροσωπείας για το εκπονούμενο από τον Ο.Α.Κ. Α.Ε. «Σχέδιο
διαχείρισης (Master Plan) των υδραυλικών έργων Κρήτης»

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την 29η Σεπτεμβρίου 2020,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30’ μέσω τηλεδιάσκεψης και με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης. Σας
ενημερώνουμε ότι η συνεδρίαση είναι `τακτική` και για την απαρτία της ισχύουν τα αναφερόμενα στον
Κανονισμό της Αντιπροσωπείας του Περιφερειακού Τμήματος
Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Σχινάς
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Κοινοποίηση:
- Συντονίστρια Αποκ. Διοίκησης Κρήτης

Εσωτερική Διανομή:
- Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ
- Ν.Ε. Λασιθίου ΤΕΕ/ΤΑΚ
- Πειθαρχικό Συμβούλιο ΤΕΕ/ΤΑΚ
- Εκπρόσωποι Παρατάξεων ΤΕΕ/ΤΑΚ
- Εκλεγμένη στην Κεντρική «Α» μέλη ΤΕΕ/ΤΑΚ
- Σύλλογοι Μηχανικών
- Μέλη ΤΕΕ/ΤΑΚ
- Γραφείο Μηχανικών
- Ιστοσελίδα ΤΕΕ/ΤΑΚ
- Χρονολογικό αρχείο
- Φάκελος «Α»

ID Τηλεδιάσκεψης:
Συμμετέχοντες:
Περιγραφή:

82001
Desktop-Mobile: 68
Συνεδρίαση Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΑΚ

Συντονιστής:
Έναρξη:
Λήξη:

ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ— ΤΕΧΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΑΔΑΣ (ΤΜΗΜΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ)
Ημερομηνία: 22-09-2021 Ώρα: 18:00
Ημερομηνία: 22-09-2021 Ώρα: 23:45

Συμμετέχοντες Χρήστες στην Τηλεδιάσκεψη
Ονοματεπώνυμο
BARTOLOZZI GIULIA
ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διάρκεια Διαστήματα σύνδεσης:

Βασικό email

Απεστάλη email

Κατάσταση

giuliabartolozzi@hotmail.com

16-09-2021 09:13:22

Συνδέθηκε

04:36':25"

Από: 18:22:34 - Μέχρι: 22:58:59

gagap@otenet.gr

16-09-2021 09:13:22

Συνδέθηκε

04:25':47"

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΤΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΓΙΑΣ ΒΑΓΙΑΣ
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ
ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ioannisanagnostou@gmail.com

16-09-2021 09:13:22

Συνδέθηκε

02:42':36"

Από: 18:33:01 - Μέχρι: 22:58:48
Από: 18:02:07 - Μέχρι: 20:15:58, Από: 20:15:59 - Μέχρι:
20:44:44

jennyandriop@gmail.com

16-09-2021 09:13:22

Δεν συνδέθηκε

00:00':00"

milathianos@yahoo.com

16-09-2021 09:13:22

Συνδέθηκε

04:41':48"

Από: 18:17:11 - Μέχρι: 22:58:59

jovanni_20@hotmail.com

16-09-2021 09:13:22

Συνδέθηκε

02:13':48"

Από: 18:13:09 - Μέχρι: 20:26:57

vagiasx2@hotmail.com

16-09-2021 09:13:22

Δεν συνδέθηκε

00:00':00"

filoktitis@gmail.com

16-09-2021 09:13:22

Δεν συνδέθηκε

00:00':00"

p.vardoulakis@deddie.gr

16-09-2021 09:13:22

Δεν συνδέθηκε

00:00':00"

ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

mvasilaki1@gmail.com

16-09-2021 09:13:22

Συνδέθηκε

03:56':55"

vasileiou.mic@gmail.com

16-09-2021 09:13:22

Δεν συνδέθηκε

00:00':00"

evrentzu@otenet.gr

16-09-2021 09:13:22

Συνδέθηκε

04:26':37"

ΓΑΛΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΜΕΛΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

galetakis@gmail.com

16-09-2021 09:13:22

Συνδέθηκε

03:40':23"

Από: 18:32:13 - Μέχρι: 22:58:50
Από: 19:07:13 - Μέχρι: 20:14:37, Από: 20:26:00 - Μέχρι:
22:58:59

s.gemelas@ggde.gr

16-09-2021 09:13:22

Συνδέθηκε

03:48':13"

Από: 18:10:48 - Μέχρι: 21:59:01

Από: 19:00:59 - Μέχρι: 19:06:19, Από: 19:06:57 - Μέχρι:
19:08:01, Από: 19:08:28 - Μέχρι: 22:58:59

m.golovanis@gspp.gr

16-09-2021 09:13:22

Δεν συνδέθηκε

00:00':00"

gzambetakis@gmail.com

16-09-2021 09:13:22

Δεν συνδέθηκε

00:00':00"

kalogerakimaria@gmail.com

16-09-2021 09:13:22

Συνδέθηκε

01:38':52"

Από: 18:38:25 - Μέχρι: 20:17:17

emkaral@otenet.gr

16-09-2021 09:13:22

Συνδέθηκε

04:44':40"

Από: 18:14:11 - Μέχρι: 22:58:51

ntinoskats@gmail.com

16-09-2021 09:13:22

Συνδέθηκε

03:16':33"

Από: 19:04:16 - Μέχρι: 22:20:49

ΚΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

joklados@gmail.com

16-09-2021 09:13:22

Δεν συνδέθηκε

00:00':00"

evakokk@gmail.com

16-09-2021 09:13:22

Συνδέθηκε

04:49':23"

akoumpenakis@gmail.com

16-09-2021 09:13:22

Δεν συνδέθηκε

00:00':00"

babis@koutroulis.gr

16-09-2021 09:13:22

Δεν συνδέθηκε

00:00':00"

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

panoskonstan@gmail.com

16-09-2021 09:13:22

Συνδέθηκε

03:55':41"

ΛΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΜΑΝΙΑΔΗΣ ΜΗΝΑΣ
ΜΑΡΑΚΗ ΦΑΝΗ

mlydaki@yahoo.com

16-09-2021 09:13:22

Συνδέθηκε

04:17':55"

elenamamoulaki@gmail.com

16-09-2021 09:13:22

Δεν συνδέθηκε

00:00':00"

maniadisminas@gmail.com

16-09-2021 09:13:22

Συνδέθηκε

04:28':13"

Από: 18:30:26 - Μέχρι: 22:58:39

fani_maraki@yahoo.gr

16-09-2021 09:13:22

Συνδέθηκε

01:37':02"

ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

marnello@otenet.gr

16-09-2021 09:13:22

Συνδέθηκε

03:02':55"

Από: 18:38:14 - Μέχρι: 20:15:16
Από: 19:53:26 - Μέχρι: 19:56:39, Από: 19:59:17 - Μέχρι:
22:58:59

mastorelei@yahoo.gr

16-09-2021 09:13:22

Δεν συνδέθηκε

00:00':00"

mav65@yahoo.gr

16-09-2021 09:13:22

Συνδέθηκε

04:06':06"

ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΟΔΑΤΣΟΣ ΜΑΡΚΟΣ

katyen@yahoo.gr

16-09-2021 09:13:22

Συνδέθηκε

04:41':37"

modatsos@otenet.gr

16-09-2021 09:13:22

Συνδέθηκε

00:07':18"

ΜΟΧΙΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

p.mochianakis@gmail.com

16-09-2021 09:13:22

Συνδέθηκε

02:44':40"

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΕΛΙΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

kostasbakintas@gmail.com

16-09-2021 09:13:22

Συνδέθηκε

04:05':52"

Από: 22:51:35 - Μέχρι: 22:58:53
Από: 18:40:48 - Μέχρι: 19:04:03, Από: 19:04:03 - Μέχρι:
19:04:15, Από: 19:09:03 - Μέχρι: 19:21:02, Από: 19:23:17 Μέχρι: 19:35:31, Από: 19:45:12 - Μέχρι: 20:51:25, Από:
22:08:12 - Μέχρι: 22:58:59
Από: 18:52:57 - Μέχρι: 20:34:26, Από: 20:34:35 - Μέχρι:
22:58:58

mbeliv14@gmail.com

16-09-2021 09:13:22

Συνδέθηκε

04:56':05"

Από: 18:02:42 - Μέχρι: 22:58:47

mpikakis@operate.gr

16-09-2021 09:13:22

Συνδέθηκε

04:57':14"

ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΞΥΛΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΤΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΡΑΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

bnikoloudakis@gmail.com

16-09-2021 09:13:22

Συνδέθηκε

04:12':56"

Από: 18:01:45 - Μέχρι: 22:58:59
Από: 18:44:33 - Μέχρι: 18:52:38, Από: 18:53:57 - Μέχρι:
22:58:48

maria.xylouri@gmail.com

16-09-2021 09:13:22

Συνδέθηκε

00:29':22"

Από: 18:16:46 - Μέχρι: 18:46:08

manpan72@yahoo.com

16-09-2021 09:13:22

Συνδέθηκε

00:39':02"

Από: 18:43:56 - Μέχρι: 19:22:58

g.rasoulis@gmail.com

16-09-2021 09:13:22

Δεν συνδέθηκε

00:00':00"

ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
ΣΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

roukounomaria@gmail.com

16-09-2021 09:13:22

Συνδέθηκε

04:57':23"

maximos@patris.gr

16-09-2021 09:13:22

Δεν συνδέθηκε

00:00':00"

sitim.atm@gmail.com

16-09-2021 09:13:22

Δεν συνδέθηκε

00:00':00"

spanakis@ergoprolipsis.gr

16-09-2021 09:13:22

Συνδέθηκε

00:01':04"

ΣΧΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΩΜΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

shinasgiannis@gmail.com

16-09-2021 09:13:22

Συνδέθηκε

04:42':05"

Από: 18:04:22 - Μέχρι: 18:05:26
Από: 18:11:01 - Μέχρι: 18:23:53, Από: 18:24:40 - Μέχρι:
18:40:59, Από: 18:42:12 - Μέχρι: 18:45:53, Από: 18:49:46 Μέχρι: 22:58:59

asomaras@gmail.com

16-09-2021 09:13:22

Συνδέθηκε

04:03':19"

Από: 18:10:39 - Μέχρι: 22:13:58

Από: 18:09:36 - Μέχρι: 22:58:59

Από: 18:00:36 - Μέχρι: 18:52:24, Από: 18:53:10 - Μέχρι:
20:43:29, Από: 20:43:39 - Μέχρι: 20:45:05, Από: 20:45:06 Μέχρι: 20:46:05 Από: 21:47:49 - Μέχρι: 22:58:58,
Από: 18:41:04 - Μέχρι: 18:46:05, Από: 18:46:05 - Μέχρι:
22:58:59

Από: 18:52:53 - Μέχρι: 22:58:59
Από: 18:11:00 - Μέχρι: 21:33:59, Από: 21:40:21 - Μέχρι:
22:58:59

Από: 18:00:40 - Μέχρι: 18:02:02, Από: 18:02:19 - Μέχρι:
18:16:01, Από: 18:16:22 - Μέχρι: 22:58:41

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΖΑΒΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΤΙΜΟΘΕΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ

geo.tavern@gmail.com

16-09-2021 09:13:22

Συνδέθηκε

04:25':27"

Από: 18:32:23 - Μέχρι: 18:44:48, Από: 18:45:53 - Μέχρι:
22:58:55

deyah-pt@otenet.gr

16-09-2021 09:13:22

Συνδέθηκε

04:20':46"

Από: 18:37:00 - Μέχρι: 22:57:46

e_timotheatou@hotmail.com

16-09-2021 09:13:22

Συνδέθηκε

04:44':56"

ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ ΧΑΡΑ
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

triamataki25@gmail.com

16-09-2021 09:13:22

Συνδέθηκε

04:27':13"

Από: 18:14:02 - Μέχρι: 22:58:58
Από: 18:28:32 - Μέχρι: 21:35:35, Από: 21:36:21 - Μέχρι:
22:07:00, Από: 22:09:05 - Μέχρι: 22:21:16, Από: 22:21:18 Μέχρι: 22:58:38

tsekouras.aristotelis@gmail.com

16-09-2021 09:13:22

Δεν συνδέθηκε

00:00':00"

gfilippis@gmail.com

16-09-2021 09:13:22

Δεν συνδέθηκε

00:00':00"

ΧΑΧΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΩΡΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

kostis@a4-engineers.gr

16-09-2021 09:13:22

Συνδέθηκε

02:19':45"

Από: 18:02:04 - Μέχρι: 18:31:25, Από: 18:31:26 - Μέχρι:
19:56:08 Από: 19:55:35 - Μέχρι: 20:21:17,

michalischorafas@yahoo.gr

16-09-2021 09:13:22

Συνδέθηκε

04:26':52"

Από: 18:32:05 - Μέχρι: 22:58:57

Βασικό email

Απεστάλη email

Κατάσταση

arnaoutakis@crete.gov.gr

16-09-2021 09:13:22

Δεν συνδέθηκε

00:00':00"

brilakiskon@gmail.com

16-09-2021 09:13:22

Δεν συνδέθηκε

00:00':00"

njyloy@crete.gov.gr

17-09-2021 12:57:44

Δεν συνδέθηκε

00:00':00"

g.kostakis@oakae.gr

18-09-2021 15:41:03

Δεν συνδέθηκε

00:00':00"

t.nikolaou@oakae.gr

18-09-2021 15:41:03

Δεν συνδέθηκε

00:00':00"

dimmanol@gmail.com

18-09-2021 15:41:03

Δεν συνδέθηκε

00:00':00"

psilmad@yahoo.com

22-09-2021 18:25:22

Συνδέθηκε

00:00':10"

Από: 18:27:56 - Μέχρι: 18:28:06

j.vardoulaki@oakae.gr

18-09-2021 15:41:03

Συνδέθηκε

02:42':37"

ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ

thvourvax@hotmail.com

18-09-2021 15:41:03

Συνδέθηκε

03:14':46"

Από: 18:23:05 - Μέχρι: 21:05:42
Από: 18:34:29 - Μέχρι: 19:42:09, Από: 18:37:29 - Μέχρι:
18:38:44, Από: 18:38:44 - Μέχρι: 18:39:27, Από: 18:40:55 Μέχρι: 18:42:54, Από: 18:42:54 - Μέχρι: 18:46:03, Από:
18:45:39 - Μέχρι: 18:47:19, Από: 19:05:12 - Μέχρι: 19:11:30,
Από: 19:19:56 - Μέχρι: 19:44:38, Από: 19:44:39 - Μέχρι:
19:50:57, Από: 19:51:53 - Μέχρι: 20:09:07, Από: 20:07:52 Μέχρι: 20:11:27, Από: 20:11:28 - Μέχρι: 20:19:29, Από:
20:19:30 - Μέχρι: 20:24:59, Από: 21:03:45 - Μέχρι: 21:14:22,
Από: 21:14:22 - Μέχρι: 21:42:36, Από: 21:47:21 - Μέχρι:
21:49:48, Από: 21:49:49 - Μέχρι: 21:55:14

goulidakis@crete.gov.gr

17-09-2021 11:24:46

Συνδέθηκε

04:51':20"

ΔΑΝΑΣΗ ΤΑΤΙΑΝΗ

tatdanasi@gmail.com

16-09-2021 09:13:22

Συνδέθηκε

02:29':16"

ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

doulgerakisv@yahoo.gr

18-09-2021 15:41:03

Συνδέθηκε

04:07':28"

ΚΑΝΔΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

gzkanderakis@gmail.com

16-09-2021 09:13:22

Συνδέθηκε

00:25':33"

Guest στην Τηλεδιάσκεψη
Ονοματεπώνυμο
ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
*
*
*
*
*
*
ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ ΕΥΤΙΧΙΑ

Διάρκεια Διαστήματα σύνδεσης:

Από: 18:07:39 - Μέχρι: 22:58:59
Από: 18:25:10 - Μέχρι: 18:28:54, Από: 18:32:18 - Μέχρι:
20:57:50
Από: 18:25:07 - Μέχρι: 18:26:46, Από: 18:32:54 - Μέχρι:
22:38:43
Από: 18:49:56 - Μέχρι: 19:06:14, Από: 19:11:18 - Μέχρι:
19:20:33

ΚΟΛΙΚΟΝΙΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΜΑΜΑΓΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΞΙΛΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ

pkolikoniaris@emvis.gr

21-09-2021 14:38:15

Συνδέθηκε

03:44':15"

Από: 18:53:50 - Μέχρι: 22:38:05

teetak@tee.gr

16-09-2021 09:13:22

Συνδέθηκε

04:57':40"

Από: 18:01:19 - Μέχρι: 22:58:59

kritsotakis@crete.gov.gr

21-09-2021 10:21:23

Συνδέθηκε

04:23':07"

Από: 18:14:43 - Μέχρι: 22:37:50

stelioslambrinos@hotmail.com

18-09-2021 15:41:03

Συνδέθηκε

04:06':27"

Από: 18:31:32 - Μέχρι: 22:37:59

mamvag@yahoo.gr

16-09-2021 09:13:22

Συνδέθηκε

04:20':05"

Από: 18:17:56 - Μέχρι: 22:38:01

a.martinou@apdkritis.gov.gr

16-09-2021 09:13:22

Συνδέθηκε

02:44':46"

Από: 18:07:13 - Μέχρι: 20:51:59

abaltatzi@yahoo.gr

22-09-2021 18:11:56

Συνδέθηκε

04:29':07"

Από: 18:21:25 - Μέχρι: 22:50:32

njyloy@gmail.com

17-09-2021 13:03:37

Συνδέθηκε

04:01':06"

ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

papadogiannis_ar@hotmail.com

16-09-2021 09:13:22

Συνδέθηκε

00:39':33"

ΠΑΠΑΔΟΠΕΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΤΡΕΛΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ

kopasisleft@gmail.com

16-09-2021 09:13:22

Συνδέθηκε

03:45':40"

Από: 18:37:02 - Μέχρι: 22:38:08
Από: 18:54:22 - Μέχρι: 18:57:03, Από: 18:58:26 - Μέχρι:
19:35:18
Από: 18:06:39 - Μέχρι: 20:00:10, Από: 20:18:41 - Μέχρι:
21:02:09, Από: 21:29:08 - Μέχρι: 22:37:49

mpatrelakis@gmail.com

16-09-2021 09:13:22

Συνδέθηκε

03:45':22"

Από: 19:03:17 - Μέχρι: 22:48:39

penmanolis@gmail.com

16-09-2021 09:13:22

Συνδέθηκε

04:05':34"

ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΥΡΙΓΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΖΙΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

manstra@gmail.com

16-09-2021 09:13:22

Συνδέθηκε

04:39':12"

Από: 18:32:35 - Μέχρι: 22:38:09
Από: 18:19:10 - Μέχρι: 21:53:54, Από: 21:54:31 - Μέχρι:
22:58:59

nsirigonakis@crete.gov.gr

17-09-2021 11:24:46

Συνδέθηκε

04:19':59"

Από: 18:04:55 - Μέχρι: 22:24:54

atzimas@emvis.gr

16-09-2021 09:13:22

Συνδέθηκε

03:45':46"

Από: 18:52:23 - Μέχρι: 22:38:09

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
Σε μια ρευστή περίοδο για την παγκόσμια ανάπτυξη, λόγω της
πανδημίας του COVID 19 η οποία συνεχίζεται, η χώρα μας
πέρασε το καλοκαίρι με θετικό πρόσημο αλλά και οι
περισσότεροι συνάδελφοι βλέπουν το αντικείμενο τους να
αυξάνεται.
Ως Επιμελητήριο, αρχίζουμε να δρέπουμε τους καρπούς της
εικοσάμηνης άοκνης προσπάθειας αυτής της διοίκησης σε
πολλά από τα θέματα που έχουμε στην κορυφή της ατζέντας. Σε μια περίοδο που
κομβικά αναπτυξιακά έργα οριοθετούνται στην Κρήτη και στην περιοχή μας,
καταφέραμε να λάβουμε για πρώτη φορά αλλά και χρονικά ως πρώτος φορέας,
μελέτες του ΒΟΑΚ. Συνεργαστήκαμε άριστα με το τμήμα Δυτικής Κρήτης για να
παράξουμε μια υψηλότατου επιπέδου εργασία προτάσεων βελτιστοποίησης του
έργου, σε εκπληκτικά σύντομο χρόνο, εντός του καλοκαιριού. Η δέσμευση του
Υπουργείου Υποδομών και φυσικά του Πρωθυπουργού για έναρξη του έργου το 2022
μας γεμίζει ικανοποίηση για ένα έργο που θεωρούνταν ουτοπία.
Στο νέο Εξοικονομώ πολλές από τις βελτιωτικές προτάσεις μας
ενσωματώθηκαν. Στους δασικούς χάρτες βλέπουμε βελτιώσεις στο ιδιοκτησιακό και
δωρεάν αναμορφώσεις ενώ στην εκτός σχεδίου δόμηση, έπειτα από τον
εξορθολογισμό που πετύχαμε , σε σχέση με το νομοσχέδιο του περασμένου
Αυγούστου αναμένεται πολύ σύντομα και η αποσαφήνιση των διατάξεων που
έχουμε υποδείξει.
Φροντίζουμε να παρεμβαίνουμε ουσιαστικά, σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα, καθώς και
σε θέματα καθημερινότητας, δίνοντας λύσεις και σχεδιάζοντας με αισιοδοξία το
πολλά υποσχόμενο μέλλον. Ο ρόλος μας ως Τεχνικό Επιμελητήριο έχει αποκτήσει
ουσιαστικό χαρακτήρα, θέτοντας τους εαυτούς μας στην διάθεση της Πολιτείας ως
επιστημονικός Σύμβουλος σε ζητήματα σχεδιασμού, υλοποίησης και θεσμοθέτησης.
Συνεχίστε να μας οπλίζετε με δύναμη με τις απόψεις, ιδέες και παρατηρήσεις σας,
ώστε να είμαστε κάθε μέρα και πιο χρήσιμοι.
Συναδελφικά,

O Πρόεδρος της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ
Μιχαήλ Χωραφάς
Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ – ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ, ΑΡΤΙΟΤΗΤΕΣ ΓΗΠΕΔΩΝ, ΙΣΧΥΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
Στις
06
Μαΐου
πραγματοποιήθηκε
μια
εξαιρετικά
επιτυχημένη
διαδικτυακή διάλεξη με θέμα "
ΧΡΗΣΕΙΣ
ΓΗΣ,
ΑΡΤΙΟΤΗΤΕΣ
ΓΗΠΕΔΩΝ, ΙΣΧΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΑΔΕΙΩΝ" με βασική εισηγήτρια
την κ. Μαίρη Φραγκιουδάκη
Προϊσταμένη
του
τμήματος
οικοδομικών αδειών του Δήμου
Ηρακλείου και συμμετέχοντες τους
κ. Νίκο Μιχελάκη, Διευθυντή της
Πολεοδομίας Ηρακλείου και την κ. Μανουσάκη Ειρήνη, Υπεύθυνη τμήματος
τεχνικού αρχείου και μηχανοργάνωσης Πολεοδομίας Ηρακλείου. Η διάλεξη
μεταδόθηκε ζωντανά μέσω της πλατφόρμας του ΤΕΕ/ΤΑΚ αλλά και μέσω του
καναλιού του τμήματος στο youtube και στο facebook. Πάνω από 500 θεατές από
όλη την Ελλάδα παρακολούθησαν τη διάλεξη.
ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ, ΤΕΕ/ΤΔΚ, ΟΕΕ/ΤΑΚ, ΟΕΕ 15 ΠΤ ΔΚ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΕ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Στις 19 Μαΐου εκδόθηκε κοινό δελτίο τύπου* των ΤΕΕ/ΤΑΚ, ΤΕΕ/ΤΔΚ, ΟΕΕ/ΤΑΚ,
ΟΕΕ 15 ΠΤ ΔΚ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΕ που καλούσε τον Περιφερειάρχη Κρήτης, να
προχωρήσει σε έκδοση διοικητικής πράξης διόρθωσης του περιεχομένου του
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας , λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξομοίωση
αποφοίτων με διαφορετική εκπαιδευτική βάση θίγει την επιστημονική επάρκεια
και τα επαγγελματικά δικαιώματα των επιστημόνων – μελών των ανωτέρω
φορέων και γεννά εύλογη αμφισβήτηση για την ποιότητα του παραγόμενου
έργου.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ. ΕΥΘΥΜΙΟ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟ
ΤΕΕ/ΤΑΚ.
Στις 21 Μάϊου
πραγματοποιήθηκε
συνάντηση του Γενικού Γραμματέα
Χωρικού
Σχεδιασμού
και
Αστικού
Περιβάλλοντος κ. Ευθύμιου Μπακογιάννη
με τη Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ανατολικής Κρήτης, στο
κτίριο του Τμήματος. Συζητήθηκαν πολλά
θέματα
όπως
η
αναγκαιότητα
τροποποίησης του Νόμου 4759/2020, η
οριοθέτηση επικίνδυνων υδατορεμάτων, η
κατηγοριοποίηση
των
κοινοχρήστων
δρόμων, ο δειγματοληπτικός έλεγχος των
δηλώσεων
αυθαιρέτων
και
νέων
οικονομικών αδειών, η έλλειψη γραμματείας στα ΣΥΠΟΘΑ Β’, η μείωση του ορίου
20% για ΣΥΠΟΘΑ σε δηλώσεις αυθαιρέτων, η ανάγκη δημιουργίας νέων
βιοτεχνικών περιοχών, η απαιτούμενη αποκέντρωση αρμοδιοτήτων που έχουν
συγκεντρωθεί στις κεντρικές υπηρεσίες και η μελλοντική αξιοποίηση του
αεροδρομίου Ν. Καζαντζάκης. Τέλος, ο Πρόεδρος της Δ.Ε. ευχαρίστησε το Γενικό
Γραμματέα για την άριστη συνεργασία και την τιμή που του έκανε με τη επίσκεψη
του και ο κ. Μπακογιάννης δεσμεύτηκε για τη συνέχιση της άριστης συνεργασίας,
ελπίζοντας και οι δύο σε καλύτερα αποτελέσματα.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
Στις 22 Μαΐου στάλθηκε επιστολή* έπειτα από εισήγηση του Προέδρου της Δ.Ε.,
στις Αναθέτουσες Αρχές Διαγωνισμών και Έργων ζητώντας τους να προβούν στις
αναγκαίες ενέργειες για την εξασφάλιση των ποσών για την απρόσκοπτη
καταβολή των αποζημιώσεων στους εκπροσώπους του ΤΕΕ/ΤΑΚ που
συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα της Διοίκησης.
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ κ. ΚΩΣΤΑ ΣΚΡΕΚΑ
ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΕ ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ
Στις 2 Ιουνίου στάλθηκε επιστολή*, έπειτα από εισήγηση του μέλους της ΔΕ κ.
Κώστα Μπάκιντα στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα,
που εξηγούσε την αναγκαιότητα και ζητούσε την παράταση μέχρι την
επικαιροποίηση του ΚΕΝΑΚ ή εως τον Ιούνιο του 2022 της παρέκκλισης για τις
οικοδομικές άδειες που εκδίδονται και αφορούν νέα κτίρια κατοικιών ή
προσθήκες σε υφιστάμενα κτίρια.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ κ. ΚΩΣΤΑ ΣΚΡΕΚΑ
ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Στις 2 Ιουνίου στάλθηκε επιστολή*, έπειτα από εισήγηση του μέλους της ΔΕ κ.
Κώστα Μπάκιντα στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα,
που εξηγούσε την αναγκαιότητα και ζητούσε την παράταση λήξης της
προανάρτησης του κτηματολογίου για τα ακίνητα στους Δήμους Φαιστού,
Γόρτυνας, Αρχανών Αστερουσίων, Μινώα Πεδιάδος και Βιάννου.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΤΕΕ κ. ΓΙΩΡΓΟ ΣΤΑΣΙΝΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΤΗΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Στις 2 Ιουνίου στάλθηκε επιστολή*, έπειτα από εισήγηση του μέλους της ΔΕ κ.
Κώστα Μπάκιντα στον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Γιώργο Στασινό, που υπενθύμιζε τη
δυσχερή κατάσταση που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι μηχανικοί λόγω
αυξημένης αστικής ευθύνης και ζητούσε από το ΤΕΕ να προχωρήσει σε συλλογή
προσφορών και διερεύνηση δυνατότητας παροχής μαζικής ασφάλισης αστικής
ευθύνης παρεχόμενων υπηρεσιών για τα μέλη του.
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ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΤΕΕ/ΤΑΚ – ΠΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Στις
9
Ιουνίου
πραγματοποιήθηκε
μια
εξαιρετικά επιτυχημένη εσπερίδα
με θέμα " ΠΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ
ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ " με εισηγητές από το
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ και
την
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ.
Συμμετείχαν
εκπρόσωποι από όλους τους αρμόδιους φορείς. Η εσπερίδα μεταδόθηκε ζωντανά
μέσω της πλατφόρμας του ΤΕΕ/ΤΑΚ αλλά και μέσω του καναλιού του τμήματος
στο youtube και στο facebook.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥΣ
Στις 9 Ιουνίου στάλθηκε επιστολή*, έπειτα από εισήγηση του μέλους της ΔΕ κ.
Κώστα Μπάκιντα στον Διοικητή του ΕΦΚΑ κ. Παναγιώτη Δουφεξή ζητώντας να
γίνει νέα εκκαθάριση των εισφορών για να διορθωθούν οι αστοχίες του
συστήματος (διατάραξη πληρωμών λόγω αποστολής ειδοποιητηρίων σε μη
σταθερές ημερομηνίες και με ελάχιστη προθεσμία έγκαιρης εξόφλησης) κατά την
περίοδο από 2ος έως και 5ος 2020.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Στις 11 Ιουνίου στάλθηκε επιστολή*, έπειτα από εισήγηση του μέλους της ΔΕ κ.
Κώστα Μπάκιντα, στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη
ζητώντας την προκήρυξη προγράμματος ΕΣΠΑ για επιδότηση των μηχανικών ως
προς την ψηφιακή αναβάθμιση των γραφείων τους, δεδομένου του αυξημένου
όγκου των εργασιών των συναδέλφων που απαιτούν σύγχρονες ψηφιακές δομές.

5

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΕ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΜΟΝΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΒΟΑΚ ΚΑΙ ΝΟΑΚ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Στις 15 Ιουνίου έγινε συνεδρίαση
μονοθεματικού
Δημοτικού
Συμβουλίου Ιεράπετρας με θέμα
συζήτηση για την υλοποίηση των
έργων του ΝΟΑΚ και ΒΟΑΚ στο
Νομό Λασιθίου. Ο Πρόεδρος
ανέλυσε τις απόψεις και τις
δράσεις του ΤΕΕ/ΤΑΚ προς την
κατεύθυνση της ωρίμανσης των
μελετών και της άμεσης υλοποίησης των έργων στο Νομό Λασιθίου.
Παρουσιάστηκε μια πλειάδα δράσεων που συνίσταται σε επιστολές προς το
Υπουργείο Υποδομών, προς τους αιρετούς του Νομού Λασιθίου, τονίζοντας την
«χρυσή» ευκαιρία που παρουσιάζεται λόγω του ταμείου ανάκαμψης και του
ΕΣΠΑ 2021-2027

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
ΝΕΩΡΙΩΝ
Στις 17 Ιουνίου στάλθηκε απαντητική επιστολή*, στον Υφυπουργό Αθλητισμού κ.
Λευτέρη Αυγενάκη, που εξέφραζε την συμφωνία του ΤΕΕ/ΤΑΚ στην πρωτοβουλία
του Υφυπουργού για την αξιοποίηση των Δυτικών Νεωρίων , υπό προϋποθέσεις.
Μάλιστα υπήρξε και η δέσμευση ότι το Τμήμα μας θα επανέλθει επι του θέματος
με αναλυτικότερες προτάσεις που θα διαμορφώσει η αρμόδια Μόνιμη Επιτροπή
Αρχιτεκτονικών Θεμάτων του .
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤHΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κ. ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ UNESCO
Στις 28 Ιουνίου στάλθηκε επιστολή*, έπειτα από εισήγηση του μέλους της ΔΕ κ.
Ειρήνης Βρέντζου, στην Υπουργό Πολιτισμού κ. Λίνα Μενδώνη, που τόνιζε την
αναγκαιότητα και τα οφέλη από την ένταξη της Σπιναλόγκας στα μνημεία
παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και ζητούσε την ενημέρωση από το
Υπουργείο για τους λόγους της πρόσφατης απόρριψης εκ μέρους του ICOMOS της
ένταξης της.
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΒΟΑΚ ΣΔΙΤ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ – ΝΕΑΠΟΛΗ
Στις 30 Ιουνίου ο Πρόεδρος και ο Γ.Γ.
της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ συμμετείχαν στο
Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου
για το θέμα του ΒΟΑΚ ΣΔΙΤ
Χερσόνησος – Νεάπολη. Ο Πρόεδρος
ανέλυσε τις απόψεις του Τμήματος επί
του θέματος. Επίσης ανέλυσε την
ωριμότητα
των
μελετών
ως
εκπρόσωπος του Ο.Α.Κ. ο Γ.Γ. της ΔΕ κ.
Γιώργος Αγαπάκης. Η εισήγηση του
Τμήματος αποτέλεσε τη βάση της απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου Αγίου
Νικολάου.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν. 4759/2020 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΣΗ
Στις 05 Ιουλίου στάλθηκε πολυσέλιδη επιστολή*, έπειτα από εισήγηση του
Πρόεδρου της ΔΕ κ. Μιχαήλ Χωραφά, στον Υφυπουργό Ενέργειας και
Περιβάλλοντος κ. Νικόλαο Ταγαρά, με συγκεκριμένες και εφαρμόσιμες προτάσεις
βελτίωσης του Ν. 4759/2020 και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο Γ που αφορά τις
ρυθμίσεις για την εκτός σχεδίου δόμηση. Ζητήθηκε επίσης οι σημειακές
τροποποιήσεις των ΣΧΟΟΑΠ ΓΠΣ κτλ να γίνονται με απόφαση Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης για αποφυγή καθυστερήσεων και να καθοριστεί ένας
φορέας που ορίζει τη γραμματεία του ΣΥΠΟΘΑ Α.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΤΥΛΙΟ
ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Στις 07 Ιουλίου στάλθηκε επιστολή*, έπειτα από εισήγηση του μέλους της ΔΕ κ.
Κώστα Μπάκιντα, στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Γεώργιο Στύλιο,
με αίτημα για παράταση της προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών
Κτηματολογικών εγγραφών για το Ηράκλειο, καθώς το χρονικό διάστημα μέχρι τις
31.12.2021 είναι μικρό και οι διαδικασίες χρονοβόρες με αποτέλεσμα να
κινδυνεύουν να χαθούν περιουσίες ιδιωτών.
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κ. ΕΥΘΥΜΙΟ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΠΕ.Σ.Α.)
Στις 07 Ιουλίου στάλθηκε επιστολή*, έπειτα από εισήγηση του μέλους της ΔΕ κ.
Ειρήνης Βρέντζου, στον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού
Περιβάλλοντος κ. Ευθύμιο Μπακογιάννη, σχετικά με την επιτακτική
αναγκαιότητα σύγκλησης των Περιφερειακών Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής,
καθώς αυτά δεν λειτουργούν από το 2017.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΕΔΔΗΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΤ/ΧΤ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Στις 08 Ιουλίου στάλθηκε επιστολή*, έπειτα από εισήγηση του μέλους της ΔΕ κ.
Ιωάννη Κλάδου, στον ΔΕΔΔΗΕ, με πρόταση για πρόβλεψη ενός προκαταρτικού
σταδίου με αιτούμενα δικαιολογητικά (μια τεχνική έκθεση και ένα τοπογραφικό
διάγραμμα), πέραν του οποίου θα αποφασίζεται αν θα απαιτηθεί η δέσμευση
χώρου υποσταθμού.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΒΟΑΚ ΣΔΙΤ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ - ΝΕΑΠΟΛΗ
Στις 15 Ιουλίου ο Πρόεδρος του
ΤΕΕ/ΤΑΚ
συμμετείχε
στην
συνεδρίαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Κρήτης με θέμα το ΒΟΑΚ
ΣΔΙΤ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ – ΝΕΑΠΟΛΗ και
μετέφερε τις απόψεις της ΔΕ του
Τμήματος,
οι
οποίες
έτυχαν
καθολικής
αποδοχή.
Στην
συνεδρίαση συμμετείχε και ως εκπρόσωπος του Ο.Α.Κ. ο Γ.Γ. της ΔΕ κ. Γιώργος
Αγαπάκης που ανέλυσε την ωριμότητα των μελετών.
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΒΟΑΚ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΜΕ ΒΑΣΙΚΟ
ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ κ. ΓΙΑΝΝΗ
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
Στις 16 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε στο
Πολιτιστικό
Συνεδριακό
Κέντρο
Ηρακλείου εκδήλωση που διοργάνωσε
το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής
Κρήτης με θέμα τις μελέτες του ΒΟΑΚ
στην Ανατολική Κρήτη και βασικό
προσκεκλημένο τον Υφυπουργό
Υποδομών και Μεταφορών κ. Γιάννη
Κεφαλογιάννη. Τεχνικές Εισηγήσεις
παρουσίασαν η κ. Ευγενία Καλοφωλιά ,
Προϊσταμένη
της
Διεύθυνσης
Συγκοινωνιακών
Υποδομών
με
Σύμβαση Παραχώρησης (Δ1 ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τη
μελέτη «Χερσόνησος – Χανιά» και ο Γενικός Γραμματέας της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ κ.
Γιώργος Αγαπάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις επί των
μελετών, ενώ ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Μιχάλης Χωραφάς προλόγισε
περιγράφοντας τις δράσεις του Τμήματος για το θέμα του ΒΟΑΚ και συντόνισε
την εκδήλωση. Οι σημαντικότερες ανακοινώσεις ήταν ότι θα προταθούν τα έργα
του Ν. Λασιθίου που έχουν πλήρεις μελέτες για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2021‐2027 και
ότι δεν θα υπάρχουν διόδια στα τμήματα του ν. Λασιθίου που θα
κατασκευαστούν ως δημόσια έργα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ κ. ΚΥΡΙΑΚΟ
ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ – ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Στις 27 Ιουλίου στάλθηκε επιστολή*, έπειτα από εισήγηση του Αντιπροέδρου της
ΔΕ κ. Γεώργιου Ταβερναράκη, στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ.
Κυριάκο Πιερρακάκη, με στοχευμένες παρατηρήσεις και προτάσεις επι των
άρθρων του νομοσχεδίου για τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού κτηματολογίου,
καθώς και πρόσκληση για οργάνωση ενημερωτικής τηλεδιάσκεψης των
αρμοδίων στελεχών με το ΤΕΕ/ΤΑΚ.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΜΙΝΩΑ
ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΑΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ
ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 28
Ιουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα
Αρκαλοχωρίου
συνάντηση
εκπροσώπων
της
Διοικούσας
Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΑΚ με το Δήμαρχο
Μινώα
Πεδιάδος,
κ.
Μανώλη
Φραγκάκη, μηχανικούς του Δήμου και
το κλιμάκιο της Γενικής Γραμματείας
Υποδομών – ΤΑΕΦΚ Χανίων που
διενεργεί ελέγχους σε κτίρια του
Δήμου. Από την ενημέρωση του
κλιμάκιου του Υπουργείου Υποδομών
και από τους μέχρι τώρα ελέγχους που έχουν ολοκληρωθεί δεν προκύπτει
γενικευμένη καταγραφή επικίνδυνων κτιρίων. Οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ/ΤΑΚ
ενημέρωσαν το Δήμαρχο ότι βρίσκονται στη διάθεση του Δήμου για κάθε
συνεργασία, τονίζοντας τη χρησιμότητα των άμεσων ελέγχων.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ.
ΝΙΚΟ ΤΑΓΑΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ
Στις 30 Ιουλίου στάλθηκε επιστολή*, έπειτα από εισήγηση του Προέδρου της ΔΕ
κ. Μιχαήλ Χωραφά, στον Υφυπουργό Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος κ.
Νίκο Ταγαρά, ζητώντας διευκρινήσεις για τα δικαιολογητικά που ζητούνται για
την έκδοση βεβαιώσεων χρήσεων γης, με σκοπό την αποσυμφόρηση των
υπηρεσιών αλλά και την λιγότερη δυνατή επιβάρυνση του πολίτη με προσκόμιση
επιπλέον δικαιολογητικών.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
ΣΚΡΕΚΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΑΠΕ ΣΤΗΝ
ΚΡΗΤΗ
Στις 30 Ιουλίου στάλθηκε επιστολή*, έπειτα από εισήγηση του Προέδρου της ΔΕ
κ. Μιχαήλ Χωραφά, στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωνσταντίνο
Σκρέκα που εξέφραζε τις προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΑΚ σχετικά την κατανομή του
διαθέσιμου ηλεκτρικού χώρου για ΑΠΕ, ζητώντας την πρόβλεψη ενός
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σημαντικού τμήματος του για τους μικρομεσαίους παραγωγούς ΑΠΕ ώστε να
στηριχθεί η τοπική οικονομία και η περιφερειακή ανάπτυξη. Επίσης ζητήθηκε η
διοργάνωση εκδήλωσης μέσω τηλεδιάσκεψης για την ανάλυση του ζητήματος.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΧΡΗΣΤΟ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
Στις 5 Αυγούστου στάλθηκε επιστολή*, έπειτα από εισήγηση του Προέδρου της
ΔΕ κ. Μιχαήλ Χωραφά, στον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα,
ζητώντας την άμεση ανάθεση μελέτης καθορισμού ζώνης παραλίας σε όλη την
Ελλάδα ή την στελέχωση των υπηρεσιών για να ανταπεξέλθουν στην υποχρέωση
τους αυτή. Τέλος έγινε η πρόσκληση για τηλεδιάσκεψη για ανάλυση του θέματος
εις βάθος.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΝΙΚΟ ΧΑΡΔΑΛΙΑ ΚΑΙ
ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ κ. ΣΤΕΦΑΝΟ ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Στις 24 Αυγούστου στάλθηκε επιστολή*, έπειτα από εισήγηση του Προέδρου της
ΔΕ κ. Μιχαήλ Χωραφά, στον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας κ. Νίκο Χαρδαλιά
και στον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος κ. Στέφανο Κολοκούρη, που ανέλυε
την υφιστάμενη κατάσταση υποστελέχωσης και εξηγούσε την επιτακτική ανάγκη
προσθήκης επιπλέον ελεγκτών πυρασφάλειας στο γραφείο πυρασφάλειας
Ηρακλείου, ώστε να είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται έγκαιρα : α. οι έλεγχοι
των μελετών πυρασφάλειας, β. οι αυτοψίες στους επικίνδυνους χώρους, γ. οι
έλεγχοι Seveso στις μεγάλες εγκαταστάσεις και να μπορούν σε σύντομο χρόνο να
εκδίδονται τα πιστοποιητικά πυροπροστασίας.
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΚΑΙ ΤΕΕ/ΤΔΚ ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΑΝΙΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΟΑΚ
Στις 30 Αυγούστου στάλθηκε 11σέλιδη κοινή επιστολή*, από τα δύο
παραρτήματα του ΤΕΕ στην Κρήτη, προς την Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής
πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με εποικοδομητικές και
αναλυτικές προτάσεις για το τμήμα του ΒΟΑΚ από Ηράκλειο εως Χανιά.
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ
Κατά τη διάρκεια του δευτέρου τετραμήνου, η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΑΚ
συνεδρίασε 3 φορές και συγκεκριμένα στις 20/5/2021, 24/06/2021 και
22/07/2021. Εξ αιτίας της υγειονομικής κατάστασης με τον covid-19, οι
συνεδριάσεις της Δ.Ε. έγιναν μέσω τηλεδιάσκεψης.

ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΩΣ ΜΕΛΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
Κατά τη διάρκεια του δευτέρου τετραμήνου διενεργήθηκαν από το τμήμα 24
δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις, για τον ορισμό εκπροσώπων ως μέλη σε
επιτροπές διαγωνισμών για την ανάδειξη αναδόχων σε διαγωνισμούς μελετών
και έργων του Δημοσίου.
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΤΕΕ/ΤΑΚ
Κατά τη διάρκεια του δευτέρου τετράμηνου του 2021 έγιναν οι ακόλουθοι 2
ορισμοί εκπροσώπων :
Ορισμός Μελών Εποπτεύουσας Επιτροπής Περιφερειακού Γραφείου Ηρακλείου
ΤΜΕΔΕ
Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Διαβούλευσης του
Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δ. Σητείας
ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ
Κατά τη διάρκεια του δευτέρου τετραμήνου του 2021 ζητήθηκαν 5, ανατέθηκαν
3, και παραδόθηκαν 2 πραγματογνωμοσύνες.

(*)Η επιστολή είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ-ΤΑΚ : www.teetak.gr
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Όλα προς πώληση ..και ..όλοι(;) οι μηχανικοί έμποροι;
Σεπτέμβριος 2021
Το Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος στη δημόσια διαβούλευση επί του Σχεδίου Νόμου
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού
περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις», αναφέρει: «Το
προτεινόμενο νομοσχέδιο δίνει τη χαριστική βολή στη μακροχρόνια κακοποίηση των ακτών της χώρας. … Ο
νομοθέτης δηλώνει, απερίφραστα πλέον, ότι ο αιγιαλός, η παραλία και η θάλασσα παύουν να είναι
οικοσυστήματα και κοινόχρηστα δημόσια αγαθά. Παύουν να υπόκεινται στους φυσικούς νόμους που
αναγνωρίζει η επιστήμη και στους νομικούς περιορισμούς που επιβάλλονται από τη διεθνή νομοθεσία και
δεσμεύουν τη χώρα. Παύουν να ανήκουν σε όλους. Τέλος η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε θάλασσες και
ακτές και η απόλαυσή τους σύμφωνα με τον προορισμό τους…. Από δω και πέρα η παράκτια ζώνη
αντιμετωπίζεται ως το ελκυστικό αντάλλαγμα που προσφέρεται στους επίδοξους επενδυτές, στρατηγικούς και μη,
προκειμένου να τους δελεάσει. Μπορούν να την μπαζώσουν, να δημιουργήσουν προσχώσεις, ακόμα και νησιά,
να την αποκλείσουν από κάθε πρόσβαση, να την οικοδομήσουν και γενικά να τη μεταχειριστούν με όποιο τρόπο
έχει φανταστεί το επενδυτικό τους σχέδιο.». Ο Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών αναφέρει

ότι με το προτεινόμενο νομοσχέδιο επιβεβαιώνεται, δυστυχώς, η πολιτική πρακτική, σύμφωνα με την
οποία η «βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος» ταυτίζεται με την απορρύθμιση του χωρικού
και περιβαλλοντικού σχεδιασμού με συνέπεια την συνεχή υποβάθμιση του περιβάλλοντος, του
σημαντικότερου τουριστικού και πλουτοπαραγωγικού πόρου της χώρας μας.
Την ίδια ώρα, οι Ευρωπαίοι Αρχαιολόγοι απονέμουν το Ευρωπαϊκό Βραβείο Αρχαιολογικής
Κληρονομιάς στην Επιτροπή Πολιτών Ιεράπετρας, μια διάκριση που για πρώτη φορά αποσπά η
Ελλάδα. Στην Ανακοίνωση για το βραβείο η «Επιτροπή Πολιτών Ιεράπετρας» σημειώνει:

«Το φθινόπωρο του 2018 με την αναγγελία αδειοδότησης εγκατάστασης αιολικού πάρκου μέσα στον ενιαίο
αρχαιολογικό χώρο του Ισθμού της Ιεράπετρας, ευαισθητοποιημένοι και ενεργοί πολίτες δημιουργήσαμε την
Επιτροπή Πολιτών Ιεράπετρας με στόχο να προστατέψουμε την κληρονομιά του τόπου μας. Την κληρονομιά μας
την βιώνουμε ως αδιάσπαστη ενότητα που περιλαμβάνει μνημεία, υπεραιωνόβια ελαιόδεντρα, το φυσικό
περιβάλλον με την χλωρίδα και την πανίδα καθώς και τα δημιουργήματα της αλληλεπίδρασης των προγόνων
μας με το τοπίο. Πραγματοποιήσαμε δράσεις ενημέρωσης στα χωριά, κινητοποιήσεις, προκαλέσαμε
κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις, προσφύγαμε στην δικαστική εξουσία, μπήκαμε μπροστά για να αποτρέψουμε την
παράνομη εγκατάσταση στον αρχαιολογικό χώρο. Αυτές οι προσπάθειες τριών χρόνων δικαιώθηκαν απρόσμενα
με την αναγγελία απονομής στην συλλογικότητα μας του Βραβείου Αρχαιολογικής Κληρονομιάς (Archaeological
heritage) για το 2021 από την Ευρωπαϊκή Ενωση Αρχαιολόγων (ΕΑΑ). Μια σημαντική, και με διεθνή εμβέλεια,
αναγνώριση που δεν μπορεί παρά να δώσει δύναμη σε μάς αλλά και σε όλες τις συλλογικότητες της χώρας που
στέκονται απέναντι σε άνομα οικονομικά συμφέροντα και που, στο όνομα του κέρδους, περνούν σαν
οδοστρωτήρες και αλλοιώνουν δια παντός το περιβάλλον και την κληρονομιά του τόπου μας. Την ώρα που η
Ελληνική Πολιτεία στέλνει τα ΜΑΤ, οι Αρχαιολόγοι της Ευρώπης μας βραβεύουν».

Και τέλος, από 1 Οκτωβρίου 2021, σύμφωνα με το ΦΕΚ 4066/06.09.2021, όλοι οι ελεύθεροι
επαγγελματίες μηχανικοί (άσχετα με το αν ασκούν εμπορική ή όχι δραστηριότητα) εγγράφονται
αυτόματα στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) με υποχρεωτική εισφορά για ατομική
επιχείρηση 30 ευρώ ετησίως. Στο Παράρτημα ΙΙ του νόμου εξαιρούνται άλλοι επιστήμονες που
παρέχουν υπηρεσίες όπως: γιατροί, δικηγόροι, οδοντίατροι κλπ.

Θα επιτρέψουμε να μετατρέψουν τα πάντα και την επιστήμη μας σε εμπόρευμα;
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Σε μια περίοδο όπου η αβεβαιότητα για την καθημερινότητά μας συνεχίζεται λόγω
της πιθανολογούμενης έξαρσης της πανδημίας μέσα στο Φθινόπωρο, αλλά με θετικό
οικονομικό πρόσημο για την εθνική ανάπτυξη και την τοπική επιχειρηματικότητα, σύμφωνα
με την τελευταία έκθεση του ΟΟΣΑ, το ΤΕΕ/ΤΑΚ και η παράταξή μας η οποία ηγείται της
Διοικούσας Επιτροπής συνεχίζει απρόσκοπτα το έργο βελτίωσης της καθημερινότητας του
μηχανικού και παράλληλα της κατάθεσης προτάσεων, εκφράζοντας άποψη σε κομβικά
ζητήματα ανάπτυξης υποδομών και βελτίωσης των συνθηκών άσκησης του επαγγέλματος.
Φροντίσαμε να βρεθούμε κοντά στο Δήμο Μινώα Πεδιάδος με αφορμή το ζήτημα
των σεισμικών δονήσεων οι οποίες ταλανίζουν ακόμη και σήμερα την περιοχή, στηρίζοντάς
σχετικές πρωτοβουλίες του εν λόγω ΟΤΑ. Βρισκόμαστε δίπλα σε όλους τους φορείς
ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης, δίπλα στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
στηρίζοντας το έργο τους, και τις ανάγκες τους.
Έπειτα από την ανάλυση της μελέτης και κατάθεση απόψεων επί των έργων του
ΒΟΑΚ, εισαγάγαμε προς συζήτηση στην Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ το κρίσιμο θέμα της
διαχείρισης Υδάτων της Κρήτης, τονίζοντας την ευθύνη και τη χρησιμότητα του τμήματός
μας επί όλων των μεγάλων έργων υποδομής του νησιού.
Δώσαμε έπειτα από πολλά χρόνια χώρο σε ζητήματα που άπτονται του χώρου της
κατόπιν σχετικών εισηγήσεων μας σε θέματα βιομηχανικής πολιτικής & κυκλικής οικονομίας.
Συμβάλαμε με προτάσεις μας προς το ΥΠΕΝ σε θέματα τα οποία άπτονται του
ενεργειακού μίγματος της Χώρας, και της Ανάπτυξης της, όπως οι ΑΠΕ, και οι αδειοδότηση
σε επίπεδο Κρήτης από την ΡΑΕ, ζητώντας τη διάχυση στην τοπική – μικρή
επιχειρηματικότητα αλλά και την ανάσχεση της υπέρμετρης χωρικής εξάπλωσης.
Η καθημερινότητα του μηχανικού ήταν στο προσκήνιο καθώς αναδείξαμε θέματα
όπως το θεσμικό πλαίσιο των Βεβαιώσεων Χρήσης Γης, τις καθυστερήσεις στον καθορισμού
ζωνών παραλίας, και συμβάλλαμε στην επιπλέον στελέχωση του γραφείου πυρασφάλειας
Ηρακλείου
Θα συνεχίσουμε την εποικοδομητική μας δράση χωρίς ορδές άρνησης και
καταγγελτικού ύφους, χρησιμοποιώντας τεκμηριωμένο λόγο, με προτάσεις και εισηγήσεις
που προάγουν την επιστημοσύνη και την επαγγελματική καταξίωση του Μηχανικού.

14

Θα μπορούσαμε να αναφερθούμε σε πλήθος γεγονότων που συμβαίνουν την περίοδο αυτή και
αφορούν έμμεσα ή άμεσα τον κλάδο μας , όπως ο σχεδιασμός για αναβολή ισχύος της `ηλεκτρονικής
ταυτότητας` κτιρίων , η προώθηση της διαδικασίας ανάθεσης των πρώτων δώδεκα μελετών Τοπικών
Πολεοδομικών Σχεδίων (και ο προγραμματισμός για ανάθεση άλλων 130, μερικών εκ των οποίων και
στην Κρήτη), το προωθούμενο νομοσχέδιο για τις στρατηγικές επενδύσεις (που προβλέπεται
παράκαμψη της πολεοδομικής νομοθεσίας και του χωρικού σχεδιασμού, για ιδιωτικές επενδύσεις
ακόμη και στον αιγιαλό). Και θα μπορούσαμε να ασκήσουμε μια εύκολη και ανέξοδη στους
κυβερνητικούς χειρισμούς. Όμως αυτό μπορούν να (και θα) το κάνουν όλοι…..
Κατά την άποψή μας, δύο πρέπει να είναι τα κυρίαρχα θέματα των ημερών.
Το πρώτο αναδύθηκε και αναδείχθηκε από το αλαλούμ του κυβερνητικού ανασχηματισμού (έλα
εσύ, όχι? Ε καλά… έλα εσύ τότε), και είναι η έναρξη μιας ουσιαστικής συζήτησης για την κλιματική
αλλαγή, τους παράγοντες που την επηρεάζουν και τις όποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν. Δυστυχώς,
για να απασχολήσει το σύνολο του ελληνικού πληθυσμού, έπρεπε οι πρόσφατες πυρκαγιές του
καλοκαιριού να ταυτιστούν με την κλιματική αλλαγή από τα ΜΜΕ (έτσι ώστε να αποποιηθεί τις
ευθύνες η `λατρεμένη` τους κυβέρνηση). Όμως δεν είναι μόνο οι φετινές πυρκαγιές. Αυξάνεται
σταδιακά το πλήθος των ακραίων `καιρικών` φαινόμενων, και οι επιπτώσεις τους επηρεάζουν όλο και
περισσότερο την καθημερινότητά μας. Και αν η Μάνδρα, το Μάτι και η Εύβοια είναι τα πιο
χαρακτηριστικά παραδείγματα, δεν πρέπει να ξεχνάμε και τις πλημμύρες των τελευταίων τριών
χρόνων που ταλαιπωρούν τα βόρεια παράλια του νησιού μας. Παράλληλα (και παραδόξως αλλά όχι
παραλόγως) η αύξηση θερμοκρασίας που παρατηρείται και οι παρατεταμένες περίοδοι `ανομβρίας`,
προκαλούν αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας, τόσο στις γεωργικές, όσο και τις αστικές περιοχές του
νησιού μας και συνεκδοχικά αύξηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Το δεύτερο έρχεται ξανά στο προσκήνιο, με αφορμή την προσπάθεια δημιουργίας και λειτουργίας
των νέων Αναπτυξιακών Α.Ε. των ΟΤΑ, και δεν είναι άλλο από το μέλλον της δημόσιας διοίκησης στην
πατρίδα μας. Η σταδιακή από το 2011, διακομματική και χωρίς τέλος, μείωση προσωπικού, σε
συνδυασμό με την παράλληλη και χωρίς πόρους (οικονομικούς και ανθρώπινους) μεταφορά
αρμοδιοτήτων και ευθυνών από την κεντρική διοίκηση, έχει προκαλέσει `εργασιακό έμφραγμα` σε
πλήθος υπηρεσιών, μεταξύ αυτών και σε όλες όσες ασχολούνται με τεχνικά θέματα. Κατανοητές και
μερικώς αποδεκτές όλες οι λογικές και οι δράσεις-αντιδράσεις. Όμως για να μπορέσουμε να πάρουμε
θέση για τις όποιες ενέργειες γίνονται, απαιτείται να γίνει γνωστό (εάν υπάρχει), το σχέδιο της
πολιτείας για το μέλλον της δημόσιας διοίκησης. Γιατί ως σήμερα, έξι διαδοχικές κυβερνήσεις, απλά
καλύπτονται πίσω από τις `μνημονιακές υποχρεώσεις` και καλλιεργούν σκόπιμα θολό τοπίο,
αφήνοντας και τους δημόσιους-δημοτικούς λειτουργούς σε καθεστώς ανασφάλειας και διαρκούς
πίεσης και τις αντίστοιχες υπηρεσίες σε `πρακτική αδυναμία` εκτέλεσης έργου.
Συνάδελφοι, για εμάς τα πράγματα είναι απλά (μέσα στην πολυπλοκότητα των συνθηκών που τα
καθορίζουν). Καλές οι τακτοποιήσεις ακινήτων, καλές οι διορθώσεις δασικών χαρτών και οι δηλώσεις
κτηματολογίου… καλά και τα ενεργειακά πιστοποιητικά.. δίνουν δουλειά και έσοδα στον τεχνικό
κόσμο. Όμως τα περισσότερα έχουν ημερομηνία λήξης. Πρέπει λοιπόν ως ΤΕΕ να ασχοληθούμε και με
το `δάσος` και να προσπαθήσουμε να βάλουμε στην `ατζέντα` θέματα που σίγουρα αφορούν όχι μόνο
τον κλάδο μας αλλά το σύνολο της κοινωνίας.
Γιατί το ΤΕΕ, όπως και το αλεξίπτωτο, λειτουργεί καλύτερα όταν είναι ανοικτό.

#open TEE- ΑΝΟΙΧΤΟ ΤΕΕ-ΤΑΚ
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Μιχαήλ Χωραφάς, Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος
Γεώργιος Ταβερναράκης, Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος
Γεώργιος Αγαπάκης, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, Γεν. Γραμματέας
Ειρήνη Βρέντζου, Πολιτικός Μηχανικός, μέλος
Ιωάννης Κλάδος, Πολιτικός Μηχανικός, μέλος
Αριστοτέλης Τσεκούρας, Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, μέλος
Αντώνης Μαυρογιάννης, Πολιτικός Μηχανικός, μέλος
Κων/νος Μπάκιντας, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, μέλος
Χαρά Τριαματάκη, Πολιτικός Μηχανικός, μέλος

Προεδρείο Αντιπροσωπείας
1. Ιωάννης Σχινάς, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, Πρόεδρος
2. Μαρία Λυδακή, Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος
3. Ηλίας Σπανάκης, Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, Γεν. Γραμματέας
Νομαρχιακή Επιτροπή Λασιθίου
1.
2.
3.
4.
5.

Ιωάννης Ατσαλής, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Πρόεδρος
Μιχαήλ Μαυρικάκης, Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος
Γεώργιος Καροφυλάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός, Γραμματέας
Λιλίτ Βαρνταζαριάν, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Μέλος
Μαρία Ρουκουνάκη, Πολιτικός Μηχανικός, Μέλος

Επιμέλεια έκδοσης newsletter
Κίμων Γερογιαννάκης, Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης
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Τοποθέτηση ΑΜΑΚ στην 6η τακτική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΑΚ στις
22 Σεπτεμβρίου 2021
Χιλιάδες στρέμματα κάηκαν στη χώρα, μεταξύ αυτών και δασικές εκτάσεις. Εταιρείες με
αντικείμενο τα ενεργειακά , αναλαμβάνουν, με απευθείας αναθέσεις τις αναπλάσεις, ενώ
«ταχτοποιούνται» και τα κτίσματα.
Η αλληλεγγύη των γενεών σταματάει να υπάρχει στην επικουρική ασφάλιση.
Η εκπαίδευση ιδιωτικοποιείται διαρκώς.
Η φύση και όλα τα οικοσυστήματα, από κοινόχρηστα δημόσια αγαθά μετατρέπονται όλο
και περισσότερο σε ελκυστικό αντάλλαγμα που προσφέρεται στους επενδυτές.
Το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης περνά στο ΤΑΙΠΕΔ και όλοι εκπλήσσονται !!
Η δουλειά μας γίνεται όλο και πιο δύσκολη με τη δαιδαλώδη νομοθεσία και τη δραματική
υποστελέχωση και λειτουργία του δημοσίου.
Και τέλος, από 1 Οκτωβρίου 2021, σύμφωνα με το ΦΕΚ 4066/06.09.2021, όλοι οι ελεύθεροι
επαγγελματίες μηχανικοί (άσχετα με το αν ασκούν εμπορική ή όχι δραστηριότητα)
εγγράφονται αυτόματα στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) με υποχρεωτική
εισφορά για ατομική επιχείρηση 30 ευρώ ετησίως. Στο Παράρτημα ΙΙ του νόμου
εξαιρούνται άλλοι επιστήμονες που παρέχουν υπηρεσίες όπως: γιατροί, δικηγόροι,
οδοντίατροι κλπ.
Newsletter Σεπτεμβρίου
Το κείμενο της ΑΜΑΚ στο newsletter του ΤΕΕ/ΤΑΚ έχει τίτλο :
Όλα προς πώληση ..και ..όλοι(;) οι μηχανικοί έμποροι;
Τα θέματα που θέσαμε στη Δ.Ε. ως ΑΜΑΚ :
Αίτημα για παράταση της προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών
Κτηματολογικών εγγραφών.
https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2436-eisigisi-amak-sti-de-aitima-gia-paratasi-tis-prothesmiasdiorthosis-ton-arxikon-ktimatologikon-eggrafon

Ένταξη της Σπιναλόγκας στον Κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της
UNESCO

https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2437-eisigisi-amak-sti-de-entaksi-tis-spinalogkas-ston-katalogo-tonmnimeion-pagkosmias-klironomias-tis-unesco

Δικαιολογητικά για την εξέταση αναγκαιότητας δέσμευσης χώρου για εγκατάσταση
Υποσταθμού Διανομής ΜΤ/ΧΤ κατά την έκδοση Οικοδομικής Άδειας.
https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2438-eisigisi-amak-sti-de-dikaiologitika-gia-tin-eksetasianagkaiotitas-desmefsis-xorou-gia-egkatastasi-ypostathmoy-dianomis-mt-xt-kata-tin-ekdosi-oikodomikis-adeias

Αίτημα για συγκρότηση των Περιφερειακών Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (ΠΕ.Σ.Α.)
https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2446-eisigisi-amak-sti-de-aitima-gia-sygkrotisi-ton-perifereiakonsymvoulion-arxitektonikis-pe-s-a

Παρέμβαση στο ΥΠΕΝ για διευκρινήσεις για την εκτός σχεδίου δόμηση
https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2473-thema-amak-sti-de-paremvasi-sto-ypen-gia-diefkriniseis-giatin-ektos-sxediou-domisi

Αίτημα για άμεση σύσταση Τοπικού Συμβουλίου Γνωμοδότησης Αυθαιρέτων Χρήσεων &
Κατασκευών της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου
https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2474-eisigisi-amak-sti-de-aitima-gia-amesi-systasi-topikoysymvouliou-gnomodotisis-afthaireton-xriseon-kataskevon-tis-eforias-arxaiotiton-irakleiou

Νομαρχιακή Επιτροπή Λασιθίου:
Πραγματοποιήθηκε μετά από αίτημα της ΑΜΑΚ συνεδρίαση της Νομαρχιακής Επιτροπής
Λασιθίου του ΤΕΕ/ΤΑΚ τη Δευτέρα 07 -06- 2021.
https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2381-aitima-amak-gia-synedriasi-tis-nomarxiakis-epitropislasithiou-tou-tee-tak

Καταθέσαμε 3 εισηγήσεις:
«Τοπικά πολεοδομικά σχέδια Δήμων Λασιθίου. Χρηματοδότηση ΤΠΣ για τους Δήμους
Λασιθίου.»δείτε εδώ
https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2418-eisigisi-amak-sti-nl-topika-poleodomika-sxedia-dimonlasithiou-xrimatodotisi-tps-gia-tous-dimous-lasithiou

«Ρυμοτομικές μελέτες και επεκτάσεις οικισμών Νομού Λασιθίου.»δείτε εδώ
https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2419-eisigisi-amak-sti-nl-rymotomikes-meletes-kai-epektaseisoikismon-nomoy-lasithiou

« Παρατηρήσεις για το Ν.4759/2020, άρθρο 32, παρ.2.»δείτε εδώ
https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2420-eisigisi-amak-sti-nl-paratiriseis-gia-to-n-4759-2020-arthro-32par-2

Δυστυχώς μέχρι και σήμερα δεν έχουν προωθηθεί τα θέματα και δεν έχουν υλοποιηθεί οι
αποφάσεις που πάρθηκαν.

Προηγούμενη Αντιπροσωπεία
Αρνήθηκε η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ να προσυπογράψει προσφυγή στο ΣτΕ κατά του
ΟΕΥ της Περιφέρειας Κρήτης, καταψηφίζοντας το ψήφισμα που καταθέσαμε.
https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2408-arnithike-i-antiprosopeia-tou-tee-tak-na-prosypograpseiprosfygi-sto-ste-kata-tou-oev-tis-perifereias-kritis

Δείτε την τοποθέτησή μας επί των πεπραγμένων της ΔΕ.
https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2409-topothetisi-amak-stin-5i-taktiki-synedriasi-tis-antiprosopeiastee-tak-stis-02-iouniou-epanaliptiki-tis-26is-maiou-2021

Κεντρική Αντιπροσωπεία
Συμμετείχαμε στην τακτική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. με τα τρία
εκλεγμένα μας μέλη.

Εκδώσαμε τα παρακάτω Δελτία Τύπου:
ΔΤ ΑΜΑΚ: Β.Ο.Α.Κ. : Καθρεφτάκια για τους ιθαγενείς
https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2410-v-o-a-k-kathreftakia-gia-tous-ithageneis

ΔΤ ΑΜΑΚ: Οι Αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί …πάνε…περίπατο…
https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2439-dt-amak-oi-arxitektonikoi-diagonismoi-pane-peripato

Πωλείται όπως είναι …οικοπεδοποιημένη.
https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2429-dt-amak-poleitai-opos-einai-oikopedopoiimeni

Ιδιωτικοποιείται η επικουρική ασφάλιση και ....τζογάρεται....
https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2458-dt-amak-idiotikopoieitai-i-epikouriki-asfalisi-kai-tzogaretai

Και θα συνεχίσουμε να θέτουμε θέματα που απασχολούν τους μηχανικούς και την κοινωνία
και να επιμένουμε παρά τις αντιξοότητες .

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (MASTER PLAN) ΤΩΝ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΤΑΔΙΟ V: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων – Οριστικοποίηση Master Plan
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1. Εισαγωγή
Η παρούσα έκθεση αφορά στο Σχέδιο Διαχείρισης Υδραυλικών Έργων Κρήτης, η υλοποίηση του
οποίου αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης του έργου (Τμήμα Υ1) που υπεγράφη στις 23 Μαΐου 2019,
μεταξύ του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ και της ένωσης οικονομικών φορέων ««ΕΜΒΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ,δ.τ. ΕΜΒΗΣ Α.Ε.»- «ΛΑΖΑΡΟΣ Σ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,
δ.τ. ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ Α.Ε.»- «ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ»- «ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»- «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΠΠΑΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»».
Το εν λόγω έργο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού στόχου για τον σχεδιασμό, τον
προγραμματισμό και την εποπτεία των απαιτούμενων υδραυλικών και εγγειοβελτιωτικών έργων της
Κρήτης, 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).
Το αντικείμενο του έργου της σύμβασης διακρίνεται στην εκπόνηση του Γενικού Διαχειριστικού
Σχεδίου (Master Plan) Ύδρευσης- Άρδευσης νήσου Κρήτης (Τμήμα Υ1 του έργου) και στην εκπόνηση
του Γενικού Διαχειριστικού Σχεδίου (MasterPlan) Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας νήσου Κρήτης
(Τμήμα Υ2 του έργου).

1.1 Αντικείμενο Παραδοτέου Υ1-11
Το παρόν παραδοτέο εκπονείται στο πλαίσιο του πέμπτου σταδίου (ΣΤΑΔΙΟ V) του πρώτου τμήματος
του έργου (Υ1): «Εκπόνηση Γενικού Διαχειριστικού Σχεδίου (Master Plan) Ύδρευσης- Άρδευσης νήσου
Κρήτης».
Η παρούσα έκθεση αποτελεί την τελική έκθεση του Γενικού Διαχειριστικού Σχεδίου (Master Plan), στην
οποία θα ενσωματωθούν τα μέτρα και οι περιορισμοί που θα θέσει η απόφαση έγκρισης της ΣΜΠΕ.

1.2 Διαθέσιμα στοιχεία
Στο πλαίσιο του έργου αξιοποιήθηκαν στοιχεία από υφιστάμενες μελέτες και πηγές με πληροφορίες
για την περιοχή της Κρήτης, όπως:


Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης (EL13),
όπως εγκρίθηκε με την με αρ. οικ. 163/8.04.2015 (Β’ 570) και αναθεωρήθηκε σύμφωνα με την
με αρ. 896/ 2017 (Β’4666) Απόφαση έγκρισης 1ης Αναθεώρησης, λαμβάνοντας υπόψη και τα
κείμενα τεκμηρίωσης που αποτελούν αναπόσπαστα τμήματά της τελευταίας:
 Κ.Τ. 1-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ
 Κ.Τ. 2-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥΣ
ΣΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 Κ.Τ.
3α-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΥΔΡΟΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ
 Κ.Τ.
3β--ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΙ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
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 Κ.Τ. 4-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ
«ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ
 Κ.Τ. 5-ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΑ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 Κ.Τ. 6-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ, ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ, ΤΥΠΟ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ/ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ
ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
 Κ.Τ. 7-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ/ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ
ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
 Κ.Τ. 8-ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΩΝ
ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
 Κ.Τ. 9-ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
 Κ.Τ. 10-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ
«ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ
 Κ.Τ. 11-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ
 Κ.Τ.12-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΒΑΣΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ,
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ
 Κ.Τ. 13-ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Κατάρτιση της 2ης Αναθεώρησης του ΣΔΛΑΠ Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης, Διεύθυνση
Υδάτων
Αποκεντρωμένης
Διοίκησης
Κρήτης,
(http://wfdver.ypeka.gr/wpcontent/uploads/2019/05/EL13_2REV_Simantika_Zitimata_Diaxeirisis_v01.pdf,
ημ/νία
πρόσβασης: 19/05/2020).

Συμπληρωματικά, ληφθήκαν υπόψη στοιχεία από ιστοσελίδες υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Υδάτων
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, της Περιφέρειας Κρήτης κ.λπ..
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2. Γενικά στοιχεία του Σχεδίου
Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζονται τα στοιχεία της αρχής σχεδιασμού του εν λόγω Σχεδίου και
παρατίθενται τα στοιχεία του υπεύθυνου σύνταξης του παρόντος.

2.1 Αρχή σχεδιασμού του σχεδίου (Αντικείμενο) του προτεινόμενου Σχεδίου
Αντικείμενο του Σχεδίου Διαχείρισης Υδραυλικών Έργων Κρήτης αποτελεί η απογραφή της
υπάρχουσας υποδομής σε υδραυλικά έργα της νήσου Κρήτης (Φάση Α’), καθώς και η εκπόνηση
ειδικής διαχειριστικής μελέτης για τη νήσο Κρήτη (Φάση Β’). Στο Σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζεται
η δομή του Σχεδίου, τα στάδια κατά τα οποία υλοποιήθηκε και τα σχετικά παραδοτέα του κάθε
σταδίου:

Σχήμα 2-1: Αρχιτεκτονική υλοποίησης έργου Σχεδίου Διαχείρισης Υδραυλικών Έργων Κρήτης
Στο πλαίσιο της πρώτης φάσης (Φάση Α’, Στάδιο Ι), πραγματοποιήθηκε:
 Αποδελτίωση των δεδομένων και πραγματοποιήθηκε καταγραφή των υδρευτικών και αρδευτικών
συστημάτων 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.
 Ανάλυση των δημογραφικών στοιχείων και εκτιμήσεις σημερινού και μελλοντικού πληθυσμού.
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 Καταγραφή των κλιματικών/μετεωρολογικών στοιχείων και των δεδομένων του υδρολογικού
ισοζυγίου του δικτύου ύδρευσης – άρδευσης για την ανάλυση κλιματικών σεναρίων, και
 Εκτίμηση των υδατικών αναγκών και καταγραφή προβλημάτων στα αναγνωρισμένα συστήματα
υδροδότησης και αρδευτικά συστήματα.
Στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης του Σχεδίου Διαχείρισης Υδραυλικών Έργων Κρήτης (Φάση Β’),
εκπονείται η ειδική διαχειριστική μελέτη, σκοπός της οποίας είναι η εξέταση του υδατικού ισοζυγίου
της νήσου Κρήτης και ο καθορισμός των δυνατοτήτων προσφοράς ύδατος επιφανειακών και υπόγειων
υδάτων ανά χρήση. Στο πλαίσιο αυτό, καθορίζονται οι ανάγκες ύδατος σήμερα και στον ορίζοντα
σχεδιασμού των τεχνικών έργων, με στόχο την αξιολόγηση του σημερινού ισοζυγίου και την εκτίμηση
της κατάστασης σε σενάρια μελλοντικής προσφοράς και ζήτησης, λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση
της κλιματικής αλλαγής.
Τα έργα υποδομής που προτείνονται για την κάλυψη της μελλοντικής ζήτησης σχεδιάζονται σε
προκαταρκτικό επίπεδο και αξιολογούνται τεχνικοοικονομικά, εξετάζοντας τα βασικά τεχνικά
χαρακτηριστικά σχεδιασμού τους, τα κόστη κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης και το κόστος
πόρου και το περιβαλλοντικό κόστος και εκτιμώντας το κόστος απόδοσης στον τελικό καταναλωτή για
το καθένα από αυτά.
Τα ανωτέρω διερευνώνται σε τρία (3) στάδια υλοποίησης του έργου (ΣΤΑΔΙΑ II, III, IV):
 ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ: Προτάσεις διαχείρισης υδροδοτικού συστήματος Κρήτης – Προβλέψεις μελλοντικής
ζήτησης: ● Αξιολογείται το επίπεδο λειτουργίας του Υδρευτικού Συστήματος της Περιφέρειας Κρήτης
μέσω του υπολογισμού του Υδατικού του Ισοζυγίου των αναγκών σε νερό ύδρευσης και αρδευτικό
νερό. ● Αναπτύσσονται και εκπονούνται σενάρια υδατικού ισοζυγίου σχετικών με τους
προτεινόμενους βέλτιστους τρόπους διαχείρισης του συστήματος υδροδότησης και διανομής ύδατος
στην περιοχή της Κρήτης ώστε να μην παρουσιάζονται ελλείμματα. ● Πραγματοποιούνται προβλέψεις
της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής τους υδατικούς πόρους σε συνθήκες μέσου και ξηρού έτους
και προτείνονται μέτρα κάλυψης της ζήτησης και διαχείρισης αυτής σε συνθήκες ξηρού έτους.
● Προτείνονται μέτρα αντιμετώπισης περιπτώσεων εκτάκτου ανάγκης, ασφάλειας του συστήματος
υδροδότησης, εξοικονόμησης νερού, διασφάλισης ποιότητας νερού και βελτίωσης της παροχής
υπηρεσιών ύδατος.
 ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙ: Προτάσεις και Προγράμματα Υλοποίησης Έργων αναβάθμισης υδροδοτικού
συστήματος. ● Προσδιορίζονται μέτρα και δράσεις διαχείρισης των υφιστάμενων υδατικών πόρων
υπό εκμετάλλευση καθώς νέα έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων με ανάλυση εναλλακτικών λύσεων
στις περιπτώσεις ελλειμματικών υδατικών ισοζυγίων. ● Προσδιορίζονται ειδικά έργα αξιοποίησης
υδατικών πόρων (επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων, νερό βιομηχανικής χρήσης κ.λπ.) σε υφιστάμενα
ή μελλοντικά τμήματα του συστήματος υδροδότησης και μελετώνται σε προκαταρκτικό επίπεδο
συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων κοστολόγησης αυτών. ● Πραγματοποιείται αξιολόγηση μέτρων
και έργων και προγραμματισμού δράσεων με ιδιαίτερη έμφαση σε τυχόν ανάγκες συμπλήρωσης των
εξωτερικών υδραγωγείων.
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 ΣΤΑΔΙΟ ΙV: Πρόταση Διαχείρισης της ζήτησης και κοστολόγησης της παροχής υπηρεσιών νερού
ύδρευσης. ● Γίνεται υπολογισμός του κόστους τροφοδοσίας και διανομής νερού σε προτεινόμενα
έργα λαμβάνοντας υπ’ όψη όλα τα στοιχεία που το προσδιορίζουν, περιλαμβανομένου του κόστους
διοίκησης και εξυπηρέτησης κεφαλαίου κατασκευής των προτεινόμενων έργων, λειτουργίας και
συντήρησης. ● Πραγματοποιείται οικονομική ανάλυση του κόστους ύδρευσης, στηριζόμενη στην αρχή
της ανάκτησης κόστους ύδατος και φυσικών πόρων και των κατευθύνσεων της ΚΥΑ 135275/2017 (ΦΕΚ
1751/Β/22.05.2017).
Το τελευταίο Στάδιο (Στάδιο V) του σχεδίου αφορά στην εκπόνηση της παρούσας Στρατηγικής
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την Οριστικοποίηση του Σχεδίου Διαχείρισης Υδραυλικών
Έργων Κρήτης, που ακολουθεί τη διαδικασία της διαβούλευσης.

2.2 Στοιχεία ανάθεσης- ομάδα μελέτης
H σύμβαση του έργου: «ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (MASTER PLAN) ΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ»,
υπεγράφη στις 23 Μαΐου 2019, μεταξύ του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ και της ένωσης
οικονομικών φορέων ««ΕΜΒΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., δ.τ. ΕΜΒΗΣ Α.Ε.»- «ΛΑΖΑΡΟΣ Σ.
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ Α.Ε.»- «ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ»- «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»- «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΠΠΑΣ ΤΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ»».
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3. Σκοπιμότητα και στόχοι του σχεδίου
Στο παρόν κεφάλαιο, αναφέρονται η σκοπιμότητα και οι στόχοι του Σχεδίου Διαχείρισης Υδραυλικών Έργων
Κρήτης.
Σκοπός του Σχεδίου Διαχείρισης Υδραυλικών Έργων Κρήτης είναι να εξετάσει το υδατικό ισοζύγιο της νήσου
Κρήτης και προσδιορίσει τις δυνατότητες προσφοράς ύδατος οποιασδήποτε προέλευσης (υπόγειο,
επιφανειακό) για την κάλυψη των υδροδοτικών αναγκών και των αναγκών της άρδευσης σε νερό. Να
καθορίσει τις τρέχουσες ανάγκες ύδατος σήμερα και σε προσδιορισμένο χρονικό ορίζοντα σχεδιασμού των
τεχνικών έργων (20ετία), με απώτερο στόχο την σχηματοποίηση της κατάστασης σε μορφή διαχειριστικού
ομοιώματος και σύνταξη δράσεων και προτάσεων έργων υποδομής για τη διαχείριση και κάλυψη της ζήτησης
στις περιπτώσεις όπου αναγνωρίζονται ελλειμματικά υδατικά ισοζύγια. Να προχωρήσει σε
τεχνικοοικονομική διερεύνηση των προτεινόμενων έργων και να εξετάσει τα βασικά χαρακτηριστικά
λειτουργίας τους, κόστους κατασκευής, κόστους συντήρησης και απόδοσης στον τελικό καταναλωτή νερού.
Οι στόχοι του Σχεδίου Διαχείρισης Υδραυλικών Έργων Κρήτης είναι:
 Η αξιολόγηση των υδροδοτικών συστημάτων και των συστημάτων άρδευσης και οι προτάσεις
βελτιστοποίησης αυτών με κριτήριο την ασφαλή κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού,
 Η διατύπωση προτάσεων για την διαχείριση της ζήτησης και προτεραιοποίησης της χρήσης του
νερού, την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και συνθηκών παρατεταμένης ξηρασίας και τις
προτάσεις πολιτικής για την μείωση της κατανάλωσης νερού.
 Η επεξεργασία και επιλογή προτάσεων για έργα υποδομών προκειμένου να βελτιστοποιηθούν τα
συστήματα υδροδότησης και τα αρδευτικά συστήματα ώστε να καλύπτεται η ζήτηση για πόσιμο και
αρδευτικό νερό σε παρόντα και μελλοντικό χρόνο (5ετίας και 20ετίας) και υπό τις συνθήκες
κλιματικής αλλαγής.
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4. Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του Σχεδίου
Το εν λόγω Σχέδιο εφαρμόζεται στην καθόλα επικράτεια της νήσου Κρήτης, συμπεριλαμβανομένου των
νήσων που ανήκουν διοικητικά στην Περιφέρεια Κρήτης (Γαύδος, Γαυδοπούλα, Χρυσή, Κουφονήσι, Ντία,
Διονυσάσες κ.α.).

4.1 Διοικητική διαίρεση της Κρήτης
Σύμφωνα με το Ν.3852/4.6.2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την με αρ.
28549/2019 Υπουργική Απόφαση (1327 Β’), το νησί της Κρήτης υπάγεται διοικητικά στην Αποκεντρωμένη
Διοίκηση της Κρήτης και διακρίνεται σε τέσσερις (4) Περιφερειακές Ενότητες: Π. Εν. Ηρακλείου, Π. Εν.
Λασιθίου, Π. Εν. Ρεθύμνου και Π. Εν. Χανίων. Αυτές με τη σειρά τους διακρίνονται σε Δήμους (24), Δημοτικές
Ενότητες (72) και Δημοτικές (33) και Τοπικές Κοινότητες (512) (βλ. Χάρτη 4-1)

Χάρτης 4-1: Διοικητική διαίρεση της Περιφέρειας Κρήτης
Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι Δημοτικές Ενότητες ανά Δήμο και Περιφερειακή Ενότητα.
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Πίνακας 4-1: Διοικητική Διαίρεση Περιφέρειας Κρήτης
Περιφερειακές
Δήμος
Ενότητες
ΠΕ Ηρακλείου Δ. Αρχανών - Αστερουσίων
Δ. Βιάννου
Δ. Γόρτυνας
Δ. Ηρακλείου

ΠΕ Λασιθίου

ΠΕ Ρεθύμνου

ΠΕ Χανίων

Δ. Μαλεβιζίου
Δ. Μίνωα Πεδιάδας
Δ. Φαιστού
Δ. Χερσονήσου
Δ. Αγίου Νικολάου
Δ. Ιεράπετρας
Δ. Οροπεδίου Λασιθίου
Δ. Σητείας
Δ. Αγίου Βασιλείου
Δ. Αμαρίου
Δ. Ανωγείων
Δ. Μυλοπόταμου
Δ. Ρεθύμνης
Δ. Αποκορώνου
Δ. Γαύδου
Δ. Καντάνου - Σελίνου
Δ. Κισσάμου
Δ. Πλατανιά
Δ. Σφακίων
Δ. Χανίων

Δημοτική Ενότητα
Αρχανών, Αστερουσίων, Νίκου Καζαντζάκη
Βιάννου
Αγίας Βαρβάρας, Γόρτυνας, Κόφινα, Ρουβά
Γοργολαϊνης, Ηρακλείου, Νέας Αλικαρνασσού,
Παλιάνης, Τέμενους
Γαζίου, Κορυσσώνα, Τυλισού
Αρκαλοχωρίου, Θραψάνου, Καστελλίου
Ζαρού, Μοιρών, Τυμπακίου
Γουβών, Επισκοπής, Μαλιών, Χερσονήσου
Αγίου Νικολάου, Βραχασίου, Νεάπολης
Ιεράπετρας, Μακρύ Γιαλού
Οροπεδίου Λασιθίου
Ιτάνου, Λεύκης, Σητείας
Λάμπης, Φοίνικα
Κουρήτων, Σιβριτού
Ανωγείων
Γεροποτάμου, Ζωνιανών, Κουλουκώνα
Αρκαδίων, Λαππαίου, Νικηφόρου Φωκά, Ρεθύμνης
Αρμενών, Άση γωνίας, Βάμου, Γεωργιουπόλεως,
Κρυονερίδας, Φρε
Γαύδου
Ανατολικού Σέλινου, Καντάνου, Πελεκάνου
Ιναχωρίου, Κισσάμου, Μυθήμνης
Βουκολιών, Κολυμβαρίου, Μουσουρών, Πλατανιάς
Σφακιών
Ακρωτηρίου, Ελ. Βενιζέλου, Θερισσού, Κεραμιών, Νέας
Κυδωνίας, Σούδας, Χανίων

Στην ΠΕ Ηρακλείου αντιστοιχούν δεκατέσσερις (14) Δημοτικές Κοινότητες, στην ΠΕ Λασιθίου έξι (6) Δημοτικές
Κοινότητες, στην ΠΕ Ρεθύμνου δύο (2) Δημοτικές Κοινότητες και στην ΠΕ Χανίων έντεκα (11) Δημοτικές
Κοινότητες.

4.2 Λεκάνες Απορροής Ποταμών ΥΔ Κρήτης
Σύμφωνα με την με αριθ. 706/16.7.2010 απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (ΦΕΚ 1383/Β/2010 και
διόρθωση ΦΕΚ 1572/Β/2010, το Υδατικό Διαμέρισμα της Κρήτης (EL13) αποτελείται από τρεις (3) λεκάνες
απορροής (βλ. Πίνακα 4-2 και Χάρτη 4-2). Το ΥΔ περιλαμβάνει την ομώνυμη μεγαλόνησο μαζί με τα μικρά
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νησιά όπως Γαύδος, Γαυδοπούλα, Δία, Κουφονήσι, Γαϊδουρονήσι, Διονυσάδες, Σπιναλόγκα και Παξιμάδι, εκ
των οποίων τα περισσότερα είναι ακατοίκητα.
Πίνακας 4-2: Λεκάνες Απορροής Ποταμών ΥΔ Κρήτης (EL13)
Κωδικός
λεκάνης
EL1339
EL1340
EL1341
EL13

Ονομασία λεκάνης
Ρεμάτων Βορείου Τμήματος Χανίων –
Ρεθύμνου - Ηρακλείου
Ρεμάτων Νοτίου Τμήματος Χανίων –
Ρεθύμνου - Ηρακλείου
Ρεμάτων Ανατολικής Κρήτης
Σύνολο ΥΔ Κρήτης

Έκταση
(km2)

Υψόμετρα (m)
Μέσο
Μέγιστο

Ελάχιστο

3.643,75

438,92

2.452,09

0

2.798,03

475,15

2448,02

0

1.885,36
8.327,10

346,73
480,51

2122,66
2.452,09

0
0

Χάρτης 4-2: Λεκάνες Απορροής Ποταμών του ΥΔ Κρήτης (EL13)
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5. Περιγραφή του Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master plan) της Κρήτης
5.1 Γενική Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης
Σύμφωνα με την γενική αποτύπωση- ανάλυση- αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης, παρατίθενται στοιχεία
από την 1η Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ Κρήτης, συμπεριλαμβάνοντας στοιχεία απολήψιμης ποσότητας ανά χρήση
στο ΥΔ Κρήτης από επιφανειακά (βλ. Διάγραμμα 5-1) και υπόγεια συστήματα (βλ. Διάγραμμα 5-2). Όπως
παρουσιάζεται και στο Διάγραμμα 5-1, η ποσότητα απόληψης για ύδρευση και άρδευση είναι περίπου η ίδια
για το σύνολο του Υδατικού Διαμερίσματος της Κρήτης, με τις απολήψεις για την ύδρευση να ανέρχονται στο
51,6% ενώ για την άρδευση στο 45,3%. Όσον αφορά στις άλλες δύο χρήσεις, οι απολήψεις για την
κτηνοτροφία αντιστοιχούν στο 2,7%, ενώ για την βιομηχανία στο 0,4% του συνόλου των απολήψεων.

Διάγραμμα 5-1: Κατανομή απολήψεων νερού από τα επιφανειακά ΥΣ, ανά χρήση για το ΥΔ13
Η άρδευση καταλαμβάνει το μεγαλύτερο ποσοστό των υδροληψιών (>80%) σε σχέση με την ύδρευση που
αποτελεί το 16,5%. Κτηνοτροφικές και βιομηχανικές χρήσεις αποτελούν έχουν μικρό ποσοστό
εκμετάλλευσης, <1% στο σύνολό της νήσου. Σχηματικά τα ποσοστά αυτά:

Διάγραμμα 5-2: Κατανομή απολήψεων νερού από τα ΥΥΣ, ανά ΛΑΠ για το ΥΔ Κρήτης (ΥΔ13)
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Για την άρδευση, οι αυξημένες απολήψεις από τα ΥΥΣ εντοπίζονται κυρίως σε περιοχές καλλιεργούμενων
εκτάσεων που αναπτύσσονται στα πορώδη ΥΥΣ, όπως φαίνεται και στον παρακάτω χάρτη.

Χάρτης 5-1: Κατανομή καλλιεργήσιμων εκτάσεων σε σχέση με τα ΥΥΣ
Συγκεκριμένα, περιγράφεται και αναλύεται η κατάσταση των υδατικών συστημάτων, που σύμφωνα με την
1η Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ (α) προσδιορίζονται ως «περιοχές που προορίζονται για την άντληση ύδατος για
ανθρώπινη κατανάλωση, σύμφωνα με το Άρθρο 7 του ΠΔ 51/2007 (Άρθρο 7 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ)», (β)
τα επιφανειακά συστήματα που εκτιμάται ότι επιβαρύνονται έντονα από τις απολήψεις προς διάφορες
χρήσεις, με ποσοστά ετήσιας απολήψιμης ποσότητας προς τη φυσικοποιημένη παροχή τους (Qετ. απ(%))
ανώτερα του 30%, (γ) τα υπόγεια συστήματα που υφίστανται ή ενδέχεται να υποστούν νιτρορρύπανση
γεωργικής προέλευσης και βρίσκονται εντός ευπρόσβλητων ζωνών, αλλά και αυτά (δ) που εκτιμάται ότι
επιβαρύνονται έντονα από τις απολήψεις προς διάφορες χρήσεις, όπως παρουσιάζονται με τα ποσοστά της
μέσης ετήσιας απόληψης που δέχονται προς τη μέση ετήσια τροφοδοσίας τους (τιμή σε παρένθεση).

5.2 Αναλυτική Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης
Στο πλαίσιο της αναλυτικής περιγραφής της υφιστάμενης κατάστασης επιτυγχάνεται:
i.

εκτίμηση των παροχών που χρησιμοποιούνται ή δύναται να χρησιμοποιηθούν για την τροφοδοσία
με νερό των συστημάτων υδροδότησης της Κρήτης και των αρδευτικών συστημάτων, περιγράφοντας
τις πηγές τροφοδοσίας και τις ετήσιες απολήψιμες ποσότητες για υδροληψία από κάθε μία, τόσο για
αυτές που σχετίζονται με τα επιφανειακά όσο και τα υπόγεια υδατικά συστήματα. Για την εκτίμηση
της προσφοράς νερού χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από την 1η Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ, και συνάμα
εξετάστηκαν υφιστάμενες μελέτες υδατικών πόρων και υδρογεωλογικές μελέτες, καθώς και στοιχεία
των παρόχων, του Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας και των κατασκευασμένων έργων
υποδομής.
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i.

Αξιολόγηση των απολήψεων νερού. Για την αξιολόγηση των απολήψεων νερού στο νησί της Κρήτης
υπολογίζονται οι ανάγκες του νερού ύδρευσης και στη συνέχεια οι απολήψιμες ποσότητες. Οι
ανάγκες του νερού ύδρευσης υπολογίστηκαν για τα έτη 2020, 2025 και 2040 ανά ΛΑΠ και ανά
Δημοτική/Τοπική Κοινότητα λαμβάνοντας υπόψη τις παραδοχές και τη μεθοδολογία της 1ης
Αναθεώρησης του ΣΔΛΑΠ Κρήτης.
Ο υπολογισμός των ποσοτήτων νερού απόληψης για τις ανάγκες της ύδρευσης γίνεται υπολογίζοντας
τις απώλειες των δικτύων και τα ελλείμματα της κάλυψης των υδρευτικών αναγκών.
Στην Περιφέρεια Κρήτης, οι συνολικές ετήσιες υδρευτικές απολήψεις για τις ανάγκες της ύδρευσης
εκτιμήθηκαν σε ~113.5 hm3 για το 2020, σε ~126.9 hm3 για το 2025 και σε ~ 175.6 hm3 για το 2040
ενώ οι θερινές υδρευτικές απολήψεις (Απρίλιος‐ Σεπτέμβριος) εκτιμήθηκαν σε ~ 32,0 hm 3 για το
2020, σε ~ 38,6 hm3 για το 2025 και σε ~ 62,6 hm3 για το 2040.
Παρακάτω, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ετησίων αναγκών ύδρευσης ανά ΛΑΠ (βλ.
Διάγραμμα 5-3) και ανά Δήμο (βλ. Διάγραμμα 5-4).

Διάγραμμα 5-3: Οι ετήσιες υδρευτικές ανάγκες ανά Λεκάνης Απορροής Ποταμών για τα έτη 2020,
2025 και 2040.
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Διάγραμμα 5-4: Οι ετήσιες υδρευτικές ανάγκες ανά Δήμο για τα έτη 2020, 2025 και 2040
Οι ετήσιες υδρευτικές απολήψεις ανά ΛΑΠ (βλ. Διάγραμμα 5-5) και ανά Δήμο (βλ. Διάγραμμα 5-6)
για τα έτη 2020, 2025, 2040, παρουσιάζονται στα διαγράμματα που ακολουθούν.

Διάγραμμα 5-5: Οι ετήσιες υδρευτικές απολήψεις για τις ανάγκες της ύδρευσης ανά Λεκάνη
Απορροής Ποταμών για τα έτη 2020, 2025, 2040.
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Διάγραμμα 5-6 :Οι ετήσιες υδρευτικές απολήψεις ανά Δήμο για τα έτη 2020, 2025 και 2040
Οι ετήσιες απολήψεις νερού άρδευσης λήφθηκαν από το ΣΔΛΑΠ Κρήτης. Σύμφωνα με τη
μεθοδολογία που εφαρμόστηκε, για τον υπολογισμό των απολήψεων λήφθηκαν υπόψη στοιχεία
καλλιεργήσιμων και αρδευθεισών εκτάσεων ανά είδος καλλιέργειας, οι ανάγκες σε αρδευτικό νερό
για κάθε είδος καλλιέργειας λαμβάνοντας υπόψη και απώλειες λόγω μεθόδου άρδευσης. Με βάση
τα στοιχεία αυτά συνολικά για το ΥΔ Κρήτης οι εκτιμώμενες ανάγκες της γεωργίας ανέρχονται
ετησίως σε περίπου 430 εκατ. m3 και οι συνολικές απολήψεις αρδευτικού νερού σε περίπου 430 εκατ.
m3 με την κατανομή ανά ΛΑΠ να παρουσιάζεται στο ακόλουθο διάγραμμα.
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Διάγραμμα 5-7:Ανάγκες και συνολικές απολήψεις για την άρδευση

ii.

Καταγραφή υδροληπτικών έργων. Αποτυπώνονται τα υφιστάμενα υδροληπτικά έργα ανά οικισμό
με σκοπό την εκτίμηση των υδροδοτικών αναγκών της περιοχής, συμπεριλαμβάνοντας γεωχωρικά
δεδομένα και τη γενική διάταξη των υδροληπτικών έργων.
Στην περιοχή της Κρήτης καταγράφονται συνολικά εβδομήντα έξι (76) πάροχοι υδροληψίας, εκ των
οποίων δώδεκα (12) είναι ΔΕΥΑ, είκοσι τέσσερις (24) Δήμοι, τριάντα εννιά (39) ΤΟΕΒ και ο ΟΑΚ ΑΕ
(βλ. Σχήμα 5-1).

Σχήμα 5-1: Πάροχοι υδροληψίας ανά χρήση νερού στην Περιφέρεια Κρήτης
Για κάθε πάροχο και με βάση τη διαθέσιμη πληροφορία, περιγράφεται η περιοχή εξυπηρέτησης, τα
έργα υδροληψίας, μεταφοράς και αποθήκευσης του νερού που διαχειρίζεται, τα κύρια
χαρακτηριστικά του εξωτερικού υδραγωγείου, καθώς και προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία του
συστήματος υδροδότησης, ή ακόμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού.

Παραδοτέο Υ1-11 ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTER PLAN)- προς διαβούλευση

19

Η αναζήτηση των στοιχείων πραγματοποιείται βάσει προγράμματος επικοινωνίας, στο πλαίσιο του
οποίου διενεργήθηκαν πληθώρα τηλεφωνικών κλήσεων και ηλεκτρονικών μηνυμάτων με σκοπό την
προσωπική και την άμεση επικοινωνία των μελών της ομάδας του έργου με τους κατά τόπου φορείς,
επιδιώκοντας μια στενή συνεργασία μαζί τους. Η αρχική επικοινωνία έγινε μέσω ερωτηματολογίου
και ακολούθησαν επανειλημμένες επαφές με στελέχη των παρόχων για τη συμπλήρωση της
πληροφορίας. Στις περιπτώσεις, που η επικοινωνία δεν ήταν δυνατή, αξιοποιήθηκαν διαθέσιμα
στοιχεία τόσο από το ΣΔΛΑΠ Κρήτης και τα πρωτογενή δεδομένα που έχουν καταγραφεί σε αυτό,
όσο και από άλλες πηγές.

5.3 Προβλέψεις μελλοντικής ζήτησης
Για την πρόβλεψη της μελλοντικής προσφοράς και ζήτησης και την εκτίμηση του υδατικού ισοζυγίου
στην περιοχή της Κρήτης, πραγματοποιείται:
i.

ii.

iii.

αξιολόγηση του επιπέδου λειτουργίας του Υδρευτικού Συστήματος της Περιφέρειας Κρήτης μέσω
του υπολογισμού του Υδατικού του Ισοζυγίου και των δεικτών αξιολόγησης του επιπέδου
λειτουργίας του.
εκπόνηση σεναρίων σχετικών με τους προτεινόμενους βέλτιστους τρόπους διαχείρισης του
συστήματος υδροδότησης και διανομής ύδατος στην περιοχή της Κρήτης ώστε να μην
παρουσιάζονται ελλείμματα.
καταγραφή των βέλτιστων διαχειριστικών πρακτικών σχετικά με την αξιοπιστία των προβλέψεων
σε συνθήκες μέσου και ξηρού έτους και οι προτάσεις εναλλακτικής τροφοδοσίας σε συνθήκες ξηρού
έτους.
Το υδατικό ισοζύγιο προσδιορίστηκε για τρία σενάρια βάσης, που αναφέρονται στην τρέχουσα
περίοδο και βασίζονται σε δεδομένα διαθεσιμότητας και χρήσης ύδατος. Ειδικότερα:
Σενάριο 1: Πρόκειται για το «σενάριο βάσης» με σημερινή χρονική βάση αναφοράς. Λαμβάνει υπόψη
το σύνολο του διαθέσιμου ύδατος από επιφανειακά και υπόγεια υδατικά συστήματα, συνεπώς
λαμβάνει υπόψη το σύνολο της διαθέσιμης φυσικοποιημένης επιφανειακής απορροής σε κάθε
λεκάνη απορροής και το σύνολο της ετήσιας τροφοδοσίας των υπόγειων υδατικών συστημάτων.
Περιγράφει την υφιστάμενη κατάσταση ζήτησης/απόληψης νερού ως προς την ύδρευση και την
άρδευση.
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Χάρτης 5-2: Σενάριο 1: Σενάριο ετήσιου υδατικού
ισοζυγίου τρέχουσας περιόδου με αξιοποίηση του
μέγιστου υδατικού δυναμικού ανά ΛΑΠ.

Χάρτης 5-3: Σενάριο 1: Σενάριο ετήσιου υδατικού
ισοζυγίου τρέχουσας περιόδου με αξιοποίηση του
μέγιστου υδατικού δυναμικού ανά Δήμο.

Σενάριο 2: Πρόκειται για σενάριο, το οποίο εξετάζει το υδατικό ισοζύγιο κατά τη θερινή περίοδο,
κατά την οποία η διαθεσιμότητα ύδατος, κυρίως από επιφανειακά υδατικά συστήματα είναι
περιορισμένη και η ζήτηση αυξημένη κατά περιοχές. Βασίζεται στις παρούσες συνθήκες και, όπως
και το Σενάριο 1, θεωρεί ότι το σύνολο της διαθέσιμης φυσικοποιημένης επιφανειακής απορροής
σε κάθε λεκάνη απορροής είναι διαθέσιμο. Η διαθέσιμη για άντληση τροφοδοσία των υπογείων
λαμβάνεται ίση με την ετήσια τροφοδοσία.
.

Χάρτης 5-4: Σενάριο 2: Σενάριο υδατικού ισοζυγίου
τρέχουσας θερινής περιόδου με αξιοποίηση του
μέγιστου υδατικού δυναμικού ανά ΛΑΠ

Χάρτης 5-5: Σενάριο 2: Σενάριο υδατικού ισοζυγίου
τρέχουσας θερινής περιόδου με αξιοποίηση του
μέγιστου υδατικού δυναμικού ανά Δήμο.

Στα Σενάρια 1 και 2 φαίνεται πως η αξιοποίηση του μέγιστου δυναμικού των επιφανειακών και
υπόγειων υδατικών συστημάτων καλύπτει σαφώς τις ανάγκες του νερού για τις διαφορετικές
χρήσεις σε επίπεδο ΛΑΠ και σε επίπεδο Δήμου.
Σενάριο 3: Αποτελεί το σενάριο βάσης που χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση του υδατικού
ισοζυγίου για την σημερινή κατάσταση (περίοδος αναφοράς), έχει χρονική βάση το έτος και
λαμβάνει υπόψη ότι το επιφανειακό νερό είναι διαθέσιμο σε περιοχές όπου υπάρχουν έργα
υποδομής τα οποία εξυπηρετούν τα υδροδοτικά συστήματα και τα συστήματα άρδευσης. Στα
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υπόγεια υδατικά συστήματα λαμβάνεται υπόψη η εκμεταλλεύσιμη ποσότητα νερού από την
παροχή των γεωτρήσεων που έχουν δηλωθεί στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ),
αλλά και από τα στοιχεία τα οποία ήταν διαθέσιμα κατά την καταγραφή των στοιχείων που
πραγματοποιήθηκε. Η ανάλυση του ισοζυγίου έγινε σε επίπεδο Δημοτικών/Τοπικών κοινοτήτων,
όμως για την ακριβέστερη προσομοίωση του υδατικού ισοζυγίου της ύδρευσης σε συγκεκριμένες
περιοχές δημιουργήθηκαν 17 συστήματα υδροδότησης με βάση το διαθέσιμο νερό από έργα
υδροδότησης ή πήγες και γεωτρήσεις υδροδότησης, που από κοινού εξυπηρετούν τις
τοπικές/δημοτικές κοινότητες που ανήκουν σε αυτά. Συγκεκριμένα, το διαθέσιμο νερό από έργα
αξιοποίησης των επιφανειακών υδάτων προσδιορίστηκε από τα στοιχεία της φυσικοποιημένης
απορροής που δίδονται στην 1η αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του
Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης (ΣΔΛΑΠ ΥΔ Κρήτης), ενώ η προσφορά από τα υπόγεια με βάση τις
αντλήσεις από τα υπόγεια ύδατα, όπως ήδη αναφέρθηκε.
Για την ύδρευση: Οι μεγαλύτερες ανάγκες νερού σε ύδρευση παρουσιάζονται στα συστήματα
υδροδότησης του Αποσελέμη, των περιοχών Χανίων- Πλατανιά και Ρεθύμνου- Γεωργιουπόλεως,
όπου το υδατικό ισοζύγιο είναι θετικό. Τα μεγαλύτερα ποσοστά ελλείματος στο ισοζύγιο της
ύδρευσης εντοπίζονται στους Δήμους Αγίου Βασίλειου, Αγίου Νικολάου και Μυλοποτάμου,
σημειώνεται ωστόσο ότι οι συνολικές τους ανάγκες δεν είναι υψηλές σε σύγκριση με τους
υπόλοιπους Δήμους και συστήματα υδροδότησης (βλ. Χάρτη 5-6).

Χάρτης 5-6: Σενάριο ετήσιου υδατικού ισοζυγίου για την ύδρευση της τρέχουσας περιόδου με
αξιοποίηση του πραγματικού υδατικού δυναμικού ανά Δήμο
Για την άρδευση: Το Σενάριο 3 για την εκτίμηση του υδατικού ισοζυγίου άρδευσης λαμβάνει υπόψη
ότι το επιφανειακό νερό είναι διαθέσιμο σε περιοχές όπου υπάρχουν έργα υποδομής που
εξυπηρετούν τα αρδευτικά συστήματα. Για τις περιοχές που αρδεύονται από φράγματα ή
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υδρομαστεύσεις το διαθέσιμο νερό από επιφανειακά ύδατα προσδιορίστηκε από τα στοιχεία της
φυσικοποιημένης απορροής που δίδονται στην 1η αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών
Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης (ΣΔΛΑΠ ΥΔ Κρήτης). Στις περιπτώσεις αρδευτικών
συστημάτων που αρδεύονται από λιμνοδεξαμενές στις οποίες το διαθέσιμο νερό υπολογίστηκε με
βάση των ωφέλιμο όγκο τους.
Στα υπόγεια υδατικά συστήματα λαμβάνεται υπόψη η εκμεταλλεύσιμη ποσότητα νερού από την
παροχή των γεωτρήσεων του Ε.Μ.Σ.Υ, αλλά και από τα στοιχεία τα οποία ήταν διαθέσιμα κατά την
πραγματοποιηθείσα ανά πάροχο καταγραφή .
Η προσομοίωση του υδατικού ισοζυγίου της άρδευσης πραγματοποιήθηκε με βάση τα όρια των
Δήμων, των ΤΟΕΒ και των συστημάτων που δημιουργήθηκαν λαμβάνοντας υπόψη την προέλευση
του προσφερόμενου νερού. Τη μεγαλύτερη ζήτηση έχει το αρδευτικό σύστημα Πλατανιά-Χανίων
και ο Δήμος Γόρτυνας. Οι περιοχές που παρουσιάζουν πλεονασματικό αρδευτικό ισοζύγιο είναι
συνολικά 16, με μέγιστο πλεόνασμα να εμφανίζεται στα αρδευτικά συστήματα Αποκόρωνα και οι
ΤΟΕΒ Κουτσουρά και Κουντούρα Αναδασμός Δίκτυο, ενώ υψηλό έλλειμα παρουσιάζεται κυρίως
στην ΛΑΠ Ρευμάτων Ανατολική Κρήτη – EL1341 (Χάρτης 5-7), ενώ το μεγαλύτερο έλλειμα ανά
στρέμμα, εμφανίζουν οι Δήμοι Ηρακλείου, Αμαρίου και Οροπεδίου Λασιθίου.

Χάρτης 5-7: Σενάριο ετήσιου υδατικού ισοζυγίου για την άρδευση της τρέχουσας περιόδου με
αξιοποίηση του πραγματικού υδατικού δυναμικού με τα όρια των ΛΑΠ.
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Τα σενάρια υδατικού ισοζυγίου που αφορούν σε μελλοντικές συνθήκες προσφοράς και ζήτησης
ύδατος, όπως αναμένεται να διαμορφωθούν την επόμενη 20ετία (2020-2040), κάτω από τις
συνθήκες της κλιματικής αλλαγής, είναι δύο:
Σενάριο 4: Πρόκειται για την μελλοντική προβολή του Σεναρίου 3 στην επόμενη 20ετία (2020-2040).
Σημειώνεται πως στο σενάριο αυτό, όπως και στο σενάριο 5, έχουν βελτιστοποιηθεί οι παραδοχές
που αφορούν στις απώλειες των υδρευτικών συστημάτων, καθώς εκτιμάται ότι αυτές με την
πάροδο του χρόνου θα μειώνονται με την προώθηση έργων βελτιστοποίησης και μείωσης των
διαρροών στα δίκτυα μεταφοράς και τα εσωτερικά δίκτυα διανομής του νερού, οδηγώντας σε
μεγαλύτερη εξοικονόμηση νερού, με αποτέλεσμα τη μείωση της ζήτησης και συνεπώς της πίεσης
απόληψης προς τα υδατικά συστήματα.
Σενάριο 5: Πρόκειται για μία παραλλαγή του Σεναρίου 4, όσον αφορά τις υδρολογικές συνθήκες
που εξετάζονται. Στα πλαίσια του σεναρίου αυτού εξετάζονται οι δυσμενείς συνθήκες ενός ξηρού
υδρολογικού έτους της επόμενης 20ετίας (2020-2040), όπως διαμορφώνονται από τις μεταβολές
λόγω κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τον συνδυασμό κλιματικών δεδομένων.
Για τον υπολογισμό των Σεναρίων 4 και 5 πραγματοποιήθηκαν όπου αυτό ήταν απαραίτητο
μεταβολές στα όρια των συστημάτων υδροδότησης τα οποία καθορίστηκαν στο Σενάριο 3,
λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι μελλοντικά κάποια συστήματα θα αποκτήσουν κοινές πηγές
υδροδότησης.
Για την ύδρευση: Σε επίπεδο Δήμου αναγνωρίζονται περιοχές με ελλειμματικό ισοζύγιο στο Σενάριο
4 στο σύστημα υδροδότησης του Αποσελέμη, ενώ μεγεθύνεται το πρόβλημα στο σύστημα
υδροδότησης των περιοχών Χανίων- Πλατανιά. Στο μελλοντικό σύστημα υδροδότησης ΡεθύμνουΓεωργιουπόλεως με την ένταξη του νέου φράγματος Ποταμών Αμαρίων φαίνεται πως ικανοποιείται
η ζήτηση και δεν επηρεάζεται το ισοζύγιο από την κλιματική αλλαγή.
Στο Σενάριο διαχείρισης της ζήτησης για το Σενάριο 4, στο οποίο οι απώλειες ύδατος από τα δίκτυα
ελαχιστοποιούνται, παρατηρείται, ότι από τα 18 ελλειμματικά υδρευτικά ισοζύγια τα 5 γίνονται
πλεονασματικά. Συγκεκριμένα είναι τα Συστήματα των Περιοχών Χανίων-Πλατανιά, του
Αποσελέμη, των περιοχών Πλατανιά, Κισσάμου και Δραπανιά και του Δήμου Ανωγείων. Αυτό
οφείλεται στην ένταξη και λειτουργία και νέων έργων υποδομής που συνεισφέρουν στο υδατικό
ισοζύγιο.
Από τα αποτελέσματα του Σεναρίου 5, σε επίπεδο Δήμου αναγνωρίζονται περιοχές με ελλειμματικό
ισοζύγιο όπως, στο Σύστημα υδροδότησης του Αποσελέμη, στο Σύστημα υδροδότησης των
περιοχών Χανίων- Πλατανιά και στους Δήμους Ιεράπετρας και Αγίου Βασιλείου λόγω μείωσης της
προσφοράς από τα επιφανειακά υδατικά συστήματα υπό την επίδραση της κλιματικής αλλαγής.

Παραδοτέο Υ1-11 ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTER PLAN)- προς διαβούλευση

24

Χάρτης 5-8: Σενάριο ετήσιου υδατικού ισοζυγίου για την ύδρευση υπό συνθήκες μέσου
υδρολογικού έτους 20ετίας

Χάρτης 5-9: Σενάριο ετήσιου υδατικού ισοζυγίου ύδρευσης υπό συνθήκες ξηρού υδρολογικού
έτους 20ετίας με αξιοποίηση του πραγματικού υδατικού δυναμικού.
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Για την άρδευση: Για τον υπολογισμό του υδατικού ισοζυγίου των Σεναρίων 4 και 5
πραγματοποιήθηκε μια μεταβολή στα συστήματα άρδευσης τα οποία καθορίστηκαν στο Σενάριο 3.
Ειδικότερα, ο ΤΟΕΒ Αδελε – Πήγη ενσωματώθηκε στο αρδευτικό σύστημα Φράγματος Ποταμών
Αμαρίου. Η κατάσταση του αρδευτικού ισοζυγίου ύδατος στην Ανατολική Κρήτη είναι ελλειμματική,
όπως και στο Σενάριο 3 προσομοίωσης της υφιστάμενης κατάστασης.
Στο Σενάριο 4 πλεονασματικό ισοζύγιο παρουσιάζουν μόνο τα αρδευτικά συστήματα του
Φράγματος Ποταμών Αμαρίου, του Βιζαρίου-Λαμπιωτών- Πετροχωρίου και των Ανωγείων , οι ΤΟΕΒ
Δυτική Μεσσαρά, Κουντούρα Αναδασμός Δίκτυο, Αγία Γαληνή Βαριά, Καβουσίου Παχειάς Άμμος,
Κουτσουρά, Μεραμβέλου και Υδρομαστευση Παλαιόχωρας, και ο Δήμος Αρχανών – Αστερουσίων.
Τα μελλοντικά έργα αν και μειώνουν την επίδραση της κλιματικής αλλαγής, παραμένουν ωστόσο οι
προκλήσεις στην ικανοποίηση των αναγκών σε αρδευτικό νερό.

Χάρτης 5-10: Σενάριο ετήσιου υδατικού ισοζυγίου άρδευσης υπό συνθήκες μέσου υδρολογικού
έτους 20ετίας
Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του Σεναρίου 5, όπου το έλλειμα στο αρδευτικό
ισοζύγιο φαίνεται να επηρεάζεται περισσότερο υπό τις συνθήκες ενός ξηρού υδρολογικού έτους.
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iv.

Χάρτης 5-11: Σενάριο ετήσιου υδατικού ισοζυγίου άρδευσης υπό συνθήκες ξηρού υδρολογικού
έτους 20ετίας
Εκπόνηση χωρικού μοντέλου προσομοίωσης. Σε συνέχεια των προηγούμενων, ετοιμάζεται
αξιόπιστο χωρικό μοντέλο προσομοίωσης του υδατικού ισοζυγίου του υδρευτικού-αρδευτικού
συστήματος ανά ΛΑΠ και Δήμο, συνοδευόμενο από τις οδηγίες χρήσης του.

5.4 Προτάσεις διαχείρισης υδροδοτικού συστήματος Κρήτης
Περιγράφονται προτάσεις εξοικονόμησης νερού
και περιορισμού απωλειών (μη τιμολογημένου
νερού)
του
συστήματος
υδροδότησης,
στοχεύοντας σε:
 διασφάλιση ποιότητας παρεχόμενου
νερού.
 βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών στους
καταναλωτές,
 αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμό των
παρόχων υπηρεσιών ύδατος, ώστε να
μπορεί να υποστηρίζει με τον αρτιότερο
δυνατό τρόπο την διαχείριση του
συστήματος ύδρευσης-άρδευσης.
Διευκολύνοντας στην κατανόηση των κατηγοριών
στα οποία διακρίνονται τα μέτρα και οι προτάσεις

Σύνταξη οδηγιώνμελετών
Διαχείριση

Έργα
Εκπαίδευση

Έλεγχος

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Εικόνα 5-1: Συσχέτιση χαρακτηρισμών προτάσεων
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που προτείνονται για τους προαναφερόμενους μηχανισμούς, τα μέτρα αυτά δύναται να
χαρακτηριστούν/διακριθούν ως προς το είδος της εργασίας που αφορούν, σε: (α) διαχείριση ή (β) έλεγχοςπαρακολούθηση ή (γ) Σύνταξη υλικού-οδηγιών-μελέτης ή (δ) έργα ή (ε) εκπαίδευση, καθώς και ως προς το
είδος της αντιμετώπισης που αφορούν, σε: (i) Πρόληψη, (ii) Μετριασμός, (iii) Αποκατάσταση.
Όπως παρουσιάζεται και στην Εικόνα 5-1, οι ενέργειες πρόληψης συσχετίζονται με όλα τα είδη των εργασιών,
ενώ οι ενέργειες μετριασμού και αποκατάστασης μόνο με την κατασκευή έργων και τη σύνταξη υλικούοδηγιών και μελετών.
Στο πλαίσιο συμπληρωματικότητας και συνάφειας με προγενέστερα σχέδια, για την εξοικονόμηση νερού ή
διασφάλισης της ποιότητας νερού τη διαχείριση της ζήτησης, για λόγους πληρότητας αναφέρονται σχετικά
μέτρα της 1ης Αναθεώρησης ΣΔΛΑΠ:














Μ13Β0302 Δράσεις ενίσχυσης, αποκατάστασης, εκσυγχρονισμού δικτύων ύδρευσης και έλεγχος
διαρροών, αφορά σε δράσεις όπως είναι: (α) Καταγραφή των απωλειών για τον εκσυγχρονισμό της
λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης, έλεγχος και μείωση των διαρροών, (β) Εγκατάσταση και θέση σε
λειτουργία συστημάτων τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού, (γ) Έργα ενίσχυσης δυναμικότητας δικτύων
ύδρευσης και (δ) Έργα αποκατάστασης/ενίσχυσης/επέκτασης/αντικατάστασης δικτύων ύδρευσης.
Μ13Β0303 Αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης νερού σε υποδομές εγγείων βελτιώσεων. Το μέτρο
περιλαμβάνει έργα και δράσεις που εντάσσονται κυρίως στο Μέτρο 4 του ΠΑΑ 2014-2020 "Επενδύσεις
σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού" και ειδικότερα στο υπομέτρο 4.3.1 "Υποδομές εγγείων βελτιώσεων»
και τα οποία στοχεύουν: (α) στη μείωση απωλειών και στην εφαρμογή μεθόδων άρδευσης υψηλής
αποδοτικότητας, καθώς και, (β) στη χρήση για άρδευση εναλλακτικών πηγών νερού (π.χ. ανακυκλωμένα
/επαναχρησιμοποιούμενα ύδατα) (γ) στη βελτιστοποίηση της διαχείρισης της απόληψης του νερού.
Μ13Β0304 Επενδύσεις για εξοικονόμηση ύδατος στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, αφορά στο Μέτρο 4
του ΠΑΑ 2014 -2020 και ειδικότερα στο υπομέτρο 4.1.2, στο πλαίσιο του οποίου παρέχεται ενίσχυση για
επενδύσεις που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος και στην αειφόρο διαχείριση των υδατικών
πόρων, συμπεριλαμβανομένης και της αποθήκευσης του νερού σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης.
Μ13Β0306: Ενίσχυση Δράσεων Περιορισμού Απωλειών στα Συλλογικά Δίκτυα Άρδευσης, στο πλαίσιο του
οποίου προτείνεται η βελτιστοποίηση του προγράμματος άρδευσης σε συνεργασία ΤΟΕΒ- καλλιεργητών,
εντατικοποίηση ελέγχων, συνεχής συντήρηση και την ανάπτυξη προγραμματισμού άρδευσης από την
Περιφέρεια.
Μ13Σ0203: Μέτρα ελέγχου/ εξοικονόμησης υδάτων σε περιοχές με θερμοκηπιακές καλλιέργειες, οι νέες
θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις υποχρεούνται να κατασκευάζουν ομβροδεξαμενές κατόπιν έγκρισης της
αντίστοιχης Δ/νσης Υδάτων.
Μ13Σ1401 Έργα τεχνητού εμπλουτισμού λεκάνης Θραψανού- Νιπιδιτού, σύμφωνα με το οποίο,
προκειμένου να είναι δυνατή η αειφορική χρήση των εν λόγω έργων για την ικανοποίηση υφιστάμενων
αλλά και μελλοντικών αναγκών, που σχετίζονται με την υλοποίηση του διεθνούς αεροδρομίου
Καστελλίου, απαιτείται ο τεχνητός εμπλουτισμός του εν λόγω ΥΥΣ.
Μ13Σ1607: Καταγραφή και παρακολούθηση της λειτουργίας ταμιευτήρων σε άγνωστο οικολογικό
δυναμικό.
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5.5 Διαμόρφωση προτάσεων και προγραμμάτων υλοποίησης έργων αναβάθμισης
υδροδοτικού συστήματος
Η διαμόρφωση των προτάσεων και του προγράμματος υλοποίησης των έργων αναβάθμισης υδροδοτικού
συστήματος περιλαμβάνει την κατασκευή έργων υποδομής αξιοποίησης επιφανειακών υδάτων, ή/και
υπόγειων υδατικών συστημάτων σε υδροδοτικά συστήματα με κατά κύριο λόγο ελλειμματικό μελλοντικό
υδατικό ισοζύγιο (όπως στις περιπτώσεις των Υδροδοτικών Συστημάτων του Αποσελέμη, της Ιεράπετρας, των
Λιθινών, των Κοπετών, των Καμηλαρίου- Τυμπακίου και του Μυλοποτάμου, καθώς και αυτόνομων
υδροδοτικών συστημάτων). Αντίστοιχα, προτείνονται έργα υποδομής, σε περιπτώσεις αρδευτικών
συστημάτων όπου εντοπίζεται σημαντικό έλλειμμα σε προσφορά αρδευτικού νερού, και κάλυψη των
αναγκών μέσω νέων γεωτρήσεων ή την ενίσχυση των υφιστάμενων υποδομών σε επιφανειακά υδατικά
συστήματα, ή εξετάζεται και η περίπτωση συνεισφοράς στο ισοζύγιο από το ανακτημένο νερό υφιστάμενων
εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (όπως στις περιπτώσεις των αρδευτικών συστημάτων του φράγματος
Μπραμιανών και του Δήμου Ιεράπετρας, του φράγματος Ινίου-Μαχαιρών, του Δήμου Βιάννου και ΤΟΕΒ
Βιάννου, του Δήμου Γόρτυνας και του Γέργερη, του Δήμου Ηρακλείου, του Δήμου Σητείας και του Δήμου
Φαιστού).
Τα έργα υποδομής που προτείνονται στο πλαίσιο του σχεδίου διαχείρισης και έχουν προταθεί από άλλους
φορείς έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα και συνδράμουν στη βελτίωση του διαχειριστικού μοντέλου και
στην αναβάθμιση των υδροδοτικών συστημάτων, βαθμολογούνται και ιεραρχούνται με στόχο την
προτεραιοποίηση τους και τη βέλτιστη σειρά με την οποία προτείνεται να υλοποιηθούν.
Η εφαρμογή του προγράμματος μέτρων αποσκοπεί ωστόσο όχι μόνο στην κάλυψη της ζήτησης σε νερό (έργα
υποδομής για την αναβάθμιση των υδροδοτικών και αρδευτικών συστημάτων), αλλά και στην ταυτόχρονη
ενίσχυση του εξορθολογισμού της ζήτησης και της εφαρμογής της εξοικονόμησης χρήσης του νερού, κύριο
στόχο των οποίων αποτελεί η ενίσχυση περιβαλλοντικής και κοινωνικής συνείδησης σχετικά με την χρήση
των υδατικών πόρων. Οι οριζόντιες δράσεις που στοχεύουν στην εξοικονόμηση νερού και τη διαχείριση της
ζήτησης δεν ιεραρχούνται, καθώς θεωρείται ότι ο συντελεστής αποδοτικότητας κόστους είναι υψηλός και
προτείνεται να υλοποιηθούν κατά προτεραιότητα.
Για την ιεράρχηση των προτεινόμενων έργων υποδομής χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση και αξιολόγηση της
οικονομικής αποτελεσματικότητάς τους (αποτελεσματικότητα κόστους). Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε
εφαρμόστηκε στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών και αποτελεί εργαλείο ένδειξης χρονικής
προτεραιότητας για την υλοποίηση των έργων, καθώς το σύνολο των προτεινόμενων έργων έχουν
συμπληρωματικό χαρακτήρα. Σημειώνεται επίσης πως ιδιαίτερα στην τρέχουσα περίοδο, η ανάλυση αυτή
έχει μεγαλύτερη χρησιμότητα, καθώς η στενότητα χρηματοδοτικών πόρων επιβάλλει την άμεση προώθηση
μέτρων υψηλού δείκτη αποτελεσματικότητας κόστους.
Στο πλαίσιο αυτό, για κάθε προτεινόμενο έργο διαμορφώνεται ένας συντελεστής αποτελέσματος στην
αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων. Συγκεκριμένα, λαμβάνονται υπόψη τα εξής χαρακτηριστικά:
 Ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός στον οποίο θα έχει αντίκτυπο το μέτρο ή η δράση που προτείνεται
(ΕΠ). Όσο μεγαλύτερος είναι ο πληθυσμός στον οποίο αφορά το μέτρο, τόσο μεγαλύτερο αναμένεται
να είναι το αποτέλεσμα εφαρμογής του.
 Το υδατικό ισοζύγιο στο σενάριο βάσης (ΙΣ). Εάν σε μία περιοχή το υδατικό ισοζύγιο είναι αρνητικό
και το προτεινόμενο μέτρο καλείται να καλύψει αυτό το αρνητικό ισοζύγιο των σύγχρονων αναγκών,
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τότε θεωρείται ότι έχει μεγαλύτερη επίδραση, λόγω της άμεσης ανάγκης για την ικανοποίηση της
ζήτησης σε σχέση με ένα μέτρο που καλείται να καλύψει τη μελλοντική ζήτηση.
 Η γεωγραφική κλίμακα εφαρμογής του μέτρου (ΚΕ): Όσο μεγαλύτερη είναι η γεωγραφική κλίμακα
εφαρμογής, τόσο μεγαλύτερο αναμένεται να είναι το αποτέλεσμα εφαρμογής του μέτρου. Ένα μέτρο
που αναφέρεται σε διαδημοτική εφαρμογή θεωρείται ότι παράγει κατά κανόνα μεγαλύτερο
αποτέλεσμα από άλλο μέτρο που έχει δημοτική ή τοπική μόνο εφαρμογή. Έτσι, αποδίδεται
μεγαλύτερος συντελεστής αποτελέσματος.
 Η εκτίμηση επίδρασης του μέτρου (ΕΜ). Τα μέτρα χωρίζονται με βάση τα αναλυτικά δεδομένα της
μελέτης, σε τέσσερις κατηγορίες ανάλογα με το αν εξυπηρετούν περισσότερους του ενός σκοπού,
δηλ. ύδρευση σε συνδυασμό με άρδευση ή ύδρευση ή άρδευση κ.ο.κ. Ένα μέτρο με μεγάλη επίδραση
θεωρείται ότι παράγει κατά κανόνα μεγαλύτερο αποτέλεσμα από άλλο μέτρο που έχει μικρή ή μέτρια
επίδραση στην αντιμετώπιση των ζητημάτων ικανοποίησης της ζήτησης.
 Ο βαθμός ωριμότητας υλοποίησης του μέτρου (ΒΩ): Αξιολογείται η ωριμότητα του μέτρου, δηλαδή
το παρόν στάδιο υλοποίησης που βρίσκεται: το οποίο μπορεί να είναι προτεινόμενο, να βρίσκεται σε
εξέλιξη η μελέτη του ή να έχει ολοκληρωθεί η μελέτη του και να βαίνει προς δημοπράτηση η
κατασκευή. Ένα μέτρο που βρίσκεται σε στάδιο δημοπράτησης θεωρείται ότι παράγει κατά κανόνα
μεγαλύτερο αποτέλεσμα από άλλο μέτρο που μπορεί να είναι προτεινόμενο.
Ο συνολικός συντελεστής αποτελέσματος/οφέλους ΔΟΜi κάθε μέτρου i προκύπτει από το γινόμενο των
παραπάνω επιμέρους συντελεστών, σύμφωνα με τον τύπο:
ΔΟΜi = Α x (ΕΠi x ΙΣi x ΚΕi x ΕΜi x ΒΩi)
με Α = Επιλεγμένη σταθερά που δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα ιεράρχησης. Η επιλεγμένη σταθερά Α, που δεν
επηρεάζει το αποτέλεσμα ιεράρχησης, και επιλέγεται ώστε το αποτέλεσμα να απαλλάσσεται από πολλά
δεκαδικά ψηφία που θα την καθιστούσαν λιγότερο εύληπτη. Για την συγκεκριμένη περίπτωση λαμβάνεται
ίση με 1000.
Η οικονομική αποτελεσματικότητα ενός μέτρου είναι ο λόγος του οφέλους του μέτρου και του συνολικού
κόστους του και ορίζεται ως:
Ο.Α.Μ. = Δ.Ο.Μ./Σ.Κ.
όπου:
Ο.Α.Μ.: Οικονομική Αποτελεσματικότητα Μέτρου
Δ.Ο.Μ.: Δείκτης Οφέλους του Μέτρου.
Σ.Κ.: Συνολικό Κόστος του Μέτρου. Είναι το άθροισμα του ετήσιου κόστους επένδυσης και λειτουργίας του
μέτρου.
Εκτιμάται έτσι ο συντελεστής αποδοτικότητας κόστους. Όσο μεγαλύτερος είναι, τόσο εντονότερη θεωρείται
η σκοπιμότητα του μέτρου, καθώς το προσδοκώμενο αποτέλεσμα ανά μονάδα κόστους υλοποίησης και
λειτουργίας είναι μεγαλύτερο. Με δεδομένο ότι η επιλογή των μέτρων γίνεται με πολύ επικεντρωμένη στοχευμένη προσέγγιση, όλα τα προτεινόμενα μέτρα θεωρούνται σκόπιμα. Η διαβάθμισή τους με βάση το
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συντελεστή αποδοτικότητας κόστους υποδεικνύει τη δυνατότητα χρονικής προτεραιότητας, ιδίως σε
περιόδους περιορισμένων χρηματοδοτικών δυνατοτήτων.
Σημειώνεται ότι τα μέτρα διαχειριστικού χαρακτήρα δεν ιεραρχούνται και προτείνεται να αποτελούν
παράλληλες δράσεις που θα έχουν άμεση προτεραιότητα καθώς συμβάλουν όχι στην κάλυψη της ζήτησης,
αλλά στην ορθολογικότερη διαχείρισή της, που αποτελεί ζητούμενο στο πλαίσιο ανάπτυξης ενός
διαχειριστικού σχεδίου.
Τα αποτελέσματα της ιεράρχησης των έργων υποδομής παρουσιάζονται στην ενότητα 7.2 του παρόντος.
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6. Περιγραφή διαδικασίας διαβούλευσης
Στο παρόν κεφάλαιο περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της διαβούλευσης του εν λόγω
Σχεδίου Διαχείρισης Υδραυλικών Έργων Κρήτης, και συγκεκριμένα πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο
διεξαγωγής, τη συμμετοχή, τα κύρια θέματα καθώς και τα συμπεράσματα που διεξάγονται από την
ολοκλήρωση της διαδικασίας. Για τον λόγο αυτό, το παρόν κεφάλαιο θα συμπληρωθεί αφότου ολοκληρωθεί
η διαδικασία της διαβούλευσης του Σχεδίου Διαχείρισης Υδραυλικών Έργων Κρήτης.
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7. Προτεινόμενες δράσεις και έργα
Τα προτεινόμενα μέτρα αφορούν σε δύο κατηγορίες: (α) Στοχευμένες δράσεις για την πρόληψη ή την
αντιμετώπιση προβλημάτων διαχείρισης νερού στην περιοχή της Κρήτης και (β) Προτάσεις έργων υποδομής.
Ακολουθεί περιγραφή των προτεινόμενων δράσεων και έργων υποδομής καθώς επίσης και για λόγους
πληρότητας, γίνεται συνοπτική αναφορά των μέτρων 1ης Αναθεώρησης ΣΔΛΑΠ που βρίσκονται σε συνάφεια
με το παρόν σχέδιο. Οι δράσεις και τα έργα που προτείνονται στο πλαίσιο του Σχεδίου Διαχείρισης
Υδραυλικών Έργων Κρήτης παρουσιάζονται στον Πίνακα 7-3.

7.1 Στοχευμένες δράσεις για την πρόληψη ή την αντιμετώπιση προβλημάτων διαχείρισης
νερού στην περιοχή της Κρήτης
7.1.1

Προτάσεις αντιμετώπισης σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών

Προώθηση εκπόνησης ΣΑΝ
Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις ισχύουσες ρυθμιστικές διατάξεις, όπως διαμορφώνονται από:
 την με αρ. Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/2017 ΚΥΑ (Β’ 3282) σχετικά με την ποιότητα νερού ανθρώπινης
κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με της Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015).
 την Οδηγία (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020
σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.
 το πρόγραμμα μέτρων της 1ης Αναθεώρησης ΣΔΛΑΠ, όπως έχει εγκριθεί και ισχύει με την με αρ. Ε.Γ.
οικ.896/2017 Απόφαση (Β’4666),
οι υπεύθυνοι λειτουργίας ενός συστήματος ύδρευσης είναι απαραίτητο να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία
μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν τον τακτικό έλεγχο της ποιότητας του προς κατανάλωση νερό, μέσω
κατάλληλου προγράμματος παρακολούθησης. Η Οδηγία, για αυτήν του είδους την διασφάλιση, δίνει έμφαση
στην εφαρμογή της προσέγγισης με βάση τον κίνδυνο που καλύπτει το σύνολο της αλυσίδας υδροδότησης:
τόσο σε επίπεδο λεκάνης απορροής, όσο και σε επίπεδο συστήματος ύδρευσης ή οικιακού συστήματος
διανομής. Συγκεκριμένα για τα συστήματα ύδρευσης μιας περιοχής, στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα Μέτρων
της 1ης Αναθεώρησης ΣΔΛΑΠ ΥΔ Κρήτης προβλέπεται το μέτρο «Μ13Β0404: Υλοποίηση Σχεδίων Ασφάλειας
Νερού (ΣΑΝ)» για τις ΔΕΥΑ και τους Δήμους της Κρήτης, συμπεριλαμβανομένου και της ΔΕΥΑ Ρεθύμνου. Στο
πλαίσιο εκπόνησης ενός Σχεδίου Ασφάλειας Νερού προβλέπεται ένας πλήρης κύκλος εργασιών για την
εκτίμηση και την αξιολόγηση των επιπτώσεων που απορρέουν από την ευπάθεια του έργου σε κινδύνους
σοβαρών ατυχημάτων και τα μέτρα αντιμετώπισης (ετοιμότητας, μετριασμού ή αποκατάστασης)
στοχεύοντας στην μείωση της έντασης και της έκτασης των επιπτώσεων. Το Σχέδιο Ασφάλειας Νερού
αποτελεί ένα αποτελεσματικό μέσο για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού στο σύστημα
ύδρευσης, στοχεύοντας κυρίως στην διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την υιοθέτηση και εφαρμογή
ορθών πρακτικών στο σύστημα ύδρευσης του πόσιμου νερού.
Στο πλαίσιο του παρόντος, για την διαχείριση και παρακολούθηση εκτάκτων περιστατικών στο υδρευτικό
σύστημα και τον τρόπο διαχείρισης νερού προτείνεται η προώθηση της εκπόνησης των ΣΑΝ για τις περιοχές
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που μέχρι σήμερα στερούνται αυτού, όπως είναι οι περιοχές των ΔΕΥΑ Μίνωα Πεδιάδας, ΔΕΥΑ Φαιστού,
ΔΕΥΑ Καντάνου- Σελίνου, ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Χανίων και ΔΕΥΑ Μυλοποτάμου, και για όλους τους Δήμους.
Πρόληψη Σύνταξη οδηγιών, μελετών.
7.1.2 Προτάσεις για την εξοικονόμηση νερού
Ενέργειες ενημέρωσης και εκπαίδευσης σχετικές με θέματα νερού
Στο πλαίσιο της εξοικονόμηση των υδατικών πόρων, δεν θα μπορούσε παρά να αναφερθεί η σημασία της
πρόληψης σχετικά με την χρήση του νερού μέσα από την ενημέρωση των καταναλωτών και την εκπαίδευσή
του. Πράγματι, σύμφωνα με τα μέτρα «Μ13Σ1503: Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα
νερού», και «Μ13Σ1504: Ενίσχυση δράσεων περιβαλλοντικών προγραμμάτων στην Πρωτοβάθμια &
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» της 1ης Αναθεώρησης ΣΔΛΑΠ, η Διεύθυνση Υδάτων Κρήτης είναι υπεύθυνη για
την υλοποίηση διαρκούς εκστρατείας ενημέρωσης των καταναλωτών ως προς τη σημασία της ορθολογικής
διαχείρισης του πόρου καθώς και την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε σχολεία στοχεύοντας στην
μεταφορά μηνυμάτων σχετικά με τρόπους εξοικονόμησης νερού και προστασία υδάτων τρόπων αλλά και την
σταδιακή αλλαγή στη νοοτροπία των αυριανών πολιτών όσον αφορά στη σωστή χρήση του νερού. Ωστόσο,
σε επίπεδο υπηρεσίας Δήμου, είναι εφικτό είτε να υλοποιηθούν ενημερωτικές ημερίδες ή εκπαιδευτικά έργα
με την συμμετοχή δασκάλων και μαθητών για την ευαισθητοποίηση των μαθητών αλλά και της τοπικής
κοινωνίας.
Στο πλαίσιο του παρόντος, προτείνεται η υιοθέτηση πρακτικών ενημέρωσης και εκπαίδευσης από τους
Δήμους και τις ΔΕΥΑ της Κρήτης, παίρνοντας παράδειγμα από τη ΔΕΥΑ Μινώα Πεδιάδας, η οποία έχει ήδη
προέβει σε τέτοιες ενέργειες, όπως την ανάρτηση ενημερωτικού υλικού σχετικά με την εξοικονόμηση νερού
(βλ. «Η εξοικονόμηση νερού είναι υπόθεση όλων μας» 1) ή/ την διοργάνωση σχετικών εκδηλώσεων
εορτασμού (βλ. «Κάθε σταγόνα μετράει»2). Πρόληψη Ενημέρωση- Εκπαίδευση
Οικονομικά κίνητρα σε μεγάλους καταναλωτές για ενίσχυση της αποδοτικής χρήσης του νερού
Προτείνεται η υιοθέτηση κινήτρων για την αποδοτική χρήση του νερού σε παραγωγικούς τομείς της
οικονομίας, όπως είναι τα βιομηχανικά και τουριστικά καταλύματα (π.χ. επιδοτήσεις ή και επιχορηγήσεις για
αλλαγή εξοπλισμού που δημιουργεί εξοικονομήσεις νερού). Πρόληψη Διαχείριση
Εκπόνηση μελέτης αναδιάρθρωσης καλλιεργειών στην περιοχή της Κρήτης
Λαμβάνοντας υπόψη τις νέες Στρατηγικές της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα και τροφίμων, όπως ανακοινώνονται
με την «EU Biodiversity Strategy for 2030 Bringing nature back into our lives», 20.5.2020 COM(2020) 380 final»
και «A Farm to Fork Strategy for a fair, healthy and environmentally- friendly food system” 20.05.2020
COM(2020) 381 final» αντίστοιχα, προτείνεται η εκπόνηση μελέτης αναδιάρθρωσης καλλιεργειών εντός της
περιοχής της Κρήτης, με σκοπό την αποκατάσταση των υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων, την αύξηση της
βιολογικής γεωργίας και των χαρακτηριστικών τοπίου με πλούσια βιοποικιλότητα στις γεωργικές εκτάσεις,
συμβάλλοντας στους γενικούς στόχους των στρατηγικών της ΕΕ για την μείωση της χρήσης και της
επικινδυνότητας των φυτοφαρμάκων κατά 50% έως το 2030 και την αύξηση των βιολογικών καλλιεργειών
(25 % του συνόλου της γεωργικής γης έως το 2030). Πρόληψη Σύνταξη οδηγιών, μελετών
1

https://www.deyamp.gr/wp-content/uploads/2013/12/praktikos_odigos_ejoikonomisis_nerou-1.pdf, ημ/νία
πρόσβασης: 9/4/2021
2
https://www.deyamp.gr/koinoniki-euthuni/pagkosmia-imera-nerou/, ημ/νία πρόσβασης: 18/1/2021.
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7.1.3 Προτάσεις διασφάλισης ποιότητας νερού
Ενέργειες υλοποίησης γενικών σχεδίων ύδρευσης για τους μεγάλους Δήμους Κρήτης
Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις ισχύουσες ρυθμιστικές διατάξεις, όπως διαμορφώνονται από:
 την Οδηγία 2000/60/ΕΕ για την θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των
υδάτων.
 τον Νόμο 3199/2003 - Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 και,
 το Π.Δ. 51/2007 - Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και
διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση
πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000.
 τη με αρ. Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/2017 ΚΥΑ (Β’ 3282) σχετικά με την ποιότητα νερού ανθρώπινης
κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με της Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787
(L260, 7.10.2015).
 την Οδηγία (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου
2020 σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.
 το πρόγραμμα μέτρων της 1ης Αναθεώρησης ΣΔΛΑΠ, όπως έχει εγκριθεί και ισχύει με την με αρ. Ε.Γ.
οικ.896/2017 Απόφαση (Β’4666).
Σύμφωνα με το «Μ13Β0301: Σύνταξη/ Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Masterplan)», οι
υπηρεσίες Περιφέρειας, ΔΕΥΑ, Δήμων και Διεύθυνσης Υδάτων είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες για την σύνταξη
γενικών σχεδίων ύδρευσης όπου θα εντοπίζονται οι υδατικοί πόροι που θα καλύψουν τις ανάγκες ύδρευσης
σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, θα υιοθετούνται εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα
προστασίας και θα σχεδιάζονται τα απαραίτητα εξωτερικά υδραγωγεία σε προκαταρκτικό επίπεδο.
Στο πλαίσιο του παρόντος σχεδίου, προτείνεται να προχωρήσουν οι ενέργειες υλοποίησης γενικών σχεδίων
ύδρευσης για τις ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Χανίων και ΔΕΥΑ Μυλοποτάμου, καθώς επίσης και για μεγάλους
Δήμους, όπως ο Δήμος του Κισσάμου. Πρόληψη Σύνταξη οδηγιών, μελετών

Ενέργειες παρακολούθησης ΧΥΤΑ και επιπτώσεών τους
Επίσης, προτείνεται η διενέργεια διοικητικού και επιτόπου ελέγχου σχετικά με τις υποχρεώσεις
παρακολούθησης στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων Πελεκάνου, Πέρα Γαληνών και
Χερσονήσου. Επίσης, προτείνεται η διεξαγωγή σχεδιασμού για τον έλεγχο και την παρακολούθηση ΥΣ
Αλμυρού Λασιθίου (EL1341R000101001N). Πρόληψη Έλεγχος- Παρακολούθηση
7.1.4

Προτάσεις αναβάθμισης υπηρεσιών υδάτων και βελτίωσης του πρότυπου διακυβέρνησης στη
διαχείριση των υδατικών πόρων
Λαμβάνοντας υπόψη το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο όπως έχει μέχρι σήμερα εφαρμοστεί, το πρότυπο
διακυβέρνησης διαχείρισης των υδατικών πόρων καλείται να αντιμετωπίσει μία σειρά από προβλήματα,
όπως την αδυναμία των μικρών φορέων να ανταπεξέλθουν στο σύνολο των υποχρεώσεών τους, σε δυσκολίες
στη συλλογή και στην ποιότητα της παρεχόμενης πληροφορίας, διαπιστώνοντας την απουσία ενιαίας
καταχώρησης και διαχείρισης της πληροφορίας και καταδεικνύοντας την αναγκαιότητα πρότασης των εξής
ενεργειών:
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Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη διαχείριση και παρακολούθηση πληροφορίας προς τους
πάροχους ύδρευσης
Προτείνεται η παροχή συμβουλευτικής υπηρεσίας σχετικά με την απαιτούμενη οργάνωση πληροφορίας και
την μέθοδο συμπλήρωσης της πλατφόρμας παρακολούθησης και εποπτείας των υπηρεσιών ύδατος και για
την κατάρτιση κατάλληλου υλικού και προγράμματος σε συνδυασμό με το διακρατικό υλικό ενημέρωσης για
παρόχους όπως έχει αναρτηθεί σε ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ3για την ενημέρωση και εκπαίδευση του
προσωπικού των εμπλεκόμενων φορέων. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι, στις υπηρεσίες των πάροχων
ύδρευσης και άρδευσης παρατηρούνται συχνά ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό, προτείνονται επιτόπιες
επισκέψεις του συμβούλου σε κάθε υπηρεσία, συμμετέχοντας στην οργάνωση και διαχείριση ώστε η
υπηρεσία του πάροχου να είναι σε θέση να ανταπεξέλθει την υποχρέωσή του ως προς την ετήσια
καταχώρηση ετήσιων δεδομένων. Πρόληψη Έλεγχος- Παρακολούθηση
Εγκατάσταση τηλεφωνικής γραμμής επικοινωνίας με τους καταναλωτές/ υδρολήπτες
Δεδομένης της δυσκολίας καταγραφής τρεχόντων προβλημάτων στην περιοχή του δικτύου ύδρευσης και
άρδευσης του νησιού, προτείνεται η εγκατάσταση ανοιχτής τηλεφωνικής γραμμής προς τους καταναλωτές/
υδρολήπτες για την συλλογή στοιχείων σχετικά με διακοπές ή άλλα προβλήματα που παρουσιάζονται στο
δίκτυο, για γεγονότα πλημμυρών κ.λπ.. Πρόληψη Έλεγχος- Παρακολούθηση
Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την ενημέρωση και τη συμμετοχή των καταναλωτών/
υδροληπτών
Επίσης, η ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας αποτελεί βασική δομή υποστήριξης προς τους
καταναλωτές/ υδρολήπτες. Μέσω μιας τέτοιας πλατφόρμας, οι υδρολήπτες αφού συνδεθούν ως «χρήστες»
θα είναι σε θέση να ενημερώνονται εγκαίρως για τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζει το δίκτυο που τους
εξυπηρετεί, να αναρτούν θέματα που διαπιστώνουν και να τους παρέχεται άμεση συμβουλευτική υπηρεσία
σε ερωτήματά τους, να έρχονται σε διάλογο μεταξύ τους συμμετέχοντας σε αντίστοιχα forums και να έχουν
πρόσβαση στο σύνολο του ηλεκτρονικού υλικού από τις ημερίδες και τα σεμινάρια που εκπονούνται σε
συνδυασμό με το διαδραστικό υλικό ενημέρωσης για παρόχους όπως έχει αναρτηθεί σε ιστοσελίδα του
ΥΠΕΚΑ4. Πρόληψη Έλεγχος- Παρακολούθηση
Ψηφιοποίηση του συνόλου της διαθέσιμης και νέας πληροφορίας
Το πρότυπο διακυβέρνησης διαχείρισης των υδατικών πόρων καλείται να αντιμετωπίσει μία σειρά από
προβλήματα, όπως την αδυναμία των μικρών φορέων να ανταπεξέλθουν στο σύνολο των υποχρεώσεών
τους, σε δυσκολίες στη συλλογή και στην ποιότητα της παρεχόμενης πληροφορίας, διαπιστώνοντας την
απουσία ενιαίας καταχώρησης και διαχείρισης της πληροφορίας και καταδεικνύοντας την αναγκαιότητα
ψηφιοποίησης του συνόλου της διαθέσιμης και νέας πληροφορίας. Πρόληψη Διαχείριση ΈλεγχοςΠαρακολούθηση

3
4

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=944&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=945&language=el-GR
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7.2 Προτάσεις έργων υποδομής
Τα έργα υποδομής που προτείνονται στο πλαίσιο του εν λόγω Σχεδίου περιλαμβάνουν έργα αξιοποίησης
εναλλακτικών πηγών υδροδότησης όπως είναι οι εγκαταστάσεις μονάδων αφαλάτωσης ή επεξεργασίας
νερού από την αξιοποίηση των επιφανειακών υδάτων, η ανόρυξη ή αντικατάσταση υδρογεωτρήσεων για την
αξιοποίηση υπόγειων υδάτων, η αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων ώστε να
καθίσταται δυνατή η επαναχρησιμοποίηση της επεξεργασμένης εκροής, η κατασκευή ταμιευτήρων και
φραγμάτων, ή ακόμη και μελέτες για την αξιοποίηση νέων πεδίων ή νέων έργων κ.λπ. Στα προτεινόμενα έργα
περιλαμβάνεται η βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υποδομών, αναβαθμίζοντας υδρευτικά συστήματα ή
υφιστάμενα αρδευτικά έργα, κατασκευή αγωγών, εγκατάσταση διυλιστηρίων, αποκατάσταση
λειτουργικότητας λιμνοδεξαμενών ή κατασκευή νέων δεξαμενών.
Στο ΥΔ Κρήτης προτείνονται συνολικά 109 έργα υποδομής για τα οποία προσδιορίστηκε ο δείκτης
αποτελεσματικότητας κόστους με βάση τη μεθοδολογία που αναλύθηκε. Ωστόσο για 25 έργα δεν υπήρχαν
διαθέσιμα στοιχεία κόστους υλοποίησής τους ή βασικών μεγεθών σχεδιασμού τους ώστε να
πραγματοποιηθεί η κοστολόγησή τους και ως αποτέλεσμα τα έργα αυτά εξαιρέθηκαν της διαδικασίας
ιεράρχησης.
Τα έργα συγκρίθηκαν αρχικά μεταξύ τους στο διάγραμμα οφέλους - κόστους το οποίο ακολουθεί Σχήμα 7-1).
Στον οριζόντιο άξονα τοποθετήθηκε ο δείκτης οφέλους των μέτρων (δείκτης ΔΟΜ), ενώ στον κατακόρυφο
άξονα το συνολικό ετήσιο κόστος (δείκτης ΣΚ). Με την απεικόνιση αυτή, εντοπίστηκαν και ιεραρχήθηκαν τρεις
ομάδες έργων με βάση τη σχέση οφέλους – κόστους. Πρώτα στην ιεράρχηση, βρίσκονται τα έργα βέλτιστης
απόδοσης (πράσινη περιοχή -Α) που έχουν μεγάλο όφελος και μικρό κόστος. Ακολουθούν τα έργα καλής
απόδοσης (κόκκινη περιοχή-Β) που καλύπτουν τις περιοχές μεσαίου οφέλους– μικρού κόστους και μεγάλου
οφέλους– μεσαίου κόστους και τέλος, τα έργα μέτριας απόδοσης (μπλε περιοχή-Γ) που καλύπτουν τις
περιοχές μικρού οφέλους – μικρού κόστους και μεγάλου οφέλους– μεγάλου κόστους. Τα έργα ιεραρχήθηκαν
και με βάση τον δείκτη Οικονομικής Αποτελεσματικότητας Μέτρου και διαχωρίστηκαν επίσης σε τρεις
κατηγορίες: υψηλής (Υ) για τιμή δείκτη ΟΑΜ μεγαλύτερη από 10, μεσαίας (Μ) για τιμή δείκτη ΟΑΜ μεταξύ 1
και 10 και χαμηλής (Χ) οικονομικής αποτελεσματικότητας για τιμή δείκτη ΟΑΜ μικρότερη από 1 (Σχήμα 7-2).

Παραδοτέο Υ1-11 ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTER PLAN)- προς διαβούλευση

37

Σχήμα 7-1: Δείκτης Οφέλους του Μέτρου ΔΟΜ και Δείκτης συνολικού ετησιοποιημένου κόστους ΣΚ (σε ευρώ)

Σχήμα 7-2: Δείκτης οικονομικής αποτελεσματικότητας μέτρου
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Ο συνδυασμός των ανωτέρω δύο χαρακτηρισμών αποδίδει τον τελικό χαρακτηρισμό απόδοσης και
οικονομικής αποτελεσματικότητας των έργων:
Χαρακτηρισμός
Απόδοσης Μέτρου

Χαρακτηρισμός Οικονομικής
Αποτελεσματικότητας Μέτρου

Τελικός
Χαρακτηρισμός
απόδοσης/
οικονομικής αποτελεσματικότητας

Α

Υ

Α

Μ

Ι Έργα υψηλής απόδοσης/οικονομικής
αποτελεσματικότητας

Β

Υ

Β

Μ

Γ

Μ

Γ

Υ

Α

Χ

Β

Χ

Γ

Χ

ΙΙ Έργα μεσαίας απόδοσης/οικονομικής
αποτελεσματικότητας

ΙΙΙ Έργα μικρότερης απόδοσης/οικονομικής
αποτελεσματικότητας

Πιο συγκεκριμένα, 35 έργα εντοπίζονται στην κατηγορία Ι με υψηλή αποτελεσματικότητα και περιορισμένο
κόστος. Ακολουθούν 26 έργα, με καλό δείκτη αποτελεσματικότητας κόστους και τέλος, τα υπόλοιπα 23 έργα
είναι κυρίως έργα με χαμηλότερη αποτελεσματικότητα.
Στους επόμενους πίνακες καταγράφονται οι δράσεις όπως ιεραρχήθηκαν στις τρεις ομάδες, με βάση τη
σύνθεση των ανωτέρω .
Πίνακας 7-1: Ιεράρχηση δράσεων – Ι Έργα υψηλής απόδοσης/οικονομικής αποτελεσματικότητας
Ι Έργα υψηλής απόδοσης/οικονομικής αποτελεσματικότητας
α/α
2
6
7
17
21
24
25
28
30
38
40
42
43

Τίτλος
Αναβάθμιση υδροδοτικού συστήματος Αρχανών
Φράγμα Αμιρών- Αγ. Βασιλείου Ηρακλείου
Φράγμα Καλαμίου Ηρακλείου
Λιμνοδεξαμενή Στερνών "Κουτέλα"
Αναβάθμιση ΕΕΛ και επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων ΕΕΛ Ηρακλείου
Κατασκευή φράγματος στον Γιόφυρο ποταμό
Νέες γεωτρήσεις στο Πεδίο Τυλίσου, Κρουσώνα, Δαφνέ
Μελέτη φράγματος Λαδούκου και αρδευτικών δικτύων
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ Δ3 & Δ1
Αναβάθμιση υδροδοτικού συστήματος Αρκαλοχωρίου
Φράγμα Μπαδιά (χωρητικότητας 2.342.150 m3)
Λιμνοδεξαμενή Λαπάθου Λασιθίου
Αναβάθμιση ΕΕΛ και επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων ΕΕΛ Ιεράπετρας
Νέες γεωτρήσεις στα ΥΥΣ
Διυλιστήριο κατάντη φράγματος Λιθινών
Αξιοποίηση Πεδίου Κουτσουρά
Φράγμα Λιθινών
Επέκταση διυλιστηρίου Μπραμιανών
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Ι Έργα υψηλής απόδοσης/οικονομικής αποτελεσματικότητας
α/α
47

50

54
58
64
71
74
75
77
79
85
91
93
107
108

109
111
112
113

114

115

Τίτλος
Μελέτη φράγματος Αγ. Ιωάννη Ιεράπετρας Ν. Λασιθίου και βασικών έργων αξιοποίησης αρδευτικού
νερού – Οριστική υδραυλική μελέτη βασικών έργων αξιοποίησης αρδευτικού νερού 2017
Αναβάθμιση ΕΕΛ Σητείας και επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων ΕΕΛ Σητείας
Αξιοποίηση δυναμικού π. Πεντέλη (Παντέλη)
Νέες γεωτρήσεις στο πεδίο Πισκοκέφαλου Μαρωνιάς στο ΥΥΣ Πορώδες Σητείας- ΠαπαγιαννάδωνΑγίας Τριάδας
Εκμετάλλευση των υπογείων υδάτων μέσω διάνοιξης γεωτρήσεων για την κάλυψη της μελλοντικής
ζήτησης αρδευτικού συστήματος Δήμου Μαλεβιζίου
Αναβάθμιση υδροδοτικού συστήματος Μαριού
Εκμετάλλευση των υπογείων υδάτων μέσω διάνοιξης γεωτρήσεων για την κάλυψη της μελλοντικής
ζήτησης αρδευτικού συστήματος Δήμου Αμαρίου
Εκμετάλλευση υπογείων υδάτων
Αντικατάσταση υφιστάμενων υδρευτικών γεωτρήσεων που αντλούν νερό από ΥΥΣ με κακή ποιοτική ή
ποσοτική κατάσταση ή από ΥΥΣ που εμφανίζουν τοπική ποιοτική επιβάρυνση, με νέες γεωτρήσεις, σε
παραπλήσιους υδροφορείς με καλή ποιοτική ή ποσοτική κατάσταση
Επέκταση Δικτύων Φράγματος Ποταμών Αμαρίου: Αρδευτικά Δίκτυα Δήμου Αμαρίου- Επέκταση
Κεντρικού Αγωγού Διανομής προς Δήμο Μυλοποτάμου
Διυλιστήριο κατάντη λιμνοδεξαμενής Κοπετών
Εκμετάλλευση υπογείων υδάτων
Λιμνοδεξαμενή Κοπετών
Εκμετάλλευση των υπογείων υδάτων μέσω διάνοιξης γεωτρήσεων για την κάλυψη της μελλοντικής
ζήτησης αρδευτικού συστήματος Δήμου Καντάνου Σελίνου
Εκμετάλλευση των υπογείων υδάτων μέσω διάνοιξης γεωτρήσεων για την κάλυψη της μελλοντικής
ζήτησης αρδευτικού συστήματος Αποκόρωνα
Αποκατάσταση λειτουργικότητας λιμνοδεξαμενής Χρυσοσκαλίτισσας
Εκμετάλλευση των υπογείων υδάτων μέσω διάνοιξης γεωτρήσεων για την κάλυψη της μελλοντικής
ζήτησης αρδευτικού συστήματος Δήμου Κισσάμου
Στεγανοποίηση φράγματος Βαλσαμιώτη και πετρωμάτων Βατόλακκου
"Σύνδεση προσαγωγού Μεσκλών - Βαλσαμιώτη με Δυτικό κύριο αγωγό": Κατασκευή προσαγωγού
μήκους περίπου 7 χιλιομέτρων για την σύνδεση του υφιστάμενου προσαγωγού πηγών Μεσκλών Φράγματος Βαλσαμιώτη με τον υφιστάμενο κύριο δυτικό αγωγό και την δεξαμενή Πατελαρίου, με
στόχο την ενίσχυση άρδευσης 35.000 στρεμμάτων
Αναβάθμιση υφιστάμενων αρδευτικών έργων "Αξιοποίησις Υδατικού Δυναμικού Δυτικής Κρήτης :
Αναβάθμιση/συντήρηση/επισκευή/ενίσχυση των υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων, εγκαταστάσεων
(δεξαμενές, αντλιοστάσια) και οργάνων ελέγχου, τηλεελέγχου και καταγραφής
Κατασκευή λιμνοδεξαμενής Παλαιών Ρουμάτων
Μελέτη και κατασκευή λιμνοδεξαμενής Μοθιανών για άρδευση και ανάσχεση πλημμυρών στον
Σπηλιανό ποταμό
Υδροληπτικά έργα αναρρύθμισης πηγών Αγιάς": Διάνοιξη δέκα ερευνητικών υδρογεωτρήσεων
εκτιμώμενου μέσου βάθους 100 μ.μ. σε βράχώδες υπέδαφος στην περιοχή Αγιάς Χανίων και
εξοπλισμός, κατ' εκτίμηση, των πέντε νέων υδρογεωτρήσεων
"Σύνδεση αρδευτικών Χανίων": Κατασκευή προσαγωγού μήκους περίπου 10 χλμ από την περιοχή
Κολυμβαρίου Δ. Πλατανιά έως την περιοχή Κωλενίου Δ. Κισσάμου για την σύνδεση υφιστάμενων
αρδευτικών έργων, με στόχο την ενίσχυση άρδευσης 7.000 στρεμμάτων
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ : ΝΕΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΑ ΚΟΡΑΚΙΕΣ": Νέος αγωγός εξωτερικού υδραγωγείου μήκους 3,5 χιλιομέτρων, για την βελτιστοποίηση
της κάλυψης των υδρευτικών αναγκών της Δ.Ε. Ακρωτηρίου Δ. Χανίων από τις υδρογεωτρήσεις
Μυλωνιανών, μέσω σύνδεσης του υφιστάμενου κύριου ανατολικού αγωγού στη θέση Τσικαλαριά με
την δεξαμενή Κορακιών
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Ι Έργα υψηλής απόδοσης/οικονομικής αποτελεσματικότητας
α/α
116

Τίτλος
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΧΑΝΙΩΝ : ΝΕΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ
ΜΥΛΩΝΙΑΝΑ - ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ": Νέος αγωγός εξωτερικού υδραγωγείου μήκους 16 χιλιομέτρων, για την
βελτιστοποίηση της κάλυψης των υδρευτικών αναγκών της Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας Δ. Χανίων και των Δ.Ε.
Πλατανιά και Κολυμβαρίου Δ. Πλατανιά από τις υδρογεωτρήσεις Μυλωνιανών

Πίνακας 7-2: Ιεράρχηση δράσεων – ΙΙ Έργα μεσαίας απόδοσης/οικονομικής αποτελεσματικότητας
ΙΙ Έργα μεσαίας απόδοσης/οικονομικής αποτελεσματικότητας
α/α

Τίτλος

1

Αναβάθμιση υδροδοτικού συστήματος Αγίων Παρασκιών

9
10
11
12
13
14
15
26

Αναβάθμιση υδροδοτικού συστήματος Αγίου Θωμά
Αναβάθμιση υδροδοτικού συστήματος Ασημίου
Αναβάθμιση υδροδοτικού συστήματος Βαγιονιάς
Αναβάθμιση υδροδοτικού συστήματος Μεγάλης Βρύσης
Αναβάθμιση υδροδοτικού συστήματος Μιαμούς
Αναβάθμιση υδροδοτικού συστήματος Σοκαρά
Εκμετάλλευση του Πεδίου Γέργερης-Νυβρίτου στο Καρστικό ΥΥΣ του ΝΑ Ψηλορείτη
Αναβάθμιση υδροδοτικού συστήματος Τυλίσου με εκμετάλλευση του Καρστικού πεδίου Τύλισος
- Αξιοποίηση του δυναμικού Αλμυρού (Γαζίου) Ηρακλείου με κατασκευή μονάδας αφαλάτωσης
- Αξιοποίηση των πηγών Αλμυρού Αγίου Νικολάου με την κατασκευή μονάδας αφαλάτωσης
- Εκμετάλλευση του Καρστικού πεδίου Τύλισος-Κρουσώνας-Δαφνές
- Εκμετάλλευση του Καρστικού πεδίου Φουρνή-Ελούντα
Αναβάθμιση υδροδοτικού συστήματος Επισκοπής
Αξιοποίηση Πεδίου Καβουσίου
Κατασκευή φράγματος ποταμού Μύρτου Δήμου Ιεράπετρας
Αναβάθμιση υδροδοτικού συστήματος Ζάκρου
Αναβάθμιση υδροδοτικού συστήματος Μύρθιου
Αναβάθμιση υδροδοτικού συστήματος Σελλίων
Αξιοποίηση του Πεδίου Ασιδέρωτα ( Πηγή Λίγκρες) στο ΥΥΣ Καρστικό Καλλικράτη- Ασιδέρωτα
Αξιοποίηση του Πεδίου Κουρταλιώτη στο ΥΥΣ Καρστικό Κέδρου
Αξιοποίηση Πεδίου Γεροποτάμου στο ΥΥΣ Καρστικό ΒΑ Ψηλορείτη
Κατασκευή τοπικής ΕΕΝ Περάματος
Αναβάθμιση υδροδοτικού συστήματος Ρουσσοσπιτίου
Αξιοποίηση του Καρστικού Πεδίου Παλαιοχώρας
Αναβάθμιση υδροδοτικού συστήματος Πλατάνου
Αξιοποίηση πεδίου που εντοπίζονται οι πηγές Κολενίου
Κατασκευή δεξαμενής άρδευσης Φουρνέ
Λιμνοδεξαμενή Παλαιών Ρουμάτων

27
37
41
44
51
59
60
61
62
69
72
73
76
88
89
103
104

Πίνακας 7-3: Ιεράρχηση δράσεων – ΙΙΙ Έργα μικρότερης απόδοσης/οικονομικής αποτελεσματικότητας
ΙΙΙ Έργα μικρότερης απόδοσης/οικονομικής αποτελεσματικότητας
α/α
4
5

Τίτλος
Αρδευτικό σύστημα ΤΟΕΒ Βιάννου Νέες γεωτρήσεις στα ΥΥΣ
Αρδευτικό σύστημα Δήμου Βιάννου Νέες γεωτρήσεις στα ΥΥΣ
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ΙΙΙ Έργα μικρότερης απόδοσης/οικονομικής αποτελεσματικότητας
α/α
16
18
29
31
32
33
36
46
49
52
53
63
65
66

70

78
80
82
87
92
94

Τίτλος
Λιμνοδεξαμενή Βασιλικών Ανωγείων
Αρδευτικό σύστημα Δήμου Γόρτυνας/Αρδευτικό Σύστημα Γέργερης Νέες γεωτρήσεις στα ΥΥΣ
Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων ΕΕΛ Αρκαλοχωρίου
Νέες γεωτρήσεις στο ΥΥΣ ΠΟΡΩΔΕΣ ΜΕΣΑΡΑΣ-ΝΟΤΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Αναβάθμιση ΕΕΛ και επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων ΕΕΛ Τυμπακίου και Ματάλων
Νέες γεωτρήσεις στα ΥΥΣ
Διυλιστήριο κατάντη φράγματος Φανερωμένης
Λιμνοδεξαμενή Μαργαρικαρίου (1.000.000 m3)
Φράγματα Ανισκαρίου και Πηγαϊδακίων (2.000.000 m3)
Μελέτη λιμνοδεξαμενής Τσικαλαριών και λειτουργία αρδευτικού δικτύου Κουτσουρά
Τρίτη λιμνοδεξαμενή Οροπεδίου Λασιθίου 900,000 m3/y
Αντικατάσταση υφιστάμενων υδρευτικών γεωτρήσεων που αντλούν νερό από ΥΥΣ με κακή ποιοτική
ή ποσοτική κατάσταση ή από ΥΥΣ που εμφανίζουν τοπική ποιοτική επιβάρυνση, με νέες γεωτρήσεις,
σε παραπλήσιους υδροφορείς με καλή ποιοτική ή ποσοτική κατάσταση
Μελέτη λιμνοδεξαμενής Ζάκρου
Κατασκευή δύο λιμνοδεξαμενών χωρητικότητας 500.000 έως 600.000 m3 και 200.000 έως 300.000
m3 (αντί φράγματος Γερακαρίου)
Έργα φράγματος Πλατύ νομού Ρεθύμνου με αγωγό μεταφοράς προς Μεσαρά νομού Ηρακλείου και
αρδευτικά δίκτυα νομού Ρεθύμνου
Φράγμα Ελενών-Γερακαρίου (Συμπληρωματικό Έργο Φράγματος Πλατύ)
Εκμετάλλευση των υπογείων υδάτων μέσω διάνοιξης γεωτρήσεων για την κάλυψη της μελλοντικής
ζήτησης αρδευτικού συστήματος Δήμου Μυλοποτάμου
Αξιοποίηση φράγματος Ποταμών Αμαρίου με τη κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού για
αρδευτικούς σκοπούς στην παραλιακή περιοχή Μυλοποτάμου
Κατασκευή λιμνοδεξαμενής Ζωνιανών
Εγκατάσταση Επεξεργασίας νερού λιμνοδεξαμενής ρέματος Αγίας Ειρήνης
Λιμνοδεξαμενή Αγίας Ειρήνης
Μελέτη αντιπλημμυρικών έργων λιμνοδεξαμενής στη θέση Κουντούρα του Δήμου Κανδάνου Σελίνου
Μικρό φράγμα στη θέση Κορακόριζα
Αγωγός διασύνδεσης έργων Αγιάς Κολυμβαρίου με τα έργα Κισσάμου, μήκος 4 km
Άρδευση Δυτικής Κισσάμου: αξιοποίηση γεωτρήσεων" : Κατασκευή αγωγού μεταφοράς ύδατος
μήκους περίπου 12 χλμ, τεσσάρων αντλιοστασίων, διασύνδεση υφιστάμενων και κατασκευή νέων
αρδευτικών δικτύων 5.000 στρεμμάτων
Εκμετάλλευση των υπογείων υδάτων μέσω διάνοιξης γεωτρήσεων για την κάλυψη της μελλοντικής
ζήτησης αρδευτικού συστήματος ΤΟΕΒ Κόλπου Κισσάμου
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Πίνακας 7-4: Πίνακας Δράσεων και προτάσεων έργων υποδομής για την διαχείριση συστήματος υδροδότησης ανά Περιφερειακή Ενότητα και Δήμο

Α/Α

Περιφερειακή
Ενότητα

ΛΑΠ

Δήμος

Ύδρευση/
Άρδευση

1

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

EL1339

ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

Ύδρευση

2

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

EL1339

ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

Ύδρευση

3

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

EL1340

ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

Άρδευση

4

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

EL1341

ΒΙΑΝΝΟΥ

Άρδευση

5

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

EL1341
EL1340

ΒΙΑΝΝΟΥ

Άρδευση

6

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

EL1341
EL1340

ΒΙΑΝΝΟΥ

Άρδευση

7

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

EL1341
EL1340

ΒΙΑΝΝΟΥ

Άρδευση

8

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

EL1341

ΒΙΑΝΝΟΥ

Άρδευση

9

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

EL1339

ΓΟΡΤΥΝΑΣ

Ύδρευση

10

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

EL1340

ΓΟΡΤΥΝΑΣ

Ύδρευση

11

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

EL1340

ΓΟΡΤΥΝΑΣ

Ύδρευση

12

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

EL1339

ΓΟΡΤΥΝΑΣ

Ύδρευση

13

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

EL1340

ΓΟΡΤΥΝΑΣ

Ύδρευση

14

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

EL1340

ΓΟΡΤΥΝΑΣ

Ύδρευση

Συμμετοχή σε
Υδροδοτικό
Σύστημα
Αυτόνομα
υδροδοτικά
συστήματα
Αυτόνομα
υδροδοτικά
συστήματα
Αρδευτικό
σύστημα Δήμου
ΑρχανώνΑστερουσίων
Αρδευτικό
σύστημα ΤΟΕΒ
Βιάννου
Αρδευτικό
σύστημα Δήμου
Βιάννου
Αρδευτικό
σύστημα Δήμου
Βιάννου
Αρδευτικό
σύστημα Δήμου
Βιάννου
Αρδευτικό
σύστημα ΤΟΕΒ
Βιάννου
Αυτόνομα
υδροδοτικά
συστήματα
Αυτόνομα
υδροδοτικά
συστήματα
Αυτόνομα
υδροδοτικά
συστήματα
Αυτόνομα
υδροδοτικά
συστήματα
Αυτόνομα
υδροδοτικά
συστήματα
Αυτόνομα
υδροδοτικά
συστήματα

Προτεινόμενο Έργο

Είδος

Αναβάθμιση υδροδοτικού
συστήματος Αγίων
Παρασκιών
Αναβάθμιση υδροδοτικού
συστήματος Αρχανών

Ανόρυξη
γεωτρήσεων

Λιμνοδεξαμενή
Αστερουσίων

Λιμνοδεξαμενή

Νέες γεωτρήσεις στα ΥΥΣ

Ανόρυξη
γεωτρήσεων

Νέες γεωτρήσεις στα ΥΥΣ

Ανόρυξη
γεωτρήσεων

Φράγμα Αμιρών- Αγ.
Βασιλείου Ηρακλείου

Φράγμα

Φράγμα Καλαμίου
Ηρακλείου

Φράγμα

Φράγμα ΤΟΕΒ Βιάννου

Φράγμα

Αναβάθμιση υδροδοτικού
συστήματος Αγίου Θωμά

Ανόρυξη
γεωτρήσεων

Αναβάθμιση υδροδοτικού
συστήματος Ασημίου

Ανόρυξη
γεωτρήσεων

Αναβάθμιση υδροδοτικού
συστήματος Βαγιονιάς

Ανόρυξη
γεωτρήσεων

Αναβάθμιση υδροδοτικού
συστήματος Μεγάλης
Βρύσης
Αναβάθμιση υδροδοτικού
συστήματος Μιαμούς

Ανόρυξη
γεωτρήσεων

Αναβάθμιση υδροδοτικού
συστήματος Σοκαρά

Ανόρυξη
γεωτρήσεων
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Ανόρυξη
γεωτρήσεων

Ανόρυξη
γεωτρήσεων

Φορέας
Πρότασης

Φορέας
Υλοποίησης

Επωφελούμενος
Πληθυσμός

Δυναμικότητα
m3/ έτος

Προτάσεις
έργων
υποδομής
Προτάσεις
έργων
υποδομής
Προτάσεις
έργων
υποδομής

Προτεινόμενο
Master Plan

Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης
Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης
Δήμος
ΑρχανώνΑστερουσιών

963

74.056,61

Προτεινόμενο

Εκτιμώμενο
κόστος
υλοποίησης
έργων
υποδομής
(ευρώ)
351.000

6.900

409.461,16

Προτεινόμενο

420.000

23.169

-

Εγκεκριμένη
μελέτη / Προς
δημοπράτηση

Προτάσεις
έργων
υποδομής
Προτάσεις
έργων
υποδομής
Προτάσεις
έργων
υποδομής
Προτάσεις
έργων
υποδομής
Προτάσεις
έργων
υποδομής
Προτάσεις
έργων
υποδομής
Προτάσεις
έργων
υποδομής
Προτάσεις
έργων
υποδομής
Προτάσεις
έργων
υποδομής
Προτάσεις
έργων
υποδομής
Προτάσεις
έργων
υποδομής

Προτεινόμενο
Master Plan

695

1.674.435,02

Προτεινόμενο

636.000

7.133

9.112.020,02

Προτεινόμενο

3.465.000

7.133

-

12.495.000

7.133

-

ΤΟΕΒ Βιάννου

695

-

Ολοκληρωμένη
μελέτη υπό
έγκριση
Ολοκληρωμένη
μελέτη υπό
έγκριση
Προτεινόμενο

Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης
Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης
Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης
Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης
Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης
Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης

878

84.031,27

Προτεινόμενο

800.000

1.296

149.601,34

Προτεινόμενο

285.000

965

103.551,79

Προτεινόμενο

210.000

953

105.051,34

Προτεινόμενο

97.500

802

62.666,08

Προτεινόμενο

869.000

882

98.950,62

Προτεινόμενο

315.000

Κατηγορία
προτάσεων

Προτεινόμενο
Master Plan
Δήμος
ΑρχανώνΑστερουσιών

Προτεινόμενο
Master Plan
Προτεινόμενο
από
AQUAMAN
Προτεινόμενο
από
AQUAMAN
ΤΟΕΒ Βιάννου

Προτεινόμενο
Master Plan
Προτεινόμενο
Master Plan
Προτεινόμενο
Master Plan
Προτεινόμενο
Master Plan
Προτεινόμενο
Master Plan
Προτεινόμενο
Master Plan

Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης
Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης
Δήμος
Βιάννου
Δήμος
Βιάννου

Ωριμότητα

1.675.000

43

Περιφερειακή
Ενότητα

15

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

EL1340

ΓΟΡΤΥΝΑΣ

Ύδρευση

Αυτόνομα
υδροδοτικά
συστήματα

16

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

EL1340

ΓΟΡΤΥΝΑΣ

Άρδευση

ΤΟΕΒ Βασιλικών
ΑνωγείωνΦλαθιακών

17

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

EL1340

ΓΟΡΤΥΝΑΣ

Άρδευση

18

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

EL1339
EL1340

ΓΟΡΤΥΝΑΣ

Άρδευση

19

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

EL1340

ΓΟΡΤΥΝΑΣ

Άρδευση

20

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

EL1340

ΓΟΡΤΥΝΑΣ
ΦΑΙΣΤΟΥ

Άρδευση/
Αντιπλημ
μυρικό

21

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

EL1339

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Άρδευση

Αρδευτικό
σύστημα Δήμου
Γόρτυνας
Αρδευτικό
σύστημα Δήμου
Γόρτυνας/Αρδευτ
ικό Σύστημα
Γέργερης
Αρδευτικό
σύστημα Δήμου
Γόρτυνας
Αρδευτικό
σύστημα Δήμου
Γόρτυνας / Δήμου
Φαιστού
Αρδευτικό
σύστημα Δήμου
Ηρακλείου

ΛΑΠ

Δήμος

Ύδρευση/
Άρδευση

Συμμετοχή σε
Υδροδοτικό
Σύστημα

Α/Α

Προτεινόμενο Έργο

Είδος

Κατηγορία
προτάσεων

Φορέας
Πρότασης

Φορέας
Υλοποίησης

Επωφελούμενος
Πληθυσμός

Δυναμικότητα
m3/ έτος

Ωριμότητα

Προτεινόμενο

Εκτιμώμενο
κόστος
υλοποίησης
έργων
υποδομής
(ευρώ)
640.000

Εκμετάλλευση του Πεδίου
Γέργερης-Νυβρίτου στο
Καρστικό ΥΥΣ του ΝΑ
Ψηλορείτη
Λιμνοδεξαμενή Βασιλικών
Ανωγείων

Ανόρυξη
γεωτρήσεων

Προτάσεις
έργων
υποδομής

Προτεινόμενο
Master Plan

Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης

1.865

195.632,14

Λιμνοδεξαμενή

Προτάσεις
έργων
υποδομής

Προτεινόμενο
από
AQUAMAN

374

-

Μελέτη σε
εξέλιξη

4.200.000

Λιμνοδεξαμενή Στερνών
"Κουτέλα"

Λιμνοδεξαμενή

-

Προτεινόμενο

3.400.000

Ανόρυξη
γεωτρήσεων

Προτεινόμενο
από
AQUAMAN
Προτεινόμενο
Master Plan

17.465

Νέες γεωτρήσεις στα ΥΥΣ

Προτάσεις
έργων
υποδομής
Προτάσεις
έργων
υποδομής

ΤΟΕΒ
Βασιλικών
ΑνωγείωνΦλαθιακών
Δήμος
Γόρτυνας
Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης

19.330

30.000.000,00

Προτεινόμενο

11.340.000

Φράγμα Πανασού

Φράγμα

17.465

-

Φράγμα

Προτεινόμενο
από
AQUAMAN
Προτεινόμενο
Master Plan

Δήμος
Γόρτυνας

Αξιοποίηση δυναμικού π.
Γεροποτάμου και
παραποτάμων του

Προτάσεις
έργων
υποδομής
Προτάσεις
έργων
υποδομής

Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης

24.129

δ/ε

Ολοκληρωμένη
μελέτη υπό
έγκριση
Προτεινόμενο

Αναβάθμιση ΕΕΛ και
επαναχρησιμοποίηση
επεξεργασμένων λυμάτων
ΕΕΛ Ηρακλείου

Επαναχρησιμοπ
οίηση/Φράγμα/
Ανόρυξη
γεωτρήσεων

Προτάσεις
έργων
υποδομής

Προτεινόμενο
Master Plan

Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης

243.378

10.200.000

Προτεινόμενο

Φράγμα

Προτάσεις
έργων
υποδομής

Περιφέρεια
Κρήτης

Περιφέρεια
Κρήτης

243.378

-

Μελέτη σε
εξέλιξη

Φράγμα

Προτάσεις
έργων
υποδομής

Περιφέρεια
Κρήτης
Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης

Περιφέρεια
Κρήτης
Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης

243.378

-

Επικαιροποίηση
Μελέτης

6.545.000

Κατασκευή φράγματος στον
Γιόφυρο ποταμό

22

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

EL1339

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Άρδευση/
Αντιπλημ
μυρικό

Αρδευτικό
σύστημα Δήμου
Ηρακλείου

23

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

EL1339

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Άρδευση/
Αντιπλημ
μυρικό

Αρδευτικό
σύστημα Δήμου
Ηρακλείου

Νέες γεωτρήσεις στο Πεδίο
Τυλίσου, Κρουσώνα, Δαφνέ
Ανανέωση και τροποποίηση
Περιβαλλοντικής μελέτης και
τεύχη δημοπράτησης
φράγμα Ασιτών- Πρινιά Ν.
Ηρακλείου του έργου
Φράγμα Ασιτών-Πρινιά Ν.
Ηρακλείου
Μελέτη αντιπλημμυρικού
φράγματος Δαφνών Δήμου
Ηρακλείου
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Περιφερειακή
Ενότητα

24

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

EL1339

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Άρδευση

25

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

EL1340

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ύδρευση

26

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

EL1339

ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Ύδρευση

Αυτόνομα
υδροδοτικά
συστήματα

27

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

EL1339

ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ύδρευση

Σύστημα
Υδροδότησης
Αποσελέμη

28

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

EL1339
EL1340

ΜΙΝΩΑ
ΠΕΔΙΑΔΑΣ

Ύδρευση

29

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

EL1340

ΜΙΝΩΑ
ΠΕΔΙΑΔΑΣ

Άρδευση

Αυτόνομα
υδροδοτικά
συστήματα
Αρδευτικό
Σύστημα ΙνίουΜαχαιρών

ΛΑΠ

Δήμος

Ύδρευση/
Άρδευση

Συμμετοχή σε
Υδροδοτικό
Σύστημα

Α/Α

30

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

EL1340

ΜΙΝΩΑ
ΠΕΔΙΑΔΑΣ

Άρδευση

31

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

EL1340

ΦΑΙΣΤΟΥ

Άρδευση

Αρδευτικό
σύστημα Δήμου
Ηρακλείου
Σύστημα
Υδροδότησης
Αποσελέμη

Αρδευτικό
Σύστημα Δήμου
Μίνωα-Πεδιάδας
Αρδευτικό
σύστημα Δήμου
Φαιστού

Προτεινόμενο Έργο

Είδος

Μελέτη φράγματος
Λαδούκου και αρδευτικών
δικτύων
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣ
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ Δ3 & Δ1
Αναβάθμιση υδροδοτικού
συστήματος Τυλίσου με
εκμετάλλευση του
Καρστικού πεδίου Τύλισος
- Αξιοποίηση του δυναμικού
Αλμυρού (Γαζίου) Ηρακλείου
με κατασκευή μονάδας
αφαλάτωσης
- Αξιοποίηση των πηγών
Αλμυρού Αγίου Νικολάου με
την κατασκευή μονάδας
αφαλάτωσης
- Εκμετάλλευση του
Καρστικού πεδίου ΤύλισοςΚρουσώνας-Δαφνές
- Εκμετάλλευση του
Καρστικού πεδίου ΦουρνήΕλούντα
Αναβάθμιση υδροδοτικού
συστήματος Αρκαλοχωρίου

Φράγμα

Επαναχρησιμοποίηση
επεξεργασμένων λυμάτων
ΕΕΛ Αρκαλοχωρίου

Επαναχρησιμοπ
οίηση/ Ανόρυξη
γεωτρήσεων

Νέες γεωτρήσεις στο ΥΥΣ
ΠΟΡΩΔΕΣ ΜΕΣΑΡΑΣ-ΝΟΤΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Φράγμα Μπαδιά
(χωρητικότητας 2.342.150
m3)
Αναβάθμιση ΕΕΛ και
επαναχρησιμοποίηση
επεξεργασμένων λυμάτων
ΕΕΛ Τυμπακίου και
Ματάλων

Κατηγορία
προτάσεων

Φορέας
Πρότασης

Φορέας
Υλοποίησης

Επωφελούμενος
Πληθυσμός

Δυναμικότητα
m3/ έτος

-

Προτάσεις
έργων
υποδομής
Προτάσεις
έργων
υποδομής

Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης
Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης

Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης
Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης

243.378

Ανόρυξη
γεωτρήσεων

Προτάσεις
έργων
υποδομής

Προτεινόμενο
Master Plan

Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης

1.397

Κατασκευή
μονάδων
αφαλάτωσης

Προτάσεις
έργων
υποδομής

Προτεινόμενο
Master Plan

Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης

Ανόρυξη
γεωτρήσεων

Προτάσεις
έργων
υποδομής
Προτάσεις
έργων
υποδομής

Προτεινόμενο
Master Plan

Προτάσεις
έργων
υποδομής
Προτάσεις
έργων
υποδομής

Προτεινόμενο
από
AQUAMAN
Προτεινόμενο
Master Plan

Έργα
μεταφοράς
νερού

Φράγμα

Επαναχρησιμοπ
οίηση/ Ανόρυξη
γεωτρήσεων

Προτεινόμενο
Master Plan

130.000

Ωριμότητα

Επικαιροποίηση
Μελέτης

Εκτιμώμενο
κόστος
υλοποίησης
έργων
υποδομής
(ευρώ)
1.800.000

Προτεινόμενο

6.500.000

87.873,52

Προτεινόμενο

450.000

627.917

9.855.000

Προτεινόμενο

19.955.000

Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης
Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης

6.970

655.649,27

Προτεινόμενο

975.000

1.538

1.507.500

Προτεινόμενο

760.000

Δήμος Μίνωα
Πεδιάδας

23.228

-

Προτεινόμενο

5.780.000

Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης

6.664

6.520.000

Προτεινόμενο

3.530.000

Νέες γεωτρήσεις στα ΥΥΣ

Παραδοτέο Υ1-11 ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTER PLAN)- προς διαβούλευση

45

Α/Α

Περιφερειακή
Ενότητα

32

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

EL1340

ΦΑΙΣΤΟΥ

Ύδρευση

33

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

EL1340

ΦΑΙΣΤΟΥ

Άρδευση

34

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

EL1340

ΦΑΙΣΤΟΥ

Άρδευση

35

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

EL1340

ΦΑΙΣΤΟΥ

Άρδευση

36

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

EL1340

ΦΑΙΣΤΟΥ

Άρδευση

37

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

EL1339

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Ύδρευση

38

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

EL1341

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Άρδευση

39

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

EL1341

ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Άρδευση

ΛΑΠ

Δήμος

Ύδρευση/
Άρδευση

Διυλιστήριο κατάντη
φράγματος Φανερωμένης

Διυλιστήριο

Προτάσεις
έργων
υποδομής

Προτεινόμενο
Master Plan

Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης

9.372

966.362

Προτεινόμενο

Εκτιμώμενο
κόστος
υλοποίησης
έργων
υποδομής
(ευρώ)
3.968.000

Λιμνοδεξαμενή
Μαργαρικαρίου (1.000.000
m3)
Μελέτη φράγματος
εμπλουτισμού Μαγείρου
Τυμπακίου Ηρακλείου
Κρήτης

Λιμνοδεξαμενή

Προτάσεις
έργων
υποδομής
Προτάσεις
έργων
υποδομής

ΤΟΕΒ
Μαργαρικαρί
ου
ΔΕΥΑ Φαιστού

ΤΟΕΒ
Μαργαρικαρί
ου
ΔΕΥΑ Φαιστού

6.664

-

Προτεινόμενο

6.000.000

34.454

-

Έγκριση
χρηματοδότηση
ς μελέτης

Φράγμα Κλημαθιανού
Ποταμού Τυμπακίου

Φράγμα

Δήμος
Φαιστού

Δήμος
Φαιστού

23.929

-

Προτεινόμενο

Φράγματα Ανισκαρίου και
Πηγαϊδακίων (2.000.000 m3)

Φράγμα

Δήμος
Φαιστού

Δήμος
Φαιστού

23.929

-

Προτεινόμενο

5.000.000

Αναβάθμιση υδροδοτικού
συστήματος Επισκοπής

Ανόρυξη
γεωτρήσεων

Προτεινόμενο
Master Plan

67.335,27

Προτεινόμενο

235.000

Λιμνοδεξαμενή

ΠΕ Λασιθίου

Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης
ΠΕ Λασιθίου

1.732

Λιμνοδεξαμενή Λαπάθου
Λασιθίου

21.679

-

Ανόρυξη υδρογεωτρήσεων
(επτα) στην περιοχή
Βραχασίου και ενσωμάτωση
τους στο αρδευτικό δίκτυο

Ανόρυξη
γεωτρήσεων/Λι
μνοδεξαμενή/Φ
ράγμα

Προτάσεις
έργων
υποδομής
Προτάσεις
έργων
υποδομής
Προτάσεις
έργων
υποδομής
Προτάσεις
έργων
υποδομής
Προτάσεις
έργων
υποδομής

ΠΕ Λασιθίου

ΠΕ Λασιθίου

77.785

-

Επαναχρησιμοπ
οίηση/ Ανόρυξη
γεωτρήσεων

Προτάσεις
έργων
υποδομής

Προτεινόμενο
Master Plan

Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης

21.679

Ανόρυξη
γεωτρήσεων

Προτάσεις
έργων
υποδομής

Προτεινόμενο
Master Plan

Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης

1.001

Συμμετοχή σε
Υδροδοτικό
Σύστημα
Σύστημα
Υδροδότησης
ΤυμπακίουΚαμηλαρίου
Αρδευτικό
σύστημα Δήμου
Φαιστού
Αρδευτικό
Σύστημα
Φανερωμένης/ΤΟ
ΕΒ Δυτικής
Μεσσαράς
Αρδευτικό
Σύστημα
Φανερωμένης
Αρδευτικό
Σύστημα
Φανερωμένης
Αυτόνομα
υδροδοτικά
συστήματα
Αρδευτικό
σύστημα Δήμου
Ιεράπετρας
Αρδευτικό
Σύστημα Δήμου
Αγίου Νικολάου

Προτεινόμενο Έργο

Είδος

Φράγμα

Κατηγορία
προτάσεων

Φορέας
Πρότασης

Φορέας
Υλοποίησης

Επωφελούμενος
Πληθυσμός

Δυναμικότητα
m3/ έτος

Ωριμότητα

Έγκριση
χρηματοδότηση
ς μελέτης
Προτεινόμενο

3.090.000

14.025.700

Προτεινόμενο

5.795.000

86.878,56

Προτεινόμενο

550.000

Λιμνοδεξαμενή Κρούστα
Λιμνοδεξεμνή Φουρνής
Λασιθίου

40

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

EL1341

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Άρδευση

Αρδευτικό
σύστημα Δήμου
Ιεράπετρας

41

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

EL1341

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ύδρευση

Αυτόνομα
υδροδοτικά
συστήματα

Φράγμα Καθαρού Λασιθίου
Αναβάθμιση ΕΕΛ και
επαναχρησιμοποίηση
επεξεργασμένων λυμάτων
ΕΕΛ Ιεράπετρας
Νέες γεωτρήσεις στα ΥΥΣ
Αξιοποίηση Πεδίου
Καβουσίου

Παραδοτέο Υ1-11 ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTER PLAN)- προς διαβούλευση

46

Α/Α

Περιφερειακή
Ενότητα

42

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΛΑΠ

EL1341

Δήμος

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ύδρευση/
Άρδευση

Ύδρευση/
Άρδευση

Διυλιστήριο/
Ανόρυξη
Γεωτρήσεων/
Φράγμα

Προτάσεις
έργων
υποδομής

Προτεινόμενο
Master Plan

Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης

8.005

949.000

Προτεινόμενο

Εκτιμώμενο
κόστος
υλοποίησης
έργων
υποδομής
(ευρώ)
65.501.000

Διυλιστήριο

Προτάσεις
έργων
υποδομής

Προτεινόμενο
Master Plan

Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης

31.688

665.000

Προτεινόμενο

11.862.000

Κατασκευή φράγματος
ποταμού Μύρτου Δήμου
Ιεράπετρας
Λιμνοδεξαμενή
Σχινοκαψάλων Λασιθίου

Φράγμα

Περιφέρεια
Κρήτης

Περιφέρεια
Κρήτης

21.679

-

ΠΕ Λασιθίου

ΠΕ Λασιθίου

21.679

-

Λιμνοδεξαμενή

ΠΕ Λασιθίου

ΠΕ Λασιθίου

470

-

Ολοκληρωμένη
μελέτη υπό
έγκριση
Έγκριση
χρηματοδότηση
ς μελέτης
Έγκριση
χρηματοδότηση
ς μελέτης

60.000.000

Μελέτη λιμνοδεξαμενής
Τσικαλαριών και λειτουργία
αρδευτικού δικτύου
Κουτσουρά
Μελέτη φράγματος Αγ.
Ιωάννη Ιεράπετρας Ν.
Λασιθίου και βασικών έργων
αξιοποίησης αρδευτικού
νερού – Οριστική υδραυλική
μελέτη βασικών έργων
αξιοποίησης αρδευτικού
νερού 2017
Φράγμα Καλαμαύκας

Προτάσεις
έργων
υποδομής
Προτάσεις
έργων
υποδομής
Προτάσεις
έργων
υποδομής

Φράγμα

Προτάσεις
έργων
υποδομής

ΥΠΑΑΤ

ΥΠΑΑΤ

21.679

-

Ολοκληρωμένη
μελέτη υπό
έγκριση

7.803.673

Φράγμα

21.679

-

Προτεινόμενο

Λιμνοδεξαμενή

Προτεινόμενο
από
AQUAMAN
Διεύθυνση
Υδάτων
Λασιθίου

Δήμος
Ιεράπετρας

Τρίτη λιμνοδεξαμενή
Οροπεδίου Λασιθίου
900,000 m3/y

Προτάσεις
έργων
υποδομής
Προτάσεις
έργων
υποδομής

Διεύθυνση
Υδάτων
Λασιθίου

2.372

-

Προτεινόμενο

Συμμετοχή σε
Υδροδοτικό
Σύστημα
Σύστημα
Υδροδότησης
Λιθινών

Προτεινόμενο Έργο

Διυλιστήριο κατάντη
φράγματος Λιθινών
Αξιοποίηση Πεδίου
Κουτσουρά

43

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

EL1341

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ύδρευση

Σύστημα
Υδροδότησης
Ιεράπετρας-Αγ.
Ιωάννη-ΜύρτουΑνατολής
Αρδευτικό
σύστημα Δήμου
Ιεράπετρας
Αρδευτικό
σύστημα Δήμου
Ιεράπετρας
ΤΟΕΒ Κουτσουρά

44

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

EL1341

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

45

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

EL1341

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Άρδευση/
Αντιπλημ
μυρικό
Άρδευση

46

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

EL1341

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Άρδευση/
Αντιπλημ
μυρικό

47

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

EL1341

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Άρδευση/
Αντιπλημ
μυρικό

Αρδευτικό
σύστημα Δήμου
Ιεράπετρας

48

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

EL1341

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Άρδευση

49

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

EL1339

ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Άρδευση

Αρδευτικό
σύστημα Δήμου
Ιεράπετρας
Αρδευτικό
Σύστημα
Οροπεδίου
Λασιθίου

Φράγμα Λιθινών
Επέκταση διυλιστηρίου
Μπραμιανών

Παραδοτέο Υ1-11 ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTER PLAN)- προς διαβούλευση

Είδος

Λιμνοδεξαμενή

Κατηγορία
προτάσεων

Φορέας
Πρότασης

Φορέας
Υλοποίησης

Επωφελούμενος
Πληθυσμός

Δυναμικότητα
m3/ έτος

Ωριμότητα

2.250.000

5.400.000

47

Α/Α

Περιφερειακή
Ενότητα

50

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΛΑΠ

EL1341

Δήμος

ΣΗΤΕΙΑΣ

Ύδρευση/
Άρδευση

Άρδευση

Συμμετοχή σε
Υδροδοτικό
Σύστημα
Αρδευτικό
σύστημα Δήμου
Σητείας

Κατηγορία
προτάσεων

Φορέας
Πρότασης

Επωφελούμενος
Πληθυσμός

Δυναμικότητα
m3/ έτος

Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης

28.017

9.020.000

Προτεινόμενο

Εκτιμώμενο
κόστος
υλοποίησης
έργων
υποδομής
(ευρώ)
4.780.000

Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης
Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης
ΣΔΛΑΠ

1.511

58.133,31

Προτεινόμενο

175.000

2.083

-

προτεινόμενο

150.000

207

-

114.662

6.311.156,33

Έγκριση
χρηματοδότηση
ς μελέτης
Προτεινόμενο

Δήμος
Μαλεβιζίου

114.662

-

Προτεινόμενο

Δήμος
Μαλεβιζίου

114.662

-

Προτεινόμενο

Φορέας
Υλοποίησης

Προτεινόμενο Έργο

Είδος

Αναβάθμιση ΕΕΛ Σητείας και
επαναχρησιμοποίηση
επεξεργασμένων λυμάτων
ΕΕΛ Σητείας

Επαναχρησιμοπ
οίηση/
Φράγμα/
Ανόρυξη
Γεωτρήσεων

Προτάσεις
έργων
υποδομής

Προτεινόμενο
Master Plan

Ανόρυξη
γεωτρήσεων

Προτάσεις
έργων
υποδομής
Προτάσεις
έργων
υποδομής

Προτεινόμενο
Master Plan

Προτάσεις
έργων
υποδομής
Προτάσεις
έργων
υποδομής

Περιφερειακή
Ενότητα
Λασιθίου
Προτεινόμενο
Masterplan

Περιφερειακή
Ενότητα
Λασιθίου
Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης

Προτάσεις
έργων
υποδομής
Προτάσεις
έργων
υποδομής

Προτεινόμενο
από
AQUAMAN
Προτεινόμενο
από
AQUAMAN

Ωριμότητα

Αξιοποίηση δυναμικού π.
Πεντέλη (Παντέλη)

51

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

EL1341

ΣΗΤΕΙΑΣ

Ύδρευση

Αυτόνομα
υδροδοτικά
συστήματα
Σύστημα
Υδροδότησης
Ζίρου, Απιδίου,
Αρμένων και
Χανδρά Σητείας

52

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

EL1341

ΣΗΤΕΙΑΣ

Ύδρευση

53

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

EL1341

ΣΗΤΕΙΑΣ

Άρδευση

ΤΟΕΒ Ζάκρου

54

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

EL1339

ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Άρδευση

Αρδευτικό
Σύστημα Δήμου
Μαλεβιζίου

55

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

EL1339

ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Άρδευση

56

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

EL1339

ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Άρδευση

Αρδευτικό
Σύστημα Δήμου
Μαλεβιζίου
Αρδευτικό
Σύστημα Δήμου
Μαλεβιζίου

Νέες γεωτρήσεις στο πεδίο
Πισκοκέφαλου Μαρωνιάς
στο ΥΥΣ Πορώδες ΣητείαςΠαπαγιαννάδων- Αγίας
Τριάδας
Αναβάθμιση υδροδοτικού
συστήματος Ζάκρου
Αντικατάσταση
υφιστάμενων υδρευτικών
γεωτρήσεων που αντλούν
νερό από ΥΥΣ με κακή
ποιοτική ή ποσοτική
κατάσταση ή από ΥΥΣ που
εμφανίζουν τοπική ποιοτική
επιβάρυνση, με νέες
γεωτρήσεις, σε
παραπλήσιους υδροφορείς
με καλή ποιοτική ή ποσοτική
κατάσταση
Μελέτη λιμνοδεξαμενής
Ζάκρου

Αντικατάσταση
γεωτρήσεων

Εκμετάλλευση των υπογείων
υδάτων μέσω διάνοιξης
γεωτρήσεων για την κάλυψη
της μελλοντικής ζήτησης
αρδευτικού συστήματος
Δήμου Μαλεβιζίου
Κατασκευή φράγματος
Καντρή Καμάρα

Ανόρυξη
γεωτρήσεων

Κατασκευή φράγματος
Παπαγιάννη Μετόχι

Φράγμα

Παραδοτέο Υ1-11 ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTER PLAN)- προς διαβούλευση

Λιμνοδεξαμενή

Φράγμα

Προτεινόμενο
Master
Plan/ΣΔΛΑΠ

3.600.000

2.835.000

48

Α/Α

Περιφερειακή
Ενότητα

57

Συμμετοχή σε
Υδροδοτικό
Σύστημα

ΛΑΠ

Δήμος

Ύδρευση/
Άρδευση

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

EL1339

ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Άρδευση

58

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

EL1340

ΑΓΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ύδρευση

59

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

EL1340

ΑΓΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ύδρευση

60

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

EL1340

ΑΓΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ύδρευση

61

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

EL1340

ΑΓΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ύδρευση

62

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

EL1340

ΑΓΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ύδρευση

63

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

EL1340

ΑΓΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Άρδευση

64

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

EL1339
EL1340

ΑΜΑΡΙΟΥ

Άρδευση

Αρδευτικό
Σύστημα Δήμου
Αμαρίου

65

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

EL1340

ΑΜΑΡΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Άρδευση/
Αντιπλημ
μυρικό

66

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

EL1340

ΑΜΑΡΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Άρδευση/
Αντιπλημ
μυρικό

Αρδευτικό
Σύστημα
ΒιζαρίουΛαμπιωτώνΠετροχωρίου /
ΤΟΕΒ Αγ. Γαλήνης
Αρδευτικό
Σύστημα
ΒιζαρίουΛαμπιωτώνΠετροχωρίου /
ΤΟΕΒ Αγ. Γαλήνης

Αρδευτικό
Σύστημα Δήμου
Μαλεβιζίου
Αυτόνομα
υδροδοτικά
συστήματα
Αυτόνομα
υδροδοτικά
συστήματα
Αυτόνομα
υδροδοτικά
συστήματα
Αυτόνομα
υδροδοτικά
συστήματα
Αυτόνομα
υδροδοτικά
συστήματα
ΤΟΕΒ Αγ. Γαλήνης

Προτεινόμενο Έργο

Φορέας
Πρότασης

Φορέας
Υλοποίησης

Επωφελούμενος
Πληθυσμός

Δυναμικότητα
m3/ έτος

Προτάσεις
έργων
υποδομής
Προτάσεις
έργων
υποδομής
Προτάσεις
έργων
υποδομής
Προτάσεις
έργων
υποδομής
Προτάσεις
έργων
υποδομής

Προτεινόμενο
από
AQUAMAN
Προτεινόμενο
Master Plan

Δήμος
Μυλοποτάμο
υ
Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης
Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης
Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης
Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης

114.662

-

Προτεινόμενο

3.017

233.150,83

Προτεινόμενο

100.000

1.860

154.783,29

Προτεινόμενο

365.000

3.478

271.462,09

Προτεινόμενο

765.000

1.102

86.954,51

Προτεινόμενο

350.000

Προτάσεις
έργων
υποδομής
Προτάσεις
έργων
υποδομής

Προτεινόμενο
Master Plan

Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης
ΤΟΕΒ Αγ.
Γαλήνης

1.756

126.900,77

Προτεινόμενο

625.000

701

-

Προτεινόμενο

5.400.000

Ανόρυξη
γεωτρήσεων

Προτάσεις
έργων
υποδομής

Προτεινόμενο
Masterplan

Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης

12.520

2.253.605,86

Προτεινόμενο

945.000

Φράγμα
Δίκτυα
άρδευσης

Προτάσεις
έργων
υποδομής

ΥΠΑΑΤ

ΥΠΑΑΤ

1.366

-

Ολοκληρωμένη
μελέτη υπό
έγκριση

130.000.000

Φράγμα

Προτάσεις
έργων
υποδομής

Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης
Παυλάκης

Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης
Παυλάκης

1.366

-

Έγκριση
χρηματοδότηση
ς μελέτης

50.000.000

Είδος

Λιμνοδεξαμενή Γωνιών
Μαλεβιζίου

Λιμνοδεξαμενή

Αναβάθμιση υδροδοτικού
συστήματος Μαριού

Ανόρυξη
γεωτρήσεων

Αναβάθμιση υδροδοτικού
συστήματος Μύρθιου

Ανόρυξη
γεωτρήσεων

Αναβάθμιση υδροδοτικού
συστήματος Σελλίων

Ανόρυξη
γεωτρήσεων

Αξιοποίηση του Πεδίου
Ασιδέρωτα ( Πηγή Λίγκρες)
στο ΥΥΣ Καρστικό
Καλλικράτη- Ασιδέρωτα
Αξιοποίηση του Πεδίου
Κουρταλιώτη στο ΥΥΣ
Καρστικό Κέδρου
Κατασκευή δύο
λιμνοδεξαμενών
χωρητικότητας 500.000 έως
600.000 m3 και 200.000 έως
300.000 m3 (αντί
φράγματος Γερακαρίου)
Εκμετάλλευση των υπογείων
υδάτων μέσω διάνοιξης
γεωτρήσεων για την κάλυψη
της μελλοντικής ζήτησης
αρδευτικού συστήματος
Δήμου Αμαρίου
Έργα φράγματος Πλατύ
νομού Ρεθύμνου με αγωγό
μεταφοράς προς Μεσαρά
νομού Ηρακλείου και
αρδευτικά δίκτυα νομού
Ρεθύμνου
Φράγμα Ελενών-Γερακαρίου
(Συμπληρωματικό Έργο
Φράγματος Πλατύ)

Ανόρυξη
γεωτρήσεων

Παραδοτέο Υ1-11 ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTER PLAN)- προς διαβούλευση

Ανόρυξη
γεωτρήσεων
Λιμνοδεξαμενή

Κατηγορία
προτάσεων

Εκτιμώμενο
κόστος
υλοποίησης
έργων
υποδομής
(ευρώ)

Προτεινόμενο
Master Plan
Προτεινόμενο
Master Plan
Προτεινόμενο
Master Plan

Πρόταση της
Συντονιστικής
Επιτροπής
κατοίκων της
περιοχής

Ωριμότητα

49

Περιφερειακή
Ενότητα

67

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

EL1339
EL1340

ΑΝΩΓΕΙΩΝ

Ύδρευση

Αυτόνομα
υδροδοτικά
συστήματα

68

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

EL1339

ΑΝΩΓΕΙΩΝ

Ύδρευση/
Άρδευση

69

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

EL1339

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜ
ΟΥ

Ύδρευση

70

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

EL1339

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜ
ΟΥ

Άρδευση

Αρδευτικό
Σύστημα
Ανωγείων
Αυτόνομα
υδροδοτικά
συστήματα
Αρδευτικό
Σύστημα Δήμου
Μυλοποτάμου

ΛΑΠ

Δήμος

Ύδρευση/
Άρδευση

Συμμετοχή σε
Υδροδοτικό
Σύστημα

Α/Α

Προτεινόμενο Έργο

Είδος

Κατηγορία
προτάσεων

Φορέας
Πρότασης

Φορέας
Υλοποίησης

Επωφελούμενος
Πληθυσμός

Δυναμικότητα
m3/ έτος

Ωριμότητα

Εκτιμώμενο
κόστος
υλοποίησης
έργων
υποδομής
(ευρώ)

Ανόρυξη υδρευτικών
Γεωτρήσεων στις θέσεις
Ρήνου-Μύλος-ΣκορδύλιΠλατάνι- Σφακάκι, Δήμου
Ανωγείων
Κατασκευή λιμνοδεξαμενής
Ανωγείων

Ανόρυξη
γεωτρήσεων

Προτάσεις
έργων
υποδομής

AQUAMAN

Δήμος
Ανωγείων

4.271

-

Προτεινόμενο

Λιμνοδεξαμενή

4.271

-

Προτεινόμενο

Ανόρυξη
γεωτρήσεων

Προτεινόμενο
από
AQUAMAN
Προτεινόμενο
Master Plan

Δήμος
Ανωγείων

Αξιοποίηση Πεδίου
Γεροποτάμου στο ΥΥΣ
Καρστικό ΒΑ Ψηλορείτη
Εκμετάλλευση των υπογείων
υδάτων μέσω διάνοιξης
γεωτρήσεων για την κάλυψη
της μελλοντικής ζήτησης
αρδευτικού συστήματος
Δήμου Μυλοποτάμου

Προτάσεις
έργων
υποδομής
Προτάσεις
έργων
υποδομής
Προτάσεις
έργων
υποδομής

Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης
Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης

3.147

359.269,25

Προτεινόμενο

2.305.000

32.526

9.180.000,00

Προτεινόμενο

11.977.500

Προτάσεις
έργων
υποδομής
Προτάσεις
έργων
υποδομής

Προτεινόμενο
Master Plan

Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης
Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης

6.148

477.748,00

Προτεινόμενο

656.000

1.909

204.264,13

Προτεινόμενο

123.200

Προτάσεις
έργων
υποδομής

Προτεινόμενο
Master Plan

Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης

1.171

70.200,70

Προτεινόμενο

430.000

Ανόρυξη
γεωτρήσεων

Προτεινόμενο
Masterplan

Αξιοποίηση φράγματος
Ποταμών Αμαρίου με τη
κατασκευή αγωγού
μεταφοράς νερού για
αρδευτικούς σκοπούς στην
παραλιακή περιοχή
Μυλοποτάμου

71

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

EL1339

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜ
ΟΥ

Ύδρευση

72

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

EL1339

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜ
ΟΥ

Ύδρευση

73

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

EL1339

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Ύδρευση

Σύστημα
Υδροδότησης
Μελιδονίου
Σύστημα
Υδροδότησης
παραλιακών
περιοχών
Μυλοποτάμου
Αυτόνομα
υδροδοτικά
συστήματα

Κατασκευή λιμνοδεξαμενής
Ζωνιανών
Εκμετάλλευση υπογείων
υδάτων

Ανόρυξη
γεωτρήσεων

Κατασκευή τοπικής ΕΕΝ
Περάματος

Διυλιστήριο

Αναβάθμιση υδροδοτικού
συστήματος Ρουσσοσπιτίου

Ανόρυξη
γεωτρήσεων

Παραδοτέο Υ1-11 ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTER PLAN)- προς διαβούλευση

Προτεινόμενο
Masterplan

50

Περιφερειακή
Ενότητα

74

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

EL1339

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Ύδρευση

Σύστημα
Υδροδότησης
ΡεθύμνουΓεωργιούπολης

75

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

EL1339

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Άρδευση

76

ΧΑΝΙΩΝ

EL1340

ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ

Ύδρευση

77

ΧΑΝΙΩΝ

EL1340

ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ

Ύδρευση/
Άρδευση

Αρδευτικό
Σύστημα Δήμου
Αμαρίου
Αρδευτικό
Σύστημα Δήμου
Μυλοποτάμου
Αυτόνομα
υδροδοτικά
συστήματα
Σύστημα
Υδροδότησης
Κοπετών

ΛΑΠ

Δήμος

Ύδρευση/
Άρδευση

Συμμετοχή σε
Υδροδοτικό
Σύστημα

Α/Α

Κατηγορία
προτάσεων

Φορέας
Πρότασης

Επωφελούμενος
Πληθυσμός

Δυναμικότητα
m3/ έτος

Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης
ΣΔΛΑΠ

160.219

-

Προτεινόμενο

Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης

Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης

45.046

-

Έγκριση
χρηματοδότηση
ς μελέτης

Προτάσεις
έργων
υποδομής
Προτάσεις
έργων
υποδομής

Προτεινόμενο
Master Plan

Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης
Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης

1.380

90.777,80

Προτεινόμενο

960.000

7.947

606.557

Προτεινόμενο

8.520.500

Διυλιστήριο

Προτάσεις
έργων
υποδομής

Διαχειριστικό
Καντάνου
Σελίνου

Διαχειριστικό
Καντάνου
Σελίνου

615

-

Προτεινόμενο

6.150.685

Ανόρυξη
γεωτρήσεων

Προτάσεις
έργων
υποδομής

Προτεινόμενο
Masterplan

Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης

12.094

976.390,17

Προτεινόμενο

630.000

Λιμνοδεξαμενή

Προτάσεις
έργων
υποδομής

ΥΠΟΜΕΔΙ

ΥΠΟΜΕΔΙ

110

-

Προτεινόμενο Έργο

Είδος

Αντικατάσταση
υφιστάμενων υδρευτικών
γεωτρήσεων που αντλούν
νερό από ΥΥΣ με κακή
ποιοτική ή ποσοτική
κατάσταση ή από ΥΥΣ που
εμφανίζουν τοπική ποιοτική
επιβάρυνση, με νέες
γεωτρήσεις, σε
παραπλήσιους υδροφορείς
με καλή ποιοτική ή ποσοτική
κατάσταση
Επέκταση Δικτύων
Φράγματος Ποταμών
Αμαρίου: Αρδευτικά Δίκτυα
Δήμου Αμαρίου- Επέκταση
Κεντρικού Αγωγού Διανομής
προς Δήμο Μυλοποτάμου
Αξιοποίηση του Καρστικού
Πεδίου Παλαιοχώρας

Αντικατάσταση
γεωτρήσεων

Προτάσεις
έργων
υποδομής

Προτεινόμενο
Master
Plan/ΣΔΛΑΠ

Έργα
διασύνδεσης

Προτάσεις
έργων
υποδομής

Ανόρυξη
γεωτρήσεων

Διυλιστήριο κατάντη
λιμνοδεξαμενής Κοπετών

Διυλιστήριο/Αν
όρυξη
Γεωτρήσεων

Προτεινόμενο
Master Plan

Φορέας
Υλοποίησης

Εκτιμώμενο
κόστος
υλοποίησης
έργων
υποδομής
(ευρώ)
150.000

Ωριμότητα

3.242.482

Εκμετάλλευση υπογείων
υδάτων

78

ΧΑΝΙΩΝ

EL1340

ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ

Ύδρευση

Αυτόνομα
υδροδοτικά
συστήματα

79

ΧΑΝΙΩΝ

EL1339
EL1340

ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ

Άρδευση

Αρδευτικό
Σύστημα Δήμου
Καντάνου Σελίνου

80

ΧΑΝΙΩΝ

EL1339

ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ

Άρδευση/
Αντιπλημ
μυρικό

Κουντούρα
Αναδασμός
Δίκτυο

Λιμνοδεξαμενή Κοπετών
Εγκατάσταση Επεξεργασίας
νερού λιμνοδεξαμενής
ρέματος Αγίας Ειρήνης
Λιμνοδεξαμενή Αγίας
Ειρήνης
Εκμετάλλευση των υπογείων
υδάτων μέσω διάνοιξης
γεωτρήσεων για την κάλυψη
της μελλοντικής ζήτησης
αρδευτικού συστήματος
Δήμου Καντάνου Σελίνου
Μελέτη αντιπλημμυρικών
έργων λιμνοδεξαμενής στη
θέση Κουντούρα του Δήμου
Κανδάνου Σελίνου

Παραδοτέο Υ1-11 ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTER PLAN)- προς διαβούλευση

Μελέτη σε
εξέλιξη

1.000.000

51

Α/Α

Περιφερειακή
Ενότητα

81

Ύδρευση/
Άρδευση

ΛΑΠ

Δήμος

ΧΑΝΙΩΝ

EL1340

ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ

Άρδευση

82

ΧΑΝΙΩΝ

EL1339

ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ

Άρδευση

83

ΧΑΝΙΩΝ

EL1339

ΑΠΟΚΟΡΩΝΟ
Υ

84

ΧΑΝΙΩΝ

EL1339

85

ΧΑΝΙΩΝ

86

Συμμετοχή σε
Υδροδοτικό
Σύστημα

Προτεινόμενο Έργο

Είδος

Κατηγορία
προτάσεων

Φορέας
Πρότασης

Φορέας
Υλοποίησης

Επωφελούμενος
Πληθυσμός

Δυναμικότητα
m3/ έτος

Δήμος
Καντάνου
Σελίνου
Προτεινόμενο
από Ειδική
Διαχειριτική
Μελέτη
Πολυτεχνείου
Κρήτης
ΤΟΕΒ Δυτικού
Αποκόρωνα
Δήμος
Πλατανιά
Δήμος Χανίων
ΤΟΕΒ Δυτικού
Αποκόρωνα
Δήμος
Πλατανιά
Δήμος Χανίων
Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης

12.094

-

Προτεινόμενο

110

-

Προτεινόμενο

78.842

-

Προτεινόμενο

78.842

-

Προτεινόμενο

78.842

2.771.947,49

Προτεινόμενο

Δήμος
Κισσάμου

16.553

-

Προτεινόμενο

ΤΟΕΒ Κόλπου
Κισσάμου

1.735

-

Προτεινόμενο

1.000.000

Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης
Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης
Περιφέρεια
Κρήτης

1.967

67.525,72

Προτεινόμενο

379.000

1.291

130.934,24

Προτεινόμενο

1.442.500

16.553

-

Έγκριση
χρηματοδότηση
ς μελέτης

16.553

-

Προτεινόμενο

Αρδευτικό
Σύστημα Δήμου
Καντάνου Σελίνου
Κουντούρα
Αναδασμός
Δίκτυο

Μελέτη αξιοποίησης
μικροπηγών Σελίνου

Εκμετάλλευση
πηγών

Μικρό φράγμα στη θέση
Κορακόριζα

Φράγμα

Άρδευση

Αρδευτικό
Σύστημα
Αποκόρωνα

Κατασκευή ταμιευτήρων
νερού στον κάμπο Στύλου
(υπολεκάνη Κοιλιάρη)

Φράγμα

Προτάσεις
έργων
υποδομής

Προτεινόμενο
από
AQUAMAN
Προτεινόμενο
από Ειδική
Διαχειριτική
Μελέτη
Πολυτεχνείου
Κρήτης
Προτεινόμενο
από
AQUAMAN

ΑΠΟΚΟΡΩΝΟ
Υ

Άρδευση

Αρδευτικό
Σύστημα
Αποκόρωνα

Μελέτη αξιοποίησης
απορροών Βρυσσιανού
ποταμού (λιμνοδεξαμενή)

Λιμνοδεξαμενή

Προτάσεις
έργων
υποδομής

Προτεινόμενο
από
AQUAMAN

EL1339

ΑΠΟΚΟΡΩΝΟ
Υ
ΧΑΝΙΩΝ

Άρδευση

Αρδευτικό
Σύστημα
Αποκόρωνα

Ανόρυξη
γεωτρήσεων

Προτάσεις
έργων
υποδομής

Προτεινόμενο
Masterplan

ΧΑΝΙΩΝ

EL1339

ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Άρδευση

87

ΧΑΝΙΩΝ

EL1339

ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Άρδευση

Αρδευτικό
Σύστημα Δήμου
Κισσάμου
ΤΟΕΒ Κόλπου
Κισσάμου

Εκμετάλλευση των υπογείων
υδάτων μέσω διάνοιξης
γεωτρήσεων για την κάλυψη
της μελλοντικής ζήτησης
αρδευτικού συστήματος
Αποκόρωνα
Αγωγός Αρδευσης
Κολυμπάρι - Πλάτανος

88

ΧΑΝΙΩΝ

EL1339

ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Ύδρευση

Έργα
μεταφοράς
νερού
Έργα
μεταφοράς
νερού
Ανόρυξη
γεωτρήσεων

Προτεινόμενο
από
AQUAMAN
Προτεινόμενο
από
AQUAMAN
Προτεινόμενο
Master Plan

89

ΧΑΝΙΩΝ

EL1339

ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Ύδρευση

90

ΧΑΝΙΩΝ

EL1339

ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Άρδευση

Προτάσεις
έργων
υποδομής
Προτάσεις
έργων
υποδομής
Προτάσεις
έργων
υποδομής
Προτάσεις
έργων
υποδομής
Προτάσεις
έργων
υποδομής

91

ΧΑΝΙΩΝ

EL1339

ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Άρδευση

Προτάσεις
έργων
υποδομής

Προτεινόμενο
από
AQUAMAN

Αυτόνομα
υδροδοτικά
συστήματα
Αυτόνομα
υδροδοτικά
συστήματα
Αρδευτικό
Σύστημα Δήμου
Κισσάμου
Αρδευτικό
Σύστημα Δήμου
Κισσάμου

Αγωγός διασύνδεσης έργων
Αγιάς Κολυμβαρίου με τα
έργα Κισσάμου, μήκος 4 km
Αναβάθμιση υδροδοτικού
συστήματος Πλατάνου
Αξιοποίηση πεδίου που
εντοπίζονται οι πηγές
Κολενίου
Αποκατάσταση
λειτουργικότητας
λιμνοδεξαμενής Αγ.
Θεοδώρων
Αποκατάσταση
λειτουργικότητας
λιμνοδεξαμενής
Χρυσοσκαλίτισσας
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Ανόρυξη
γεωτρήσεων
Λιμνοδεξαμενή

Λιμνοδεξαμενή

Προτάσεις
έργων
υποδομής
Προτάσεις
έργων
υποδομής

Εκτιμώμενο
κόστος
υλοποίησης
έργων
υποδομής
(ευρώ)

Προτεινόμενο
Master Plan
Περιφέρεια
Κρήτης

Δήμος
Κισσάμου

Ωριμότητα

2.500.000

1.260.000

4.750.000

52

Περιφερειακή
Ενότητα

92

ΧΑΝΙΩΝ

EL1339

ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Άρδευση

Αρδευτικό
Σύστημα Δήμου
Κισσάμου

93

ΧΑΝΙΩΝ

EL1339

ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Άρδευση

Αρδευτικό
Σύστημα Δήμου
Κισσάμου

94

ΧΑΝΙΩΝ

EL1339

ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Άρδευση

ΤΟΕΒ Κόλπου
Κισσάμου

95

ΧΑΝΙΩΝ

EL1339

ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Άρδευση

ΤΟΕΒ Κόλπου
Κισσάμου

96

ΧΑΝΙΩΝ

EL1339

ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Άρδευση

97

ΧΑΝΙΩΝ

EL1339

ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Άρδευση

98

ΧΑΝΙΩΝ

EL1339

ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Άρδευση

99

ΧΑΝΙΩΝ

EL1339

ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Ύδρευση

100

ΧΑΝΙΩΝ

EL1339

ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Άρδευση

101

ΧΑΝΙΩΝ

EL1339

ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Άρδευση

Αρδευτικό
Σύστημα Δήμου
Κισσάμου
Αρδευτικό
Σύστημα Δήμου
Κισσάμου
Αρδευτικό
Σύστημα Δήμου
Κισσάμου
Αυτόνομα
υδροδοτικά
συστήματα
Αρδευτικό
Σύστημα Δήμου
Κισσάμου
Αρδευτικό
Σύστημα
Πλατανιά-Χανίων

ΛΑΠ

Δήμος

Ύδρευση/
Άρδευση

Συμμετοχή σε
Υδροδοτικό
Σύστημα

Α/Α

Προτεινόμενο Έργο

Είδος

Κατηγορία
προτάσεων

Προτεινόμενο

Εκτιμώμενο
κόστος
υλοποίησης
έργων
υποδομής
(ευρώ)
8.500.000

5.207.832,48

Προτεινόμενο

2.205.000

1.735

787.478,46

Προτεινόμενο

315.000

ΤΟΕΒ Κόλπου
Κισσάμου

1.735

-

Προτεινόμενο

Δήμος
Κισσάμου

16.553

-

Προτεινόμενο

ΠΕ Χανίων

16.553

-

Προτεινόμενο
από
AQUAMAN
AQUAMAN

Δήμος
Κισσάμου

16.553

-

Εγκεκριμένη
μελέτη / Προς
δημοπράτηση
Προτεινόμενο

Δήμος
Κισσάμου

314

-

Προτεινόμενο

Προτεινόμενο
από
AQUAMAN
Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης
Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.

Δήμος
Κισσάμου

16.553

-

Προτεινόμενο

Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης
Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.

198.254

Φορέας
Πρότασης

Φορέας
Υλοποίησης

Επωφελούμενος
Πληθυσμός

Άρδευση Δυτικής Κισσάμου:
αξιοποίηση γεωτρήσεων" :
Κατασκευή αγωγού
μεταφοράς ύδατος μήκους
περίπου 12 χλμ, τεσσάρων
αντλιοστασίων, διασύνδεση
υφιστάμενων και κατασκευή
νέων αρδευτικών δικτύων
5.000 στρεμμάτων
Εκμετάλλευση των υπογείων
υδάτων μέσω διάνοιξης
γεωτρήσεων για την κάλυψη
της μελλοντικής ζήτησης
αρδευτικού συστήματος
Δήμου Κισσάμου
Εκμετάλλευση των υπογείων
υδάτων μέσω διάνοιξης
γεωτρήσεων για την κάλυψη
της μελλοντικής ζήτησης
αρδευτικού συστήματος
ΤΟΕΒ Κόλπου Κισσάμου
Εμπλουτισμός υπογείων
υδροφορέων Κισσάμου

Έργα
μεταφοράς
νερού

Προτάσεις
έργων
υποδομής

Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης

Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης

16.553

Ανόρυξη
γεωτρήσεων

Προτάσεις
έργων
υποδομής

Προτεινόμενο
Masterplan

Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης

16.553

Ανόρυξη
γεωτρήσεων

Προτάσεις
έργων
υποδομής

Προτεινόμενο
Masterplan

Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης

Τεχνητός
Εμπλουτισμός

Λιμνοδεξαμενή Δήμου
Κισσάμου

Λιμνοδεξαμενή

Λιμνοδεξαμενή Έλους

Λιμνοδεξαμενή

Προτεινόμενο
από
AQUAMAN
Προτεινόμενο
από
AQUAMAN
ΠΕ Χανίων

Λιμνοδεξαμενή Σφηναρίου
και αρδευτικά δίκτυα

Λιμνοδεξαμενή

Λιμνοδεξαμενή ύδρευσης
Λειβαδίων
Αμυγδαλοκεφαλίου
Μελέτη αξιοποίησης
μικροπηγών Κισσάμου

Λιμνοδεξαμενή

Αναβάθμιση της
εγκατάστασης επεξεργασίας
λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.
Χανίων για την ανάκτηση
επεξεργασμένων λυμάτων
για άρδευση

Επαναχρησιμοπ
οίηση

Προτάσεις
έργων
υποδομής
Προτάσεις
έργων
υποδομής
Προτάσεις
έργων
υποδομής
Προτάσεις
έργων
υποδομής
Προτάσεις
έργων
υποδομής
Προτάσεις
έργων
υποδομής
Προτάσεις
έργων
υποδομής

Παραδοτέο Υ1-11 ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTER PLAN)- προς διαβούλευση

Εκμετάλλευση
πηγών

Δυναμικότητα
m3/ έτος

Ωριμότητα

Εγκεκριμένη
μελέτη / Προς
δημοπράτηση

3.195.829

9.920.000

53

Περιφερειακή
Ενότητα

102

ΧΑΝΙΩΝ

EL1339

ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Ύδρευση

Σύστημα
Υδροδότησης
Χανίων- Πλατανιά

103

ΧΑΝΙΩΝ

EL1339

ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Άρδευση

ΤΟΕΒ Φουρνέ

104

ΧΑΝΙΩΝ

EL1339

ΠΛΑΤΑΝΙΑ

105

ΧΑΝΙΩΝ

EL1339

ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Άρδευση/
Αντιπλημ
μυρικό
Ύδρευση

Αρδευτικό
σύστημα Δήμου
Πλατανιά
Αυτόνομα
υδροδοτικά
συστήματα

106

ΧΑΝΙΩΝ

EL1339

ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Ύδρευση

Σύστημα
Υδροδότησης
περιοχών
ΠλατανιάΚισσάμουΔραπανιά/
Αυτόνομα
Υδροδοτικά
Συστήματα

107

ΧΑΝΙΩΝ

EL1339

ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Άρδευση

108

ΧΑΝΙΩΝ

EL1339

ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΧΑΝΙΩΝ

Άρδευση

Αρδευτικό
Σύστημα
Πλατανιά-Χανίων
Αρδευτικό
Σύστημα
Πλατανιά-Χανίων

ΛΑΠ

Δήμος

Ύδρευση/
Άρδευση

Συμμετοχή σε
Υδροδοτικό
Σύστημα

Α/Α

Προτεινόμενο Έργο

Είδος

Κατηγορία
προτάσεων

Φορέας
Πρότασης

Φορέας
Υλοποίησης

Εκτιμώμενο
κόστος
υλοποίησης
έργων
υποδομής
(ευρώ)

Επωφελούμενος
Πληθυσμός

Δυναμικότητα
m3/ έτος

302.300

-

Εγκεκριμένη
μελέτη / Προς
δημοπράτηση

356

-

Προτεινόμενο

9.000

4.400

-

Προτεινόμενο

1.600.000

Ωριμότητα

Διάνοιξη τριών γεωτρήσεων
εντός της λεκάνης της Αγυιάς
στην ΔΕ Μουσούρων του
Δ.Πλατανιά
Κατασκευή δεξαμενής
άρδευσης Φουρνέ

Ανόρυξη
γεωτρήσεων

Προτάσεις
έργων
υποδομής

AQUAMAN

ΔΕΥΑΧ
ΔΕΥΑΒΑ

Λιμνοδεξαμενή

Λιμνοδεξαμενή

Νέα έργα υποδομών
ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. σε
περιοχές του Δήμου
Πλατανιά Π.Ε. Χανίων,
Περιφέρειας Κρήτης,
υποέργο Αλικιανού: Υποέργο
1 «ΝΕΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΜΕ ΝΕΡΑ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ
ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ»
Νέα έργα υποδομών
ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. σε
περιοχές του Δήμου
Πλατανιά Π.Ε. Χανίων,
Περιφέρειας Κρήτης,
υποέργο Κωλενίου: "ΝΕΟΣ
ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΩΛΕΝΙΟΥ
ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΕ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ"
Στεγανοποίηση φράγματος
Βαλσαμιώτη και
πετρωμάτων Βατόλακκου
"Σύνδεση προσαγωγού
Μεσκλών - Βαλσαμιώτη με
Δυτικό κύριο αγωγό":
Κατασκευή προσαγωγού
μήκους περίπου 7
χιλιομέτρων για την σύνδεση
του υφιστάμενου
προσαγωγού πηγών
Μεσκλών -Φράγματος
Βαλσαμιώτη με τον

Έργα
μεταφοράς
νερού

Προτεινόμενο
από
AQUAMAN
Προτεινόμενο
από
AQUAMAN
Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης
Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.

ΤΟΕΒ Φουρνέ

Λιμνοδεξαμενή Παλαιών
Ρουμάτων

Προτάσεις
έργων
υποδομής
Προτάσεις
έργων
υποδομής
Προτάσεις
έργων
υποδομής

Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης
Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.

981

Εγκεκριμένη
μελέτη / Προς
δημοπράτηση

1.370.000

Έργα
μεταφοράς
νερού

Προτάσεις
έργων
υποδομής

Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης
Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.

Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης
Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.

12.648

Εγκεκριμένη
μελέτη / Προς
δημοπράτηση

1.830.000,00

Φράγμα

Προτάσεις
έργων
υποδομής
Προτάσεις
έργων
υποδομής

Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης
Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης

Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης
Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης

198.254

6.000.000,00

Προτεινόμενο

2.000.000

198.254

5.000.000

Επικαιροποίηση
Μελέτης

1.750.000
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Έργα
μεταφοράς
νερού

Δήμος
Πλατανιά

54

Α/Α

Περιφερειακή
Ενότητα

ΛΑΠ

Δήμος

Ύδρευση/
Άρδευση

Συμμετοχή σε
Υδροδοτικό
Σύστημα

Προτεινόμενο Έργο

Είδος

Κατηγορία
προτάσεων

Φορέας
Πρότασης

Φορέας
Υλοποίησης

Επωφελούμενος
Πληθυσμός

Δυναμικότητα
m3/ έτος

Ωριμότητα

Εκτιμώμενο
κόστος
υλοποίησης
έργων
υποδομής
(ευρώ)

υφιστάμενο κύριο δυτικό
αγωγό και την δεξαμενή
Πατελαρίου, με στόχο την
ενίσχυση άρδευσης 35.000
στρεμμάτων

109

ΧΑΝΙΩΝ

EL1339

ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΧΑΝΙΩΝ

Άρδευση

Αρδευτικό
Σύστημα
Πλατανιά-Χανίων

110

ΧΑΝΙΩΝ

EL1339

ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΧΑΝΙΩΝ

Άρδευση

Αρδευτικό
Σύστημα
Πλατανιά-Χανίων

111

ΧΑΝΙΩΝ

EL1339

ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΧΑΝΙΩΝ

Άρδευση

112

ΧΑΝΙΩΝ

EL1339

ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΧΑΝΙΩΝ

Άρδευση/
Αντιπλημ
μυρικό

Αρδευτικό
Σύστημα
Πλατανιά-Χανίων
Αρδευτικό
Σύστημα
Πλατανιά-Χανίων

113

ΧΑΝΙΩΝ

EL1339

ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΧΑΝΙΩΝ

Ύδρευση/
Άρδευση

Αρδευτικό
Σύστημα
Πλατανιά-Χανίων

Αναβάθμιση υφιστάμενων
αρδευτικών έργων
"Αξιοποίησις Υδατικού
Δυναμικού Δυτικής Κρήτης :
Αναβάθμιση/συντήρηση/επι
σκευή/ενίσχυση των
υφιστάμενων αρδευτικών
δικτύων, εγκαταστάσεων
(δεξαμενές, αντλιοστάσια)
και οργάνων ελέγχου,
τηλεελέγχου και
καταγραφής
Αξιοποίηση γεώτρησης Αρδευτικά δίκτυα ευρύτερης
ΤΚ Δελιανών τη ΔΕ
Κολυμπαρίου
Κατασκευή λιμνοδεξαμενής
Παλαιών Ρουμάτων

Έργα
μεταφοράς
νερού

Προτάσεις
έργων
υποδομής

Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης

Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης

198.254

30.000.000

Προτεινόμενο

6.000.000

Ανόρυξη
γεωτρήσεων
Δίκτυα
άρδευσης
Λιμνοδεξαμενή

Προτάσεις
έργων
υποδομής

Προτεινόμενο
από
AQUAMAN

Δήμος
Πλατανιά

198.254

-

Εγκεκριμένη
μελέτη / Προς
δημοπράτηση

400.000

ΠΕ Χανίων
Δήμος
Πλατανιά
Δήμος
Πλατανιά

-

Επικαιροποίηση
Μελέτης

1.600.000

Λιμνοδεξαμενή

ΠΕ Χανίων
Δήμος
Πλατανιά
Δήμος
Πλατανιά

198.254

Μελέτη και κατασκευή
λιμνοδεξαμενής Μοθιανών
για άρδευση και ανάσχεση
πλημμυρών στον Σπηλιανό
ποταμό
Υδροληπτικά έργα
αναρρύθμισης πηγών
Αγιάς": Διάνοιξη δέκα
ερευνητικών
υδρογεωτρήσεων
εκτιμώμενου μέσου βάθους
100 μ.μ. σε βράχώδες
υπέδαφος στην περιοχή
Αγιάς Χανίων και
εξοπλισμός, κατ' εκτίμηση,
των πέντε νέων
υδρογεωτρήσεων

Προτάσεις
έργων
υποδομής
Προτάσεις
έργων
υποδομής

198.254

-

Προτεινόμενο

5.000.000

Προτάσεις
έργων
υποδομής

Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης

Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης

198.254

Προτεινόμενο

1.500.000
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Υδρογεωτρήσει
ς

55

Περιφερειακή
Ενότητα

114

ΧΑΝΙΩΝ

EL1339

ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΧΑΝΙΩΝ
ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Άρδευση

Αρδευτικό
Σύστημα
ΠλατανιάΧανίων/ΤΟΕΒ
Κόλπου Κισσάμου

115

ΧΑΝΙΩΝ

EL1339

ΧΑΝΙΩΝ

Ύδρευση

Σύστημα
Υδροδότησης
Χανίων- Πλατανιά

116

ΧΑΝΙΩΝ

EL1339

ΧΑΝΙΩΝ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Ύδρευση

Σύστημα
Υδροδότησης
ΧανίωνΠλατανιά/
Σύστημα
Υδροδότησης
ΠλατανιάΚισσάμουΔραπανιά/
Αυτόνομα
υδροδοτικά
συστήματα

ΛΑΠ

Δήμος

Ύδρευση/
Άρδευση

Συμμετοχή σε
Υδροδοτικό
Σύστημα

Α/Α

Προτεινόμενο Έργο

"Σύνδεση αρδευτικών
Χανίων": Κατασκευή
προσαγωγού μήκους
περίπου 10 χλμ από την
περιοχή Κολυμβαρίου Δ.
Πλατανιά έως την περιοχή
Κωλενίου Δ. Κισσάμου για
την σύνδεση υφιστάμενων
αρδευτικών έργων, με στόχο
την ενίσχυση άρδευσης
7.000 στρεμμάτων
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ :
ΝΕΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΑ ΚΟΡΑΚΙΕΣ": Νέος αγωγός
εξωτερικού υδραγωγείου
μήκους 3,5 χιλιομέτρων, για
την βελτιστοποίηση της
κάλυψης των υδρευτικών
αναγκών της Δ.Ε.
Ακρωτηρίου Δ. Χανίων από
τις υδρογεωτρήσεις
Μυλωνιανών, μέσω
σύνδεσης του υφιστάμενου
κύριου ανατολικού αγωγού
στη θέση Τσικαλαριά με την
δεξαμενή Κορακιών
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ
ΧΑΝΙΩΝ : ΝΕΟΣ ΑΓΩΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ
ΜΥΛΩΝΙΑΝΑ - ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ":
Νέος αγωγός εξωτερικού
υδραγωγείου μήκους 16
χιλιομέτρων, για την
βελτιστοποίηση της
κάλυψης των υδρευτικών
αναγκών της Δ.Ε. Νέας
Κυδωνίας Δ. Χανίων και των
Δ.Ε. Πλατανιά και
Κολυμβαρίου Δ. Πλατανιά
από τις υδρογεωτρήσεις
Μυλωνιανών
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Είδος

Κατηγορία
προτάσεων

Φορέας
Πρότασης

Φορέας
Υλοποίησης

Προτεινόμενο

Εκτιμώμενο
κόστος
υλοποίησης
έργων
υποδομής
(ευρώ)
2.500.000

302.300

Προτεινόμενο

1.000.000

61.000

Προτεινόμενο

4.500.000

Επωφελούμενος
Πληθυσμός

Δυναμικότητα
m3/ έτος

2.000.000

Έργα
μεταφοράς
νερού

Προτάσεις
έργων
υποδομής

Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης

Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης

199.989

Έργα
μεταφοράς
νερού

Προτάσεις
έργων
υποδομής

Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης

Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης

Έργα
μεταφοράς
νερού

Προτάσεις
έργων
υποδομής

Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης

Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης

Ωριμότητα

56

Περιφερειακή
Ενότητα

117

ΚΡΗΤΗ

EL13

ΚΡΗΤΗ

Ύδρευση/
Άρδευση

δ/ε

Ανάπτυξη ηλεκτρονικής
πλατφόρμας για την
ενημέρωση και τη
συμμετοχή των
καταναλωτών/ υδροληπτών

Παροχή
υπηρεσίας

118

ΚΡΗΤΗ

EL13

ΚΡΗΤΗ

Ύδρευση

δ/ε

Εγκατάσταση τηλεφωνικής
γραμμής επικοινωνίας με
τους καταναλωτές/
υδρολήπτες

Παροχή
υπηρεσίας

119

ΚΡΗΤΗ

EL13

ΚΡΗΤΗ

Άρδευση

δ/ε

Μελέτη

120

ΚΡΗΤΗ

EL13

ΚΡΗΤΗ

Ύδρευση/
Άρδευση

δ/ε

Εκπόνηση μελέτης
αναδιάρθρωσης
καλλιεργειών στην περιοχή
της Κρήτης
Ενέργειες ενημέρωσης και
εκπαίδευσης σχετικές με
θέματα νερού

121

ΚΡΗΤΗ

EL13

ΚΡΗΤΗ

Ύδρευση/
Άρδευση

δ/ε

Ενέργειες παρακολούθησης
ΧΥΤΑ και επιπτώσεών τους

Μελέτη

122

ΚΡΗΤΗ

EL13

ΚΡΗΤΗ

Ύδρευση

δ/ε

Μελέτη/Έργο

123

ΚΡΗΤΗ

EL13

ΚΡΗΤΗ

Ύδρευση/
Άρδευση

δ/ε

Ενέργειες υλοποίησης
γενικών σχεδίων ύδρευσης
για τους μεγάλους Δήμους
Κρήτης
Οικονομικά κίνητρα σε
μεγάλους καταναλωτές για
ενίσχυση της αποδοτικής
χρήσης του νερού

ΛΑΠ

Δήμος

Ύδρευση/
Άρδευση

Συμμετοχή σε
Υδροδοτικό
Σύστημα

Α/Α

Προτεινόμενο Έργο
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Είδος

Διαχειριστικό

Διαχειριστικό

Κατηγορία
προτάσεων

Φορέας
Πρότασης

Προτάσεις
αναβάθμιση
ς υπηρεσιών
υδάτων και
βελτίωσης
του
πρότυπου
διακυβέρνη
σης στη
διαχείριση
των
υδατικών
πόρων
Προτάσεις
αναβάθμιση
ς υπηρεσιών
υδάτων και
βελτίωσης
του
πρότυπου
διακυβέρνη
σης στη
διαχείριση
των
υδατικών
πόρων
Προτάσεις
για την
εξοικονόμησ
η νερού
Προτάσεις
για την
εξοικονόμησ
η νερού
Προτάσεις
διασφάλιση
ς ποιότητας
νερού
Προτάσεις
διασφάλιση
ς ποιότητας
νερού
Προτάσεις
για την
εξοικονόμησ
η νερού

Προτεινόμενο
Master Plan

Επωφελούμενος
Πληθυσμός

Δυναμικότητα
m3/ έτος

Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης

1.500.000

-

Προτεινόμενο

Προτεινόμενο
Master Plan

Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης

1.500.000

-

Προτεινόμενο

Προτεινόμενο
Master Plan

Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης

1.500.000

-

Προτεινόμενο

Προτεινόμενο
Master Plan

Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης

1.500.000

-

Προτεινόμενο

Προτεινόμενο
Master
Plan/ΣΔΛΑΠ

Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης
ΣΔΛΑΠ
Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης
ΣΔΛΑΠ
Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης

1.500.000

-

Προτεινόμενο

1.500.000

-

Μελέτη σε
εξέλιξη

1.500.000

-

Προτεινόμενο

Προτεινόμενο
Master
Plan/ΣΔΛΑΠ
Προτεινόμενο
Master Plan

Φορέας
Υλοποίησης

Ωριμότητα

Εκτιμώμενο
κόστος
υλοποίησης
έργων
υποδομής
(ευρώ)

57

Περιφερειακή
Ενότητα

124

ΚΡΗΤΗ

EL13

ΚΡΗΤΗ

Ύδρευση

δ/ε

Παροχή συμβουλευτικών
υπηρεσιών για τη διαχείριση
και παρακολούθηση
πληροφορίας προς τους
πάροχους ύδρευσης

Παροχή
υπηρεσίας

125

ΚΡΗΤΗ

EL13

ΚΡΗΤΗ

Ύδρευση

δ/ε

Προώθηση εκπόνησης ΣΑΝ

Μελέτη

126

ΚΡΗΤΗ

EL13

ΚΡΗΤΗ

Ύδρευση/
Άρδευση

δ/ε

Ψηφιοποίηση του συνόλου
της διαθέσιμης και νέας
πληροφορίας

Παροχή
υπηρεσίας

127

ΚΡΗΤΗ

EL13

ΚΡΗΤΗ

Ύδρευση

δ/ε

Μ13Β0302 Δράσεις
ενίσχυσης, αποκατάστασης,
εκσυγχρονισμού δικτύων
ύδρευσης και έλεγχος
διαρροών

Μελέτη/Έργο

Μ13Β0303 Αύξηση της
αποδοτικότητας της χρήσης
νερού σε υποδομές/Μέτρο 4
του ΠΑΑ 2014-2020
"Επενδύσεις σε υλικά
στοιχεία του ενεργητικού"

Μελέτη/Έργο

128

ΚΡΗΤΗ

ΛΑΠ

EL13

Δήμος

ΚΡΗΤΗ

Ύδρευση/
Άρδευση

Συμμετοχή σε
Υδροδοτικό
Σύστημα

Α/Α

Άρδευση

δ/ε

Προτεινόμενο Έργο
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Είδος

Κατηγορία
προτάσεων

Φορέας
Πρότασης

Προτάσεις
αναβάθμιση
ς υπηρεσιών
υδάτων και
βελτίωσης
του
πρότυπου
διακυβέρνη
σης στη
διαχείριση
των
υδατικών
πόρων
Προτάσεις
αντιμετώπισ
ης σε
περίπτωση
εκτάκτων
αναγκών
Προτάσεις
αναβάθμιση
ς υπηρεσιών
υδάτων και
βελτίωσης
του
πρότυπου
διακυβέρνη
σης στη
διαχείριση
των
υδατικών
πόρων

Προτεινόμενο
Master Plan

Φορέας
Υλοποίησης

Επωφελούμενος
Πληθυσμός

Δυναμικότητα
m3/ έτος

Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης

1.500.000

-

Προτεινόμενο

Προτεινόμενο
Master
Plan/ΣΔΛΑΠ

Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης
ΣΔΛΑΠ

1.500.000

-

Μελέτη σε
εξέλιξη

Προτεινόμενο
Master Plan

Οργανισμός
Ανάπτυξης
Κρήτης

1.500.000

-

Προτεινόμενο

ΣΔΛΑΠ

ΣΔΛΑΠ

1.500.000

-

Μελέτη σε
εξέλιξη

ΣΔΛΑΠ

ΣΔΛΑΠ

1.500.000

-

Προτεινόμενο

Υποστηρικτι
κές
προτάσεις
υλοποίησης
μέτρων 1ης
Αναθεώρησ
ης ΣΔΛΑΠ

Ωριμότητα

Εκτιμώμενο
κόστος
υλοποίησης
έργων
υποδομής
(ευρώ)

Υποστηρικτι
κές
προτάσεις
υλοποίησης
μέτρων 1ης
58

Α/Α

Περιφερειακή
Ενότητα

ΛΑΠ

Δήμος

Ύδρευση/
Άρδευση

Συμμετοχή σε
Υδροδοτικό
Σύστημα

Προτεινόμενο Έργο

Είδος

και ειδικότερα στο υπομέτρο
4.3.1 "Υποδομές εγγείων
βελτιώσεων» εγγείων
βελτιώσεων.

129

130

131

132

ΚΡΗΤΗ

ΚΡΗΤΗ

ΚΡΗΤΗ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

EL13

EL13

EL13

EL1339

ΚΡΗΤΗ

ΚΡΗΤΗ

ΚΡΗΤΗ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Άρδευση

Άρδευση

Άρδευση

Ύδρευση

δ/ε

δ/ε

δ/ε

δ/ε

Φορέας
Πρότασης

Φορέας
Υλοποίησης

Επωφελούμενος
Πληθυσμός

Δυναμικότητα
m3/ έτος

Ωριμότητα

Αναθεώρησ
ης ΣΔΛΑΠ

Μ13Β0304 Επενδύσεις για
εξοικονόμηση ύδατος στις
γεωργικές
εκμεταλλεύσεις/Μέτρο 4
του ΠΑΑ 2014 -2020 και
ειδικότερα στο υπομέτρο
4.1.2

Μελέτη/Έργο

Μ13Β0306 Ενίσχυση
Δράσεων Περιορισμού
Απωλειών στα Συλλογικά
Δίκτυα
Άρδευσης/Βελτιστοποίηση
του προγράμματος
άρδευσης σε συνεργασία
ΤΟΕΒ- καλλιεργητών,
εντατικοποίηση ελέγχων,
συνεχής συντήρηση και την
ανάπτυξη προγραμματισμού
άρδευσης από την
Περιφέρεια.
Μ13Σ0203: Μέτρα ελέγχου/
εξοικονόμησης υδάτων σε
περιοχές με θερμοκηπιακές
καλλιέργειες,

Μελέτη/Έργο

Μ13Σ1401 Έργα τεχνητού
εμπλουτισμού λεκάνης
ΘραψανούΝιπιδιτού/Ικανοποίηση
υφιστάμενων αλλά και
μελλοντικών αναγκών, που
σχετίζονται με την
υλοποίηση του διεθνούς
αεροδρομίου Καστελλίου
μέσω τεχνητού

Μελέτη/Έργο

Παραδοτέο Υ1-11 ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTER PLAN)- προς διαβούλευση

Κατηγορία
προτάσεων

Εκτιμώμενο
κόστος
υλοποίησης
έργων
υποδομής
(ευρώ)

ΣΔΛΑΠ

ΣΔΛΑΠ

1.500.000

-

Προτεινόμενο

ΣΔΛΑΠ

ΣΔΛΑΠ

1.500.000

-

Προτεινόμενο

ΣΔΛΑΠ

ΣΔΛΑΠ

1.500.000

-

Προτεινόμενο

ΣΔΛΑΠ

ΣΔΛΑΠ

26.447

-

Προτεινόμενο

Υποστηρικτι
κές
προτάσεις
υλοποίησης
μέτρων 1ης
Αναθεώρησ
ης ΣΔΛΑΠ
Υποστηρικτι
κές
προτάσεις
υλοποίησης
μέτρων 1ης
Αναθεώρησ
ης ΣΔΛΑΠ

Διαχειριστικό
Υποστηρικτι
κές
προτάσεις
υλοποίησης
μέτρων 1ης
Αναθεώρησ
ης ΣΔΛΑΠ
Υποστηρικτι
κές
προτάσεις
υλοποίησης
μέτρων 1ης
Αναθεώρησ
ης ΣΔΛΑΠ

59

Α/Α

Περιφερειακή
Ενότητα

ΛΑΠ

Δήμος

Ύδρευση/
Άρδευση

Συμμετοχή σε
Υδροδοτικό
Σύστημα

Προτεινόμενο Έργο

Είδος

Κατηγορία
προτάσεων

Φορέας
Πρότασης

Φορέας
Υλοποίησης

Επωφελούμενος
Πληθυσμός

Δυναμικότητα
m3/ έτος

135.000

-

Ωριμότητα

Εκτιμώμενο
κόστος
υλοποίησης
έργων
υποδομής
(ευρώ)

εμπλουτισμού του εν λόγω
ΥΥΣ.

133

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

EL1339

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ύδρευση

Σύστημα
Υδροδότησης
Αποσελέμη

Μ13Σ1607: Καταγραφή και
παρακολούθηση της
λειτουργίας ταμιευτήρων σε
άγνωστο οικολογικό
δυναμικό

Παρακολούθησ
η λειτουργίας
ταμιευτήρων

ΣΔΛΑΠ

ΣΔΛΑΠ

Προτεινόμενο

Υποστηρικτι
κές
προτάσεις
υλοποίησης
μέτρων 1ης
Αναθεώρησ
ης ΣΔΛΑΠ

Αθήνα, Απρίλιος 2021
Για την ομάδα έργου

Απόστολος Τζίμας
Κοινός Εκπρόσωπος Ένωσης Οικονομικών φορέων
Διευθύνων Σύμβουλος & Νόμιμος Εκπρόσωπος ΕΜΒΗΣ ΑΕ

Παραδοτέο Υ1-11 ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTER PLAN)- προς διαβούλευση
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1. Εισαγωγή
Πρόκειται για τη σύμβαση του έργου «ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (MASTER PLAN) ΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΡΗΤΗΣ», υπεγράφη στις 23 Μαΐου 2019, μεταξύ του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ και της
ένωσης οικονομικών φορέων ««ΕΜΒΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ,δ.τ. ΕΜΒΗΣ Α.Ε.» - «ΛΑΖΑΡΟΣ
Σ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ Α.Ε.»- «ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ»- «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»- «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΠΠΑΣ ΤΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ»».

1.1 Αντικείμενο σύμβασης
Το έργο αποτελείται από δύο τμήματα:



το ΤΜΗΜΑ Υ1 που αφορά στην «Εκπόνηση Γενικού Διαχειριστικού Σχεδίου (Master Plan)
Ύδρευσης - Άρδευσης νήσου Κρήτης» και
το ΤΜΗΜΑ Υ2 που αφορά στην «Εκπόνηση Γενικού Διαχειριστικού Σχεδίου (Master Plan)
Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας νήσου Κρήτης»

Σε ό,τι αφορά το Τμήμα Υ2, η σύμβαση επιμερίζεται σε τέσσερα στάδια τα οποία περιλαμβάνουν:





Στάδιο Ι: Καταγραφή και οργάνωση της υπάρχουσας κατάστασης
Στάδιο ΙΙ: Αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης
Στάδιο ΙΙΙ: Πρόταση διαχείρισης και αντιμετώπισης πλημμυρικού κινδύνου
Στάδιο ΙV: Σύνταξη μητρώων και δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων

Το τμήμα Υ2 διακρίνεται σε δύο φάσεις Α και Β που αφορούν αντίστοιχα σε ανάλυση που
πραγματοποιήθηκε στις Ζώνες Δυνητικού Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας και το υπόλοιπο του
Υδατικού Διαμερίσματος της Κρήτης.

1.2 Αντικείμενο του παρόντος παραδοτέου
Το παρόν παραδοτέο εκπονείται στο πλαίσιο του τρίτου σταδίου (Στάδιο ΙΙΙ) του δεύτερου τμήματος
του έργου (Υ2): «Εκπόνηση Γενικού Διαχειριστικού Σχεδίου (Master Plan) Έργων Αντιπλημμυρικής
Προστασίας νήσου Κρήτης».
Το παρόν έχει στόχο να συνοψίσει τα παραδοτέα Υ2-1, Υ2-2 και Υ2-3 και εκπονείται στο πλαίσιο της
διαδικασίας της διαβούλευσης. Τα παραδοτέα τα οποία συνοψίζονται στο παρόν είναι:




Παραδοτέο Υ2-1 Έκθεση Καταγραφής και Οργάνωσης της Υπάρχουσας Κατάστασης
Παραδοτέο Υ2-2 Έκθεση Αξιολόγησης της Υπάρχουσας Κατάστασης
Παραδοτέο Υ2-3 Έκθεση Διαχείρισης και Αντιμετώπισης Πλημμυρικού Κινδύνου

Το παρόν παραδοτέο πρόκειται να 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 Τμήμα Υ1 και Υ2 θα αναθεωρηθούν σύμφωνα με τις τυχόν παρατηρήσεις –
συμπληρώσεις, ώστε να προκύψει το τελικό αντικείμενο της σύμβασης.

1.3 Διαθέσιμα στοιχεία
Τα διαθέσιμα στοιχεία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στο παρόν παραδοτέο ακολουθούν:
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 Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης και η ΣΜΠΕ
όπως έχουν εγκριθεί με την την υπ’ αρ.ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41397/335 ΥΑ (ΦΕΚ 2687Β/06.07.2018,
ενώ ακολούθησε το ΦΕΚ 5646Β/14.12.2018 για τη διόρθωση σφαλμάτων). Το σύνολο των
Παραδοτέων της μελέτης κατάρτισης των σχεδίων διακρίνεται σε 20 ξεχωριστά παραδοτέα. Το
ίδιο το ΣΔΚΠ αποτελεί το Παραδοτέο 18. Τα υπόλοιπα παραδοτέα αποτελούν τα τεύχη
τεκμηρίωσης και συνίστανται στα εξής:










Παρ. 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ (1
τεύχος, 11 Παραρτήματα)
 Παρ. 2. ΟΜΒΡΙΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ (1 τεύχος, 5 Παραρτήματα)
 Παρ. 3. ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΟΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΖΔΥΚΠ (1 τεύχος)
 Παρ. 4.ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ (1 τεύχος, 2 παραρτήματα)
 Παρ. 5. ΧΑΡΤΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ (1 τεύχος, 2 παραρτήματα). Οι χάρτες
παρέχονται ξεχωριστά.
 Παρ. 6. ΧΑΡΤΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ - ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1 τεύχος)
 Παρ.7. ΧΑΡΤΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ (1 τεύχος)
 Παρ. 8. ΧΑΡΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ (1 τεύχος)
 Παρ. 9. ΧΑΡΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ - ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1 τεύχος)
 Παρ. 10. ΧΑΡΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ (1 τεύχος)
 Παρ. 11. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ (1 τεύχος)
 Παρ. 12. ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ (1 τεύχος)
 Παρ. 13. ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ - ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1
τεύχος)
 Παρ. 14. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ (1 τεύχος)
 Παρ. 15. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (1 τεύχος, 2 παραρτήματα)
 Παρ. 16. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) (1 τεύχος)
 Παρ. 17. ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (1 τεύχος)
 Παρ. 19. ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ - ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1 τεύχος)
 Παρ. 20. ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ
ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ (1 τεύχος).
Τα Παραδοτέα Υ2-1, Υ2-2 και Υ2-3 της παρούσας μελέτης με τίτλους Στάδιο Ι: Καταγραφή και
Οργάνωση της Υπάρχουσας Πληροφορίας, Στάδιο ΙΙ: Αξιολόγηση της Υπάρχουσας Κατάστασης
αντίστοιχα και Στάδιο ΙΙΙ: Πρόταση Διαχείρισης και Αντιμετώπισης Πλημμυρικού Κινδύνου
αντίστοιχα.
Τις καταγεγραμμένες απόψεις των τοπικών φορέων, όπως αποτυπώθηκαν στο παραδοτέο Υ22 του Σταδίου ΙΙ.
Διευκρινίσεις αναφορικά με τα αντιπλημμυρικά έργα, την οριοθέτηση υδατορεμάτων, τον
καθαρισμό και την αστυνόμευση υδατορεμάτων και την δρομολόγηση έργων και
δραστηριοτήτων άμεσης αντιμετώπισης συνεπειών από πλημμυρικά φαινόμενα, 07/10/2019.
Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση
πλημμυρικών φαινομένων, 30/10/3019.
1η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας
Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων με την κωδική
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Ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ», στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη
συνθηματική λέξη «Ξενοκράτης», 06/12/2019.
 Resource Document on Flood Risk Management, Economics and Decision Making, Working
Group F of the Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive, October
2012.
 Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021 -2025, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γενική
Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού ΠΔΕ.

Παραδοτέο Υ2-3Α ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ –
(προς διαβούλευση)

7

2. Γενικά στοιχεία του Σχεδίου έργων αντιπλημμυρικής προστασίας
Το Γενικό Διαχειριστικό Σχέδιο (Master Plan) Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας της Κρήτης έχει σκοπό να
εντοπίσει και να ιεραρχήσει τα απαιτούμενα Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας σε επίπεδο Υδατικού
Διαμερίσματος Κρήτης. Η υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου παράλληλα, αποτελεί πρόταση του
Προγράμματος Μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) της Κρήτης.
Σε ό,τι αφορά τη σύνταξη του Διαχειριστικού Σχεδίου (Master Plan) Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας,
αυτή υλοποιήθηκε στα παραδοτέα Υ2-1, Υ2-2 και Υ2-3. Για τη σύνταξη του σχεδίου ακολουθήθηκαν οι εξής
άξονες:
















Έγινε σύνοψη και εντοπίστηκαν τα κύρια σημεία του ΣΔΚΠ για το Υδατικό Διαμέρισμα της Κρήτης.
Καταγράφηκαν οι Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ), όπως αυτές
περιλαμβάνονται στο ΣΔΚΠ.
Καταγράφηκαν οι διαθέσιμες μελέτες και τα υφιστάμενα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας.
Εντοπίστηκαν τα ιστορικά πλημμυρικά συμβάντα στην Κρήτη.
Έγινε αξιολόγηση του κινδύνου πλημμύρας και αναπτύχθηκε μεθοδολογία προσδιορισμού των
περιοχών με δυνητικό κίνδυνο πλημμυρών. Με βάση τη μεθοδολογία, εντοπίστηκαν λεκάνες
απορροής με πιθανώς αυξημένο κίνδυνο πλημμύρας, επιπλέον των όσων εντάσσονται στις ΖΔΥΚΠ.
Υπολογίστηκαν τα πλημμυρογραφήματα και έγινε υδρολογική προσομοίωση των λεκανών που
εντοπίστηκαν με δυνητικά υψηλό κίνδυνο πλημμύρας.
Εντοπίστηκαν, αποτυπώθηκαν και ελέγχθηκαν οι θέσεις τεχνικών έργων εντός των λεκανών ως προς
την υδραυλική τους επάρκεια.
Καταγράφηκαν οι απόψεις και οι προτάσεις των τοπικών οργάνων που εμπλέκονται στην
αντιπλημμυρική προστασία.
Προτάθηκε ένα σύνολο δράσεων που καλύπτει όλο το ΥΔ Κρήτης, το οποίο περιλαμβάνει δράσεις
στους άξονες πρόληψης, προστασίας, ετοιμότητας και αποκατάστασης και συμβάλλουν στην
αντιμετώπιση του πλημμυρικού κινδύνου και είναι συμβατές με το Πρόγραμμα Μέτρων του ΣΔΚΠ.
Έγινε ιεράρχηση και αξιολόγηση των προτεινόμενων δράσεων και με υπολογισμό του δείκτη
αποτελεσματικότητας κόστους των μέτρων. Χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία όπως αναπτύχθηκε
στο ΣΔΚΠ Κρήτης.
Εντοπίστηκαν οι δυνητικές πηγές χρηματοδότησης των προτεινόμενων δράσεων.
Καταγράφηκαν οι αρμοδιότητες τον τοπικών οργάνων, όπως αυτές καθορίστηκαν στο το σχέδιο
δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών
φαινομένων (Οκτώβριος 2019), όπως το οποίο καλύπτει αναλυτικά τις αρμοδιότητες των φορέων
που εμπλέκονται στην αντιπλημμυρική προστασία.

Οι στόχοι τους οποίους επιτυγχάνει το διαχειριστικό σχέδιο, είναι οι εξής:


Υλοποιείται μεθοδολογία αξιολόγησης του πλημμυρικού κινδύνου, η οποία εντοπίζει τις περιοχές
ευάλωτες στον πλημμυρικό κίνδυνο και αξιολογείται η υδραυλική επάρκεια στις θέσεις τεχνικών
έργων εντός των ευάλωτων περιοχών.
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Προτείνεται ένα σύνολο δράσεων και έργων αντιμετώπισης του πλημμυρικού κινδύνου για όλο το
υδατικό διαμέρισμα.
Αξιολογούνται και γίνεται ιεράρχηση των προτεινόμενων δράσεων, υπολογίζοντας τους δείκτες
αποτελεσματικότητας – κόστους, καταλήγοντας σε μία συνολική πρόταση για την αντιμετώπιση του
πλημμυρικού κινδύνου στην Κρήτη στους άξονες της πρόληψης, προστασίας, ετοιμότητας και
αποκατάστασης.
Γίνεται επικοινωνία με τους τοπικούς φορείς οι οποίοι συνεισφέρουν αναδεικνύοντας τα
προβλήματα πλημμυρών και κάνοντας προτάσεις και διεξάγεται διαβούλευση επί του σχεδίου.
Υλοποιούνται οι προτάσεις του Προγράμματος Μέτρων του ΣΔΚΠ Κρήτης περί σύνταξης Masterplan
έργων αντιπλημμυρικής προστασίας και δημιουργίας εθνικής βάσης τεχνικών δεδομένων
αντιπλημμυρικών έργων.
Οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν, τόσο για την αξιολόγηση του κινδύνου πλημμύρας και τον
εντοπισμό των ευάλωτων περιοχών, όσο και για την αξιολόγηση των προτεινόμενων δράσεων είναι
συμβατές με τις μεθόδους των ΣΔΚΠ.
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3. Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του Σχεδίου
Το εν λόγω Σχέδιο εφαρμόζεται στην καθόλα επικράτεια της νήσου Κρήτης, συμπεριλαμβανομένου των
νήσων που ανήκουν διοικητικά στην Περιφέρεια Κρήτης (Γαύδος, Γαυδοπούλα, Χρυσή, Κουφονήσι, Ντία,
Διονυσάσες κ.α.).
3.1.1

Διοικητική διαίρεση της Κρήτης

Σύμφωνα με το Ν.3852/4.6.2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την με αρ.
28549/2019 Υπουργική Απόφαση (1327 Β’), το νησί της Κρήτης υπάγεται διοικητικά στην Αποκεντρωμένη
Διοίκηση της Κρήτης και διακρίνεται σε τέσσερις (4) Περιφερειακές Ενότητες: Π. Εν. Ηρακλείου, Π. Εν.
Λασιθίου, Π. Εν. Ρεθύμνου και Π. Εν. Χανίων. Αυτές με τη σειρά τους διακρίνονται σε Δήμους (24),
Δημοτικές Ενότητες (72) και Δημοτικές (33) και Τοπικές Κοινότητες (512) (βλ. Χάρτη 3-1)

Χάρτης 3.1 Διοικητική διαίρεση της Περιφέρειας Κρήτης

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι Δημοτικές Ενότητες ανά Δήμο και Περιφερειακή Ενότητα.
Πίνακας 3.1 Διοικητική Διαίρεση Περιφέρειας Κρήτης

Περιφερειακές
Ενότητες

Δήμος

Δημοτική Ενότητα

ΠΕ Ηρακλείου

Δ. Αρχανών - Αστερουσίων

Αρχανών, Αστερουσίων, Νίκου Καζαντζάκη

Δ. Βιάννου

Βιάννου

Δ. Γόρτυνας

Αγίας Βαρβάρας, Γόρτυνας, Κόφινα, Ρουβά

Δ. Ηρακλείου

Γοργολαϊνης, Ηρακλείου, Νέας Αλικαρνασσού, Παλιάνης,
Τέμενους

Δ. Μαλεβιζίου

Γαζίου, Κορυσσώνα, Τυλίσου
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Περιφερειακές
Ενότητες

ΠΕ Λασιθίου

ΠΕ Ρεθύμνου

ΠΕ Χανίων

Δήμος

Δημοτική Ενότητα

Δ. Μίνωα Πεδιάδας

Αρκαλοχωρίου, Θραψανού, Καστελλίου

Δ. Φαιστού

Ζαρού, Μοιρών, Τυμπακίου

Δ. Χερσονήσου

Γουβών, Επισκοπής, Μαλίων, Χερσονήσου

Δ. Αγίου Νικολάου

Αγίου Νικολάου, Βραχασίου, Νεάπολης

Δ. Ιεράπετρας

Ιεράπετρας, Μακρύ Γιαλού

Δ. Οροπεδίου Λασιθίου

Οροπεδίου Λασιθίου

Δ. Σητείας

Ιτάνου, Λεύκης, Σητείας

Δ. Αγίου Βασιλείου

Λάμπης, Φοίνικα

Δ. Αμαρίου

Κουρητών, Σιβριτού

Δ. Ανωγείων

Ανωγείων

Δ. Μυλοπόταμου

Γεροποτάμου, Ζωνιανών, Κουλούκωνα

Δ. Ρεθύμνης

Αρκαδίων, Λαππαίου, Νικηφόρου Φωκά, Ρεθύμνης

Δ. Αποκορώνου

Αρμενών,
Άση
Κρυονερίδας, Φρε

Δ. Γαύδου

Γαύδου

Δ. Καντάνου - Σελίνου

Ανατολικού Σελίνου, Καντάνου, Πελεκάνου

Δ. Κισσάμου

Ιναχωρίου, Κισσάμου, Μυθήμνης

Δ. Πλατανιά

Βουκολιών, Κολυμβαρίου, Μουσούρων, Πλατανιά

Δ. Σφακίων

Σφακίων

Δ. Χανίων

Ακρωτηρίου, Ελ. Βενιζέλου, Θερίσσου, Κεραμιών, Νέας
Κυδωνίας, Σούδας, Χανίων

Γωνιάς,

Βάμου,

Γεωργιουπόλεως,

Στην ΠΕ Ηρακλείου αντιστοιχούν δεκατέσσερις (14) Δημοτικές Κοινότητες, στην ΠΕ Λασιθίου έξι (6)
Δημοτικές Κοινότητες, στην ΠΕ Ρεθύμνου δύο (2) Δημοτικές Κοινότητες και στην ΠΕ Χανίων έντεκα (11)
Δημοτικές Κοινότητες.
3.1.2

Λεκάνες Απορροής Ποταμών ΥΔ Κρήτης

Σύμφωνα με την με αριθ. 706/16.7.2010 απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (ΦΕΚ 1383/Β/2010 και
διόρθωση ΦΕΚ 1572/Β/2010, το Υδατικό Διαμέρισμα της Κρήτης (EL13) αποτελείται από τρεις (3) λεκάνες
απορροής (βλ. Πίνακα 5-2 και Χάρτη 5-2). Το ΥΔ περιλαμβάνει την ομώνυμη μεγαλόνησο μαζί με τα μικρά
νησιά όπως Γαύδος, Γαυδοπούλα, Δία, Κουφονήσι, Γαϊδουρονήσι, Διονυσάδες, Σπιναλόγκα και Παξιμάδι, εκ
των οποίων τα περισσότερα είναι ακατοίκητα.
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Πίνακας 3.2 Λεκάνες Απορροής Ποταμών ΥΔ Κρήτης (EL13)

Κωδικός
λεκάνης
EL1339
EL1340
EL1341
EL13

Ονομασία λεκάνης
Ρεμάτων Βορείου Τμήματος Χανίων –
Ρεθύμνου - Ηρακλείου
Ρεμάτων Νοτίου Τμήματος Χανίων –
Ρεθύμνου - Ηρακλείου
Ρεμάτων Ανατολικής Κρήτης
Σύνολο ΥΔ Κρήτης

Έκταση
(km2)

Υψόμετρα (m)
Μέσο
Μέγιστο

Ελάχιστο

3.643,75

438,92

2.452,09

0

2.798,03

475,15

2448,02

0

1.885,36
8.327,10

346,73
480,51

2122,66
2.452,09

0
0

Χάρτης 3.2 Λεκάνες Απορροής Ποταμών του ΥΔ Κρήτης (EL13)
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4. Περιγραφή του περιεχομένου του Γενικού Σχεδίου Έργων
Αντιπλημμυρικής Προστασίας
Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται αναλυτική περιγραφή του Διαχειριστικού Σχεδίου (Masterplan) έργων
αντιπλημμυρικής προστασίας, όπως εκπονήθηκε στα παραδοτέα.

4.1 Προσδιορισμός των περιοχών με δυνητικό κίνδυνο πλημμύρας
Αρχικά, συγκεντρώθηκαν τα απαιτούμενα δεδομένα για την εφαρμογή της μεθοδολογίας
προσδιορισμού των περιοχών με δυνητικό κίνδυνο πλημμυρών. Τα δεδομένα περιλαμβάνουν
στοιχεία για την περιοχή μελέτης (π.χ. ψηφιακό μοντέλο εδάφους, γεωλογία – υδρογεωλογία,
χρήσεις γης), καθώς και στοιχεία και αποτελέσματα των ΣΔΛΑΠ, αλλά και των ΣΔΚΠ (π.χ. ιστορικές
πλημμύρες, διαθέσιμοι βροχομετρικοί/βροχογραφικοί σταθμοί, παράμετροι όμβριων καμπυλών).
Με τα δεδομένα αυτά, έγινε καθορισμός υδατορευμάτων και λεκανών απορροής.
Το υδρογραφικό δίκτυο της υπό εξέταση περιοχής απεικονίζεται στο χάρτη ακολούθως (Χάρτης 4.1)
και οι λεκάνες και οι υπολεκάνες στον Χάρτης 4.2.

2

Χάρτης 4.1: Υδρογραφικό δίκτυο της Κρήτης, (Grid 5x5m, κατώφλι 6 km )
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2

Χάρτης 4.2: Λεκάνες και υπολεκάνες της Κρήτης, (Grid 5x5m, κατώφλι ορισμού ρεμάτων 6 km )

Για τον προσδιορισμό περιοχών με δυνητικό κίνδυνο πλημμυρών με χρήση Συστήματος
Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ), αναπτύχθηκε μια μεθοδολογία η οποία αρχικά βασίστηκε στη
μεθοδολογία παραγωγής των ΖΔΥΚΠ των ΣΔΚΠ, αλλά και σε άλλες σχετικές εργασίες από την
βιβλιογραφία.
Η εκτίμηση του δυνητικού κινδύνου πλημμυρών, όπως αναφέρεται από την Κανδηλιώτη (2009),
«απαιτεί την εύρεση και την κατανόηση τριών κυρίως μηχανισμών: της πηγής (γενεσιουργό αίτιο
πλημμύρας), του δίαυλου (πώς και προς τα πού κατευθύνεται) και του αποδέκτη (που επιδρά το
πλημμυρικό φαινόμενο)». Στην διεθνή βιβλιογραφία το μοντέλο αυτό είναι γνωστό ως “Source –
Pathway - Receptor” (“Planning Policy Statement 25: Development and Flood Risk Practice Guide,”
2009).
Σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή της
Οδηγίας για τις Πλημμύρες (European Commission, 2013), ως πηγή πλημμυρικών φαινομένων
αναφέρονται τα ακόλουθα:







Ποταμοί/χείμαρροι (Fluvial): Πλημμυρική κατάκλυση από νερό που προέρχεται από φυσικά
ή τεχνητά αποστραγγιστικά συστήματα όπως ρέματα, ποτάμια, χειμάρρους, κλπ.
Έντονη βροχόπτωση (Pluvial): Πλημμυρική κατάκλυση από νερό που προέρχεται απευθείας
από έντονη βροχόπτωση και δημιουργεί επιφανειακή απορροή.
Υπόγεια νερά (Groundwater): Πλημμυρική κατάκλυση από υπόγειο νερό του οποίου η
στάθμη ανέβηκε υψηλότερα από το υψόμετρο του εδάφους.
Θάλασσα (Sea water): Πλημμυρική κατάκλυση από νερό που προέρχεται από τη θάλασσα
π.χ. λόγω κυματισμού ή καταιγίδων θυέλλης, κλπ., εκβολές ποταμών ή παραθαλάσσιες
λίμνες.
Τεχνητές υποδομές νερού (Artificial water-bearing infrastructure): Πλημμυρική κατάκλυση
από νερό που προέρχεται από άνοδο στάθμης σε τεχνητές υποδομές νερού ή θραύση
τέτοιων υποδομών.
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Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο (Guidance for Reporting under the Floods Directive (2007/60/EC) –
Technical Report – 2013 – 071) και όπως αναφέρεται στον ορισμό του κινδύνου πλημμύρας
παραπάνω, βασικοί τύποι/κατηγορίες επιπτώσεων που οφείλονται σε πλημμύρες είναι στην/στο:





Ανθρώπινη υγεία (human health – Social)
Περιβάλλον (Environment)
Πολιτιστική Κληρονομία (Cultural Heritage)
Οικονομία/Οικονομικές Δραστηριότητες (Economic)

Λαμβάνοντας υπόψη τις άνω κατηγορίες πηγής πλημμύρας και επιπτώσεων, καθώς επίσης και
παράγοντες που επηρεάζουν την κίνηση και διάχυση του πλημμυρικού νερού στο πεδίο,
αναπτύχθηκε και προτάθηκε μία μεθοδολογία για τον προσδιορισμό περιοχών με δυνητικό κίνδυνο
πλημμυρών με χρήση ΣΓΠ (GIS).
Σε αντιστοιχία με τη μεθοδολογία που υιοθετήθηκε κατά την εκπόνηση των ΣΔΚΠ για τον
προσδιορισμό Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ), για το Υδατικό Διαμέρισμα
της Κρήτης, συνδυάστηκαν τα αποτελέσματα από τον προσδιορισμό των περιοχών που είναι πιθανό
να σημειωθεί πλημμύρα και των περιοχών με δυνητικά σημαντικές συνέπειες από μελλοντικές
πλημμύρες, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις αναφορές των περιφερειακών φορέων και τα ιστορικά
γεγονότα.
Για τον προσδιορισμό των περιοχών όπου είναι δυνατό να σημειωθεί πλημμύρα, προσδιορίστηκαν
κριτήρια που σχετίζονται με την έννοια της πιθανότητας να συμβεί πλημμυρικό γεγονός. Τα κριτήρια
αυτά επιλέχθηκαν και ομαδοποιήθηκαν σε κριτήρια που σχετίζονται με τις διάφορες κατηγορίες
πηγής των πλημμυρικών συμβάντων, αλλά και σε κριτήρια που σχετίζονται με την εξέλιξη του
φαινομένου και παραμέτρους που επηρεάζουν την επιφανειακή ροή. Αντίστοιχα, για τον
προσδιορισμό περιοχών με δυνητικά σημαντικές αρνητικές συνέπειες, επιλέχθηκαν
αντιπροσωπευτικά κριτήρια με βάση τις κατηγορίες επιπτώσεων των πλημμυρών, όπως αυτές
ορίζονται από την ίδια την Οδηγία 2007/60/ΕΚ. Συγκεκριμένα ως προς τις επιπτώσεις, επιλέχθηκε το
κριτήριο της πυκνότητας πληθυσμού ως αντιπροσωπευτικό για τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη
υγεία, η μεταφορά ιζήματος και οι επικαιροποιημένες ζώνες Natura 2000 για την κατηγορία
επιπτώσεων «Περιβάλλον», οι χώροι πολιτιστικής κληρονομιάς και, τέλος, οι χρήσεις γης, ως
αντιπροσωπευτικό κριτήριο για τις επιπτώσεις στις οικονομικές δραστηριότητες. Στο σχήμα που
ακολουθεί (Σχήμα 4.1), απεικονίζονται τα διάφορα κριτήρια που λήφθηκαν υπόψη για τον
προσδιορισμό των περιοχών με δυνητικό κίνδυνο πλημμυρών και πώς ομαδοποιούνται.
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Σχήμα 4.1: Κριτήρια εκτίμησης δυνητικού κινδύνου πλημμυρών

Με τη βοήθεια ΣΓΠ, παράχθηκαν και επεξεργάστηκαν τα παραπάνω θεματικά επίπεδα τα οποία
αποτέλεσαν και τα κριτήρια, προκειμένου να προσδιοριστούν χωρικά οι περιοχές εκείνες που είναι
ευάλωτες σε πλημμυρικά φαινόμενα.
Για τον υπολογισμό του βάρους του κάθε κριτηρίου που συνεισφέρει στο προσδιορισμό των
περιοχών με αυξημένο δυνητικά κίνδυνο πλημμύρας, αξιοποιήθηκε η μέθοδος Αναλυτικής
Ιεραρχικής Διαδικασίας (Analytical Hierarchy Process), όπως έχει γίνει σε παρόμοιες ερευνητικές
εργασίες. Η συγκεκριμένη μεθοδολογία είναι ένα από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα εργαλεία
λήψης αποφάσεων πολλαπλών κριτηρίων και αναλύεται στο παραδοτέο Υ2-2. Με γνωστά τα βάρη
αλλά και την χωρική κατανομή των τιμών του κάθε κριτηρίου, διαμορφώθηκε ο χάρτης συνδυασμού
των κριτηρίων πηγής, του διαύλου και του αποδέκτη με την εκτίμηση του δυνητικού κινδύνου
πλημμύρας για το ΥΔ της Κρήτης (Χάρτης 4.3).
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Χάρτης 4.3: Χάρτης δυνητικού κινδύνου πλημμύρας

4.2 Σύγκριση αποτελεσμάτων μεθοδολογίας προσδιορισμού περιοχών με δυνητικό
κίνδυνο πλημμύρας με τις ΖΔΥΚΠ και τα ιστορικά δεδομένα πλημμυρών
Στο Υδατικό Διαμέρισμα της Κρήτης έχουν αναγνωρισθεί συνολικά δέκα ΖΔΥΚΠ. Στον παρακάτω
πίνακα δίνονται οι ζώνες με τις ονομασίες και τους κωδικούς τους, καθώς και τα κυριότερα ρέματα
εντός των ζωνών αυτών, τα οποία εξετάζονται αναλυτικά υδραυλικά από τα ΣΔΚΠ.
Πίνακας 4.1: Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) και κυριότερα συσχετιζόμενα υδατορέματα

ΖΔΥΚΠ Μέσω ρους Γερω-Ποτάμου περιοχή Πόμπιας - (GR13RAK0001)
π. Γερω Πόταμος
GR4011716
ΖΔΥΚΠ Χαμηλή ζώνη λεκανών ρεμάτων Λυγιάς - Ιεράπετρας (GR13RAK0002)
ρ. Καλαμαυκιανός
GR4112165
π. Μπραμιανός
GR4112169
ρ. Κοτοβιανού
GR4112227
ΖΔΥΚΠ Μέσω ρους Γερω-Ποτάμου, περιοχή Αγ. Ιωάννη (GR13RAK0003)
π. Γερω Πόταμος
GR4011716
ΖΔΥΚΠ Χαμηλή ζώνη περιοχών Στάβιες - Αγ. Φωτιά - (GR13RAK0004)
π. Γερω Πόταμος
GR4011716
π. Αναποδάρης
GR4012077
ΖΔΥΚΠ Χαμηλή ζώνη άνω ρου Γερω-Ποτάμου - (GR13RAK0005)
π. Γερω Πόταμος
GR4011716
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Υ2-3 ΈΚΘΕΣΗ
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΙ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

17

ρ. Λιθαίος (παραπόταμος π. Γερω - Ποταμού)*
ΖΔΥΚΠ Χαμηλή ζώνη παραπόταμου Κουτσουλίδη - (GR13RAK0006)
ρ. Κουτσουλίδης (παραπόταμος π. Γερω - Ποταμού)*
GR4011716
ΖΔΥΚΠ Κάτω ρους Γερω-Ποτάμου, περιοχή Τυμπάκι - (GR13RAK0007)
π. Γερω Πόταμος
GR4011716
ρ. Μάγειρος (παραπόταμος π. Γερω - Ποταμού)*
ρ. Κληματιανός
GR4011504
ΖΔΥΚΠ Χαμηλή ζώνη λεκάνης οροπεδίου Λασιθίου - (GR13RAK0008)
ρ. Χαυγά - Οροπέδιο Λασιθίου
GR3915822
ΖΔΥΚΠ Χαμηλή ζώνη λεκανών ρεμάτων Ηρακλείου - (GR13RAK0009)
ρ. Γαζανός
GR3911212
ρ. Γιόφυρος
GR3911333
π. Ξεροπόταμος
GR3911446
ρ. Κατσαμπαδιανός (Συλαμιανός)
GR3912250
ΖΔΥΚΠ Χαμηλή ζώνη λεκανών ρεμάτων Χανίων - (GR13RAK00010)
π. Πλατανιάς
GR3911022
π. Ταυρωνίτης
GR3910916
ρ. Ντεριανός (παραπόταμος π. Ταυρωνίτη)*
ρ. Κλαδισός
GR3911161
ρ. Σπηλιανός
GR3910893
ρ. Σπήλιος
GR3911005

Στους χάρτες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι θέσεις των ιστορικών πλημμυρικών γεγονότων
που έχουν καταγραφεί συνολικά έως το 2012 (Χάρτης 4.4) και έπειτα από το 2012 (Χάρτης 4.5), σε
σχέση με τα πολύγωνα των ΖΔΥΚΠ.
Όπως αναφέρεται στο Π01Τ1 του ΣΔΚΠ Κρήτης, «… συγκεντρώθηκαν στοιχεία σχετικά με 79 ιστορικά
συμβάντα. Από αυτά τα 15 βρίσκονται σε περιοχές που σύμφωνα με την προκαταρκτική αξιολόγηση
χαρακτηρίζονται ΖΔΥΚΠ, ενώ τα υπόλοιπα σε περιοχές που δεν χαρακτηρίζονται ως ΖΔΥΚΠ… Όσον
αφορά τα επεισόδια εντός των ΖΔΥΚΠ, από τα 15 επεισόδια τα περισσότερα από αυτά (11)
εντοπίζονται στην περιοχή των Χανίων (Κολυμβάρι, Ταυρωνίτης Βουκολιαί, Γεράνι, Πλατανιάς, Ελ.
Βενιζέλου, Μουσούρων)». Αντίστοιχα εντός των ΖΔΥΚΠ, τα ιστορικά συμβάντα στην ΠΕ Ηρακλείου
ήταν 3 (στη Χαμηλή ζώνη λεκανών ρεμάτων Ηρακλείου - GR13RAK0009), ενώ στην ΠΕ Λασιθίου μόνο
1 (Χαμηλή ζώνη λεκάνης οροπεδίου Λασιθίου - GR13RAK0008).
Από τα πλημμυρικά συμβάντα που καταγράφηκαν έπειτα το 2012, τα οποία είναι 99 στο σύνολο, 22
βρίσκονται εντός των πολυγώνων των ΖΔΥΚΠ. Αναλυτικότερα, 16 βρίσκονται εντός της χαμηλής
ζώνης λεκανών ρεμάτων Χανίων (GR13RAK0010), 2 εντός της χαμηλής ζώνης λεκανών ρεμάτων
Ηρακλείου (GR13RAK0009), 2 στη χαμηλή ζώνη άνω ρου Γερω-Ποτάμου (GR13RAK0005), 1 στο μέσω
ρου Γερω-Ποτάμου, περιοχή Πόμπιας (GR13RAK0001) και 1 στη Χαμηλή ζώνη λεκανών ρεμάτων
Λυγιάς-Ιεράπετρας (GR13RAK0002). Υπενθυμίζεται ότι σε μία θέση μπορεί να απεικονίζονται
πολλαπλά συμβάντα που έλαβαν χώρα σε διαφορετικές ημερομηνίες.
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Χάρτης 4.4: Ιστορικά πλημμυρικά γεγονότα πριν το 2012 και ΖΔΥΚΠ

Χάρτης 4.5: Ιστορικά πλημμυρικά γεγονότα έπειτα το 2012 και ΖΔΥΚΠ
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Η παραπάνω ανάλυση σύγκρισης των θέσεων των ιστορικών πλημμυρικών γεγονότων σε σχέση με
τις ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ), επαναλήφθηκε και σε σχέση με τα
αποτελέσματα της μεθοδολογίας που υιοθετήθηκε στην παρούσα μελέτη. Αναλυτικότερα, από τα 79
συμβάντα που έχουν καταγραφεί ως το 2012, 51 από αυτά βρίσκονται σε περιοχές που έχουν
χαρακτηρισθεί ως «πολύ υψηλού» και «υψηλού» κινδύνου πλημμύρας, όπως απεικονίζεται και στον
ακόλουθο χάρτη (Χάρτης 4.6). Αντίστοιχα, από τα ιστορικά συμβάντα που καταγράφηκαν έπειτα το
2012, 78 επεισόδια πλημμυρών (από 99 στο σύνολο) βρίσκονται εντός των ζωνών «πολύ υψηλού»
και «υψηλού» (Χάρτης 4.7). Διευκρινίζεται πως και στην καταγραφή των πιο πρόσφατων
πλημμυρικών γεγονότων, σε μία θέση μπορεί να απεικονίζονται περισσότερα από ένα γεγονότα που
εμφανίστηκαν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους/ημερομηνίες.

Χάρτης 4.6: Ιστορικά πλημμυρικά γεγονότα πριν το 2012 και επίπεδο δυνητικού κινδύνου πλημμύρας με βάση τα
αποτελέσματα της μεθοδολογίας προσδιορισμού περιοχών με δυνητικό κίνδυνο πλημμύρας
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Χάρτης 4.7: Ιστορικά πλημμυρικά γεγονότα έπειτα το 2012 και επίπεδο δυνητικού κινδύνου πλημμύρας με βάση τα
αποτελέσματα της μεθοδολογίας προσδιορισμού περιοχών με δυνητικό κίνδυνο πλημμύρας

Έπειτα από τη σύγκριση των περιοχών με δυνητικό κίνδυνο πλημμύρας σε σχέση με τη θέση
ιστορικών πλημμυρικών γεγονότων, έγινε σύγκριση των ΖΔΥΚΠ σε σχέση με τα αποτελέσματα
μεθοδολογίας προσδιορισμού του δυνητικού κινδύνου πλημμύρας που αναπτύχθηκε και
εφαρμόστηκε στην παρούσα μελέτη. Όπως απεικονίζεται στο χάρτη που ακολουθεί (Χάρτης 4.8), τα
αποτελέσματα της μεθοδολογίας της παρούσας είναι σε συμφωνία με εκείνα της μεθοδολογίας των
ΣΔΚΠ, καθώς όλες σχεδόν οι περιοχές των ΖΔΥΚΠ βρίσκονται σε περιοχές «υψηλού» ή «πολύ
υψηλού» κινδύνου πλημμύρας. Η ζώνη στην οποία εμφανίζονται οι μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ
των δύο προσεγγίσεων είναι η Χαμηλή ζώνη περιοχών Στάβιες-Αγ. Φωτιά με κωδικό GR13RAK0004,
όπου όμως δεν έχει καταγραφεί κανένα ιστορικό γεγονός πλημμύρας έως σήμερα.
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Χάρτης 4.8: Σύγκριση ΖΔΥΚΠ με αποτελέσματα μεθοδολογίας αξιολόγησης του δυνητικού κινδύνου πλημμύρας

Για τον καθορισμό περιοχών στις οποίες επικεντρώθηκε στη συνέχεια η διαμόρφωση των λεκανών
απορροής και του υδρογραφικού δικτύου με μεγαλύτερη ανάλυση για τη διαμόρφωση μοντέλων
υδρολογικής προσομοίωσης, ορίστηκε το όριο 30%. Αναλυτικότερα, εντοπίστηκαν οι υπολεκάνες
των οποίων η επιφάνεια βρίσκεται σε περιοχή «υψηλού κινδύνου» πλημμύρας, μεγαλύτερη ή ίση
από 30%.
Ο Χάρτης 4.9 απεικονίζει το σύνολο των λεκανών που αναδείχθηκαν από τη μεθοδολογία
προσδιορισμού των περιοχών με δυνητικό κίνδυνο πλημμύρας με το άνω όριο, καθώς επίσης και τις
λεκάνες απορροής οι οποίες μελετήθηκαν στα πλαίσια των ΣΔΚΠ και που ανήκουν στις ΖΔΥΚΠ. Όπως
παρατηρείται, τα αποτελέσματα της παρούσας ανάλυσης εμπεριέχουν στην πλειοψηφία τους τις
λεκάνες απορροής των ΣΔΚΠ, εκτός από τις λεκάνες στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας, του
οροπεδίου Λασιθίου και των λεκανών που ανήκουν στη χαμηλή ζώνη περιοχών Στάβιες-Αγ. Φωτιά
GR13RAK0004.
Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης πραγματοποιήθηκε σειρά επαφών και συζητήσεις με διάφορους
φορείς που εμπλέκονται στην διαχείριση των πλημμυρών από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της
Κρήτης, στη διάρκεια των οποίων αναφέρθηκαν πιθανά προβλήματα και σε λεκάνες απορροής εκτός
εκείνων που αναδείχθηκαν από την παραπάνω ανάλυση. Οι φορείς ανέδειξαν τα ιστορικά γεγονότα
πλημμυρών και τις επιπτώσεις στις περιοχές εντός των εν λόγω λεκανών. Από τις συζητήσεις αυτές,
ορίστηκαν πρόσθετες λεκάνες απορροής ενδιαφέροντος (Χάρτης 4.9).
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Χάρτης 4.9: Λεκάνες απορροής ενδιαφέροντος

Για το σύνολο των λεκανών ενδιαφέροντος και συγκεκριμένα για τις λεκάνες απορροής εκτός των
ΖΔΥΚΠ οι οποίες δεν μελετήθηκαν στα ΣΔΚΠ, ακολούθησαν λεπτομερείς αναλύσεις αξιολόγησης του
κινδύνου πλημμύρας, διαμορφώθηκαν υδρολογικά μοντέλα προσομοιώσεων και παρήχθησαν
πλημμυρογραφήματα σχεδιασμού. Ακολουθεί πίνακας και χάρτης με τις εν λόγω 19 λεκάνες
ενδιαφέροντος.
Πίνακας 4.2: Υδατορεύματα που αντιστοιχούν στις λεκάνες απορροής ενδιαφέροντος

Περιφερειακή
Ενότητα
Λασιθίου
Λασιθίου
Λασιθίου
Λασιθίου
Λασιθίου
Λασιθίου
Ρεθύμνου
Χανίων
Χανίων
Χανίων
Χανίων
Χανίων
Χανίων
Χανίων
Χανίων

Δήμος
Ιεράπετρας
Σητείας
Σητείας
Σητείας
Σητείας
Σητείας
Ρεθύμνου
Αποκορώνου
Κανδάνου
Κανδάνου
Κανδάνου
Κανδάνου
Κισσάμου
Κισσάμου
Κισσάμου
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Παντέλης
Πλατανιάς
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Κακοδικιανός
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Χανίων
Χανίων
Χανίων
Χανίων

Κισσάμου
Κισσάμου
Κισσάμου
Χανίων

Νωπηγιανός
Πυργιανός
Τυφλός
Μορώνης

Χάρτης 4.10: Λεκάνες απορροής εκτός των ΖΔΥΚΠ

Η επικείμενη 1η αναθεώρηση του ΣΔΚΠ μπορεί να συμπεριλάβει τα νέα δεδομένα, να
επικαιροποιήσει τις προδιαγραφές σύνταξης χαρτών επικινδυνότητας και κινδύνων πλημμύρας, να
αναθεωρήσει τους ίδιους τους χάρτες και να λάβει υπόψη τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Η
διαδικασία επανεξέτασης των καθορισμένων ΖΔΥΚΠ θα πρέπει να προηγηθεί και να συμπεριληφθεί
στην αναθεώρηση της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας. Η μεθοδολογία
εντοπισμού των περιοχών με δυνητικό κίνδυνο πλημμύρας που προτείνεται στην παρούσα, μπορεί
να αποτελέσει εργαλείο της εν λόγω αναθεώρησης.

4.3 Αξιολόγηση κινδύνου πλημμύρας στις λεκάνες απορροής της Κρήτης
Η διαδικασία παραγωγής των πλημμυρογραφημάτων σχεδιασμού είναι σε απόλυτη συμφωνία με
εκείνη που εφαρμόστηκε στα πλαίσια ΣΔΚΠ για το ΥΔ Κρήτης. Αναλυτικότερα, για να ληφθεί υπόψη
το εύρος αβεβαιότητας στις εκτιμήσεις της βροχόπτωσης σχεδιασμού για τις περιόδους επαναφοράς
Τ = 50, Τ = 100 και Τ = 1000, εξετάστηκαν πέρα από τις μέσες υδρολογικές συνθήκες (κεντρικές τιμές
βροχόπτωσης που εκτιμώνται από την όμβρια καμπύλη), τα υετογραφήματα που παράγονται από
τις τιμές βροχόπτωσης που προκύπτουν από τα 20% κάτω (ευνοϊκές υδρολογικές συνθήκες) και 80%
άνω (δυσμενείς υδρολογικές συνθήκες) όρια εμπιστοσύνης της όμβριας καμπύλης.
Για κάθε μία από τις εξεταζόμενες λεκάνες ενδιαφέροντος διαμορφώθηκε το μοντέλο υδρολογικής
προσομοίωσης με χρήση του λογισμικού HEC-HMS, υπολογίζοντας τα γεωμετρικά και υδρολογικά
μεγέθη που απαιτούνται από τα διάφορα επίπεδα πληροφορίας (κόμβοι, υπολεκάνες,
υδατορεύματα). Τέλος, έγινε η προσομοίωση των παραπάνω σεναρίων για τις 19 υπό μελέτη
λεκάνες απορροής και εξήχθησαν τα πλημμυρογραφήματα στις θέσεις ενδιαφέροντος.
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Με βάση τα αποτελέσματα των υδρολογικών προσομοιώσεων ακολούθησαν έλεγχοι επάρκειας σε
θέσεις ευάλωτων σημείων (π.χ. τομές οδικού δικτύου με υδρογραφικό δίκτυο), όπως φαίνεται στους
παρακάτω χάρτες. Από αναλύσεις που έγιναν εντοπίστηκαν 48 ευάλωτες θέσεις οι οποίες και
αποτυπώθηκαν. Για τον έλεγχο επάρκειας αξιοποιήθηκε το λογισμικό ΗΥ-8 Culvert Hydraulic Analysis
Program (Version 7.50) της Federal Highway Administration (U.S. Department of Transportation).

Χάρτης 4.11: Θέσεις αποτύπωσης δυτικής Κρήτης
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Χάρτης 4.12: Θέσεις αποτύπωσης ανατολικής Κρήτης

Ο υδραυλικός έλεγχος των τεχνικών έγινε με τις παροχές για έξι περιόδους επαναφοράς (2, 5 , 10,
20, 50 και 100 έτη). Με βάση τα αποτελέσματα προσδιορίστηκε η επάρκεια του κάθε τεχνικού για
κάθε περίοδο επαναφοράς με βάση δύο κριτήρια, οριακής επάρκειας και επάρκειας με ελεύθερο
περιθώριο, όπου το βάθος ροής είναι μικρότερο του 70% του ύψους διατομής στην είσοδο και στην
έξοδο του τεχνικού. Η αξιολόγηση κινδύνου πραγματοποιήθηκε, έπειτα, ακολουθώντας ένα σύστημα
με κλίμακα πέντε βαθμίδων επάρκειας, ώστε να χαρακτηριστεί η κατάσταση κάθε τεχνικού έργου.
Τα έργα κατηγοριοποιήθηκαν ανάλογα με το είδος της οδού στην οποία βρίσκονται (εθνική,
επαρχιακή, δημοτική ή οδός εντός οικισμού). Όσα βρίσκονται κάτω από εθνική οδό ή οδό εντός
οικισμού υπόκεινται σε αυστηρότερα κριτήρια αξιολόγησης κινδύνου συγκριτικά με όσα βρίσκονται
σε επαρχιακές και δημοτικές οδούς. Οι πίνακες με τα αποτελέσματα αξιολόγησης κινδύνου
παρουσιάζονται παρακάτω (Πίνακας 4.3 έως Πίνακας 4.8).
Πίνακας 4.3: Αναλυτικός πίνακας αξιολόγησης κινδύνου για κάθε θέση

Θέση
Αποτύπωσης

Ποταμός
Υδατόρευμα

/

Είδος
τεχνικού

Τύπος οδού

Κριτήριο
ελέγχου*

Αξιολόγηση
Κινδύνου
Επάρκειας
συνολικά

5

Άσπρος Ποταμός

ΓΕΦΥΡΑ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

1

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ

30

Άσπρος Ποταμός

ΓΕΦΥΡΑ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ

2

ΑΣΦΑΛΗΣ

23

Βρυσιανό

ΓΕΦΥΡΑ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ

2

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ

31

Βρυσιανό

ΟΧΕΤΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ

1

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ

32

Βρυσιανό

ΓΕΦΥΡΑ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

1

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ

42

Βρυσιανό

ΓΕΦΥΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ

1

ΜΕΡΙΚΑ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ

43

Βρυσιανό

ΓΕΦΥΡΑ

ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟΣ ΒΟΑΚ - ΠΕΟ

2

ΜΕΡΙΚΑ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Υ2-3 ΈΚΘΕΣΗ
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΙ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

26

Θέση
Αποτύπωσης

Ποταμός
Υδατόρευμα

/

Είδος
τεχνικού

Τύπος οδού

Κριτήριο
ελέγχου*

Αξιολόγηση
Κινδύνου
Επάρκειας
συνολικά

48

Βρυσιανό

ΟΧΕΤΟΙ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ

2

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ

50

Βρυσιανό

ΓΕΦΥΡΑ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ

2

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ

51

Βρυσιανό

ΓΕΦΥΡΑ

ΠΕΟ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

1

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ

13

Δραπανιανών

ΟΧΕΤΟΣ

ΠΕΟ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

1

ΜΕΡΙΚΑ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ

14

Δραπανιανών

ΟΧΕΤΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

2

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ

44

Δραπανιανών

ΟΧΕΤΟΣ

ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

1

ΟΡΙΑΚΑ ΕΠΑΡΚΗΣ

8

Κακοδικιανός

ΓΕΦΥΡΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

2

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ

9

Κακοδικιανός

ΓΕΦΥΡΑ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ

2

ΑΣΦΑΛΗΣ

10

Κακοπερατός

ΓΕΦΥΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ

1

ΜΕΡΙΚΑ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ

18

Κακοπερατός

ΓΕΦΥΡΑ

ΠΕΟ

1

ΟΡΙΑΚΑ ΕΠΑΡΚΗΣ

4

Καλαμοκανιάς

ΓΕΦΥΡΑ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ

2

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ

25

Καλαμοκανιάς

ΓΕΦΥΡΑ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ

2

ΑΣΦΑΛΗΣ

37

Καμαριανός

ΓΕΦΥΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ

1

ΜΕΡΙΚΑ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ

46

Καμαριανός

ΓΕΦΥΡΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

2

ΜΕΡΙΚΑ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ

1

Κουτσουράς

ΓΕΦΥΡΑ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ

2

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ

34

Κουτσουράς

ΓΕΦΥΡΑ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ

2

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ

26

Λαγκάδας

ΓΕΦΥΡΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

2

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ

3

Μορώνης

ΟΧΕΤΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

2

ΟΡΙΑΚΑ ΕΠΑΡΚΗΣ

11

Μορώνης

ΟΧΕΤΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ

1

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ

22

Μορώνης

ΓΕΦΥΡΑ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ

2

ΜΕΡΙΚΑ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ

40

Μορώνης

ΟΧΕΤΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

1

ΑΣΦΑΛΗΣ

0

Μύρτος

ΓΕΦΥΡΑ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ

2

ΑΣΦΑΛΗΣ

2a

Νωπηγιανός

ΓΕΦΥΡΑ

ΠΕΟ

1

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ

2b

Νωπηγιανός

ΓΕΦΥΡΑ

ΠΕΟ

1

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ

38

Νωπηγιανός

ΓΕΦΥΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ

1

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ

6

Παντέλης

ΓΕΦΥΡΑ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ

2

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ

20

Παντέλης

ΓΕΦΥΡΑ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ

2

ΟΡΙΑΚΑ ΕΠΑΡΚΗΣ

24

Παντέλης

ΓΕΦΥΡΑ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

1

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ

47

Παντέλης

ΓΕΦΥΡΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

2

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ

15

Πελεκανιώτης

ΓΕΦΥΡΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

2

ΜΕΡΙΚΑ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ

27

Πελεκανιώτης

ΓΕΦΥΡΑ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ

2

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ

21a

Πλατανιάς

ΓΕΦΥΡΑ

ΠΕΟ

1

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ

21b

Πλατανιάς

ΓΕΦΥΡΑ

ΠΕΟ

1

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ

39

Πλατανιάς

ΓΕΦΥΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ

1

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ

29

Πυριανός

ΓΕΦΥΡΑ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

1

ΟΡΙΑΚΑ ΕΠΑΡΚΗΣ

35

Πυριανός

ΓΕΦΥΡΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

1

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ

36

Πυριανός

ΓΕΦΥΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

1

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ

49

Πυριανός

ΓΕΦΥΡΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

1

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Υ2-3 ΈΚΘΕΣΗ
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΙ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

27

Αξιολόγηση
Κινδύνου
Επάρκειας
συνολικά

Είδος
τεχνικού

Τύπος οδού

Κριτήριο
ελέγχου*

Σαρακινιώτης

ΓΕΦΥΡΑ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ

2

ΑΣΦΑΛΗΣ

33

Σαρακινιώτης

ΓΕΦΥΡΑ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ

2

ΟΡΙΑΚΑ ΕΠΑΡΚΗΣ

16

Σούγιας

ΟΧΕΤΟΣ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ

2

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ

Θέση
Αποτύπωσης

Ποταμός
Υδατόρευμα

28

/

7a

Τυφλός

ΓΕΦΥΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ

1

ΟΡΙΑΚΑ ΕΠΑΡΚΗΣ

7b

Τυφλός

ΓΕΦΥΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ

1

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ

12

Τυφλός

ΟΧΕΤΟΙ

ΠΕΟ

1

ΟΡΙΑΚΑ ΕΠΑΡΚΗΣ

* Κριτήριο Ελέγχου: 1 - για εθνική οδό ή σε οδό εντός οικισμού, 2 - για επαρχιακή ή δημοτική οδόError!
source not found..

Reference

Πίνακας 4.4: Συνοπτικός γενικός πίνακας αξιολόγησή κινδύνου κάθε θέσης/ανοίγματος

Αξιολόγηση κινδύνου θέσης τεχνικού

Αριθμός τεχνικών/ανοιγμάτων

Ποσοστό (%)

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ

24

47%

ΜΕΡΙΚΑ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ

8

16%

ΟΡΙΑΚΑ ΕΠΑΡΚΗΣ

8

16%

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ

5

10%

ΑΣΦΑΛΗΣ

6

12%

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, από το σύνολο των θέσεων, το 47% είναι ανεπαρκές (24 θέσεις),
μερικά ανεπαρκή και οριακά επαρκή τεχνικά έχουν το ίδιο ποσοστό το οποίο είναι ίσο με 16% (8), σε
ικανοποιητική κατάσταση είναι το 10% των τεχνικών (5), ενώ ως ασφαλή κρίνεται το 12% των
θέσεων για τις μέσες συνθήκες. Αντίστοιχοι συγκεντρωτικοί πίνακες παρήχθησαν και για τις θέσεις
τεχνικών σε εθνική οδό, σε οδούς εντός οικισμού, σε επαρχιακές οδούς και σε δημοτικές οδούς.
Πίνακας 4.5: Συνοπτικός πίνακας αξιολόγησης για τις θέσεις/ανοίγματα σε εθνική οδό

Αξιολόγηση κινδύνου θέσης τεχνικού

Αριθμός τεχνικών/ανοιγμάτων

Ποσοστό (%)

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ

7

37%

ΜΕΡΙΚΑ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ

5

26%

ΟΡΙΑΚΑ ΕΠΑΡΚΗΣ

3

16%

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ

4

21%

ΑΣΦΑΛΗΣ

0

0%

* Σημειώνεται ότι ο πίνακας αυτός περιέχει τα αποτελέσματα ελέγχων σε τεχνικά/ανοίγματα με τύπο οδού: «ΕΘΝΙΚΗ»,
«ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ», «ΠΕΟ», «ΠΕΟ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ», «ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟΣ ΒΟΑΚ – ΠΕΟ»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Υ2-3 ΈΚΘΕΣΗ
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

28

Πίνακας 4.6: Συνοπτικός πίνακας αξιολόγησης για τις θέσεις/ανοίγματα σε οδό εντός οικισμού

Αξιολόγηση κινδύνου θέσης τεχνικού

Αριθμός τεχνικών/ανοιγμάτων

Ποσοστό (%)

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ

7

64%

ΜΕΡΙΚΑ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ

1

9%

ΟΡΙΑΚΑ ΕΠΑΡΚΗΣ

2

18%

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ

0

0%

ΑΣΦΑΛΗΣ

1

9%

* Σημειώνεται ότι ο πίνακας αυτός περιέχει τα αποτελέσματα ελέγχων σε τεχνικά/ανοίγματα με τύπο οδού: «ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ
ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ», «ΠΕΟ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ», «ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ», «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ», «ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΤΟΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ».
Πίνακας 4.7: Συνοπτικός πίνακας αξιολόγησης για τις θέσεις/ανοίγματα σε επαρχιακή οδό

Αξιολόγηση κινδύνου θέσης τεχνικού

Αριθμός τεχνικών/ανοιγμάτων

Ποσοστό (%)

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ

11

52%

ΜΕΡΙΚΑ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ

1

5%

ΟΡΙΑΚΑ ΕΠΑΡΚΗΣ

3

14%

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ

1

5%

ΑΣΦΑΛΗΣ

5

24%

* Σημειώνεται ότι ο πίνακας αυτός περιέχει τα αποτελέσματα ελέγχων σε τεχνικά/ανοίγματα με τύπο οδού: «ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ
ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ» και «ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ».
Πίνακας 4.8: Συνοπτικός πίνακας αξιολόγησης για τις θέσεις/ανοίγματα σε δημοτική οδό

Αξιολόγηση κινδύνου θέσης τεχνικού

Αριθμός τεχνικών/ανοιγμάτων

Ποσοστό (%)

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ

6

29%

ΜΕΡΙΚΑ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ

2

10%

ΟΡΙΑΚΑ ΕΠΑΡΚΗΣ

1

5%

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ

0

0%

ΑΣΦΑΛΗΣ

1

5%

* Σημειώνεται ότι ο πίνακας αυτός περιέχει τα αποτελέσματα ελέγχων σε τεχνικά/ανοίγματα με τύπο οδού: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ»
και «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ».

4.4 Προτεινόμενες δράσεις για την αντιμετώπιση του πλημμυρικού κινδύνου
Στο Παραδοτέο Υ2-3 συγκεντρώθηκαν οι προτάσεις για την αντιμετώπιση του πλημμυρικού κινδύνου
στο σύνολο του ΥΔ της Κρήτης.
Οι προτάσεις για τα σενάρια δράσεων και έργων στα πλαίσια του Masterplan καλύπτουν όλο το
Υδατικό Διαμέρισμα, στις περιοχές εντός ΖΔΥΚΠ, αλλά και στις περιοχές εκτός ΖΔΥΚΠ. Οι προτάσεις
προκύπτουν από το Πρόγραμμα Μέτρων του ΣΔΚΠ της Κρήτης όπως αναφέρεται παραπάνω, από την
ανάλυση του κινδύνου πλημμύρας όπως εκπονήθηκε στο Παραδοτέο Υ2-2, καθώς επίσης και από τις
προτάσεις που έγιναν από τους τοπικούς φορείς που εμπλέκονται στην αντιπλημμυρική προστασία.
Οι δράσεις καλύπτουν μέτρα και έργα των οποίων ο σχεδιασμός βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά κι άλλα
τα οποία είναι προτεινόμενα. Επίσης, μπορεί να αναφέρονται σε συγκεκριμένες περιοχές και
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Υ2-3 ΈΚΘΕΣΗ
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
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λεκάνες απορροής, είτε σε ευρύτερες περιοχές, όπως τοπικές κοινότητες, Δήμους ή Περιφερειακές
Ενότητες. Ακολουθούν αναλυτικότερα οι προτάσεις δράσεων ανά Περιφερειακή Ενότητα.
4.4.1 Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου
Οι προτεινόμενες δράσεις στην ΠΕ Ηρακλείου περιλαμβάνουν μελέτες και έργα προστασίας, αλλά
και δράσεις πρόληψης και ετοιμότητας. Κάποιες από τις δράσεις βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης,
ενώ άλλες είναι προτεινόμενες. Κατά κύριο λόγο, οι δράσεις αφορούν σε μελέτες και έργα
προστασίας έναντι στον πλημμυρικό κίνδυνο και συγκεκριμένα σε οριοθετήσεις – διευθετήσεις
ρεμάτων, σε κατασκευή φραγμάτων με συνιστώσα αντιπλημμυρικής προστασίας, σε έργα ορεινής
υδρονομίας, στην επέκταση των δικτύων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων. Η πλειονότητα αυτών
αποτελούν μελέτες που είτε είναι προτεινόμενες, είτε βρίσκονται υπό υλοποίηση και έχει εγκριθεί η
χρηματοδότησή τους.
Οι ΖΔΥΚΠ στην ΠΕ Ηρακλείου καλύπτουν τις μεγαλύτερες λεκάνες απορροής του Δήμου Ηρακλείου
(λεκάνες του Γιόφυρου, Ξηροπόταμου, Γαζανού και Κατσαμπαδιανού), τον Γερω-πόταμο Μεσσαράς
και τους παραποτάμους του και την ανάντη ορεινή λεκάνη του ποταμού Αναποδάρη.
Η πλειονότητα των δράσεων επικεντρώνεται στις ΖΔΥΚΠ και στις αντίστοιχες λεκάνες απορροής τους,
όμως οι περιοχές εκτός των ΖΔΥΚΠ επίσης καλύπτονται με στοχευμένες δράσεις. Αναλυτικότερα οι
προτάσεις περιλαμβάνουν τα παρακάτω.
4.4.1.1 Λεκάνη απορροής ποταμού Γιόφυρου
Για τον Γιόφυρο ποταμό και την λεκάνη απορροής του βρίσκεται σε εξέλιξη η μελέτη οριοθέτησης,
διευθέτησης και εξυγίανσης του ποταμού υπό την επίβλεψη της ΠΕ Ηρακλείου. Επίσης,
επικαιροποίηση και ολοκλήρωση χρειάζεται η μελέτη έργων ορεινής υδρονομίας για την
αντιπλημμυρική προστασία του ποταμού Γιόφυρου που περιλαμβάνει το φράγμα Λαδούκου και
πλήθος λεκανών ανάσχεσης και λεκανών συγκράτησης φερτών υλών.
Παράλληλα προτείνεται να γίνει διευθέτηση του ρέματος Χρυσοβαλάντου, το οποίο διέρχεται
πλησίον κατοικημένων περιοχών πριν τη συμβολή του με τον ποταμό Γιόφυρο και πιθανή
δημιουργία λεκάνης ανάσχεσης των πλημμυρικών παροχών.
Υπάρχει επίσης η πρόταση για μελέτη διευθέτησης χειμάρρου στην εκβολή του υπερχειλιστή του
κατασκευασμένου φράγματος Χαλαυριανού Αρχανών, το οποίο βρίσκεται εντός της λεκάνης του
Γιόφυρου. Η μελέτη έχει λάβει έγκριση χρηματοδότησης από την Περιφέρεια και προβλέπεται να
πραγματοποιηθεί κατά την προγραμματική περίοδο 2021 – 2027.
Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω μελετών αυτών και την κατασκευή των αντίστοιχων έργων θα
θωρακιστεί η λεκάνη του ποταμού, μέρος της οποίας βρίσκεται στον αστικό ιστό της πόλης του
Ηρακλείου και στην οποία έχουν λάβει χώρα σημαντικά πλημμυρικά γεγονότα.
Παράλληλα, υπάρχει πρόταση του ΣΔΚΠ για ανάπτυξη συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης
πλημμυρών για τον Γιόφυρο, ως μέτρο ετοιμότητας απέναντι στις πλημμύρες.
4.4.1.2 Λεκάνη απορροής Ξηροπόταμου Ηρακλείου
Προτείνεται η επικαιροποίηση και ολοκλήρωση της μελέτης οριοθέτησης και διευθέτησης του
Ξηροπόταμου, καθώς και η ολοκλήρωση της μελέτης του αντιπλημμυρικού φράγματος Δαφνών.
Επίσης, προτείνεται η ολοκλήρωση της μελέτης του αρδευτικού φράγματος Πρινιά – Άνω Ασιτών το
οποίο μπορεί να προσφέρει και αντιπλημμυρική προστασία.
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4.4.1.3 Οριοθετήσεις – Διευθετήσεις λοιπών υδατορεμάτων
Έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση για τις μελέτες οριοθέτησης και διευθέτησης των λοιπών μεγάλων
ρεμάτων και ποταμών, τις οποίες προωθεί η ΠΕ Ηρακλείου. Πρόκειται για τα υδατορέματα
Γερωπόταμος Μεσσαράς, Καρτερός, Κατσαμπαδιανός, Αναποδάρης, Γαζανός και ρέμα Άρβης. Οι
μελέτες πρόκειται να υλοποιηθούν με πόρους του ΠΔΕ Περιφέρειας Κρήτης κατά την προγραμματική
περίοδο 2021 – 2027.
Επίσης, προτείνονται μελέτες οριοθετήσεων – διευθετήσεων σε ρέματα που περνούν μέσα από
οικισμούς. Η μελέτη έργων αντιπλημμυρικής προστασίας του Παλαιόκαστρου Δήμου Μαλεβιζίου
προτείνει οριοθέτηση – διευθέτηση του ρέματος και κατασκευή δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης και
ομβρίων και βαίνει προς ολοκλήρωση.
Προτείνονται επίσης για τον Δήμο Χερσονήσου, μελέτες έργων διευθέτησης των βασικών ρεμάτων
Γουβιανού, Γουρνών και Στυλίδας, καθώς και μικρότερων ρεμάτων τα οποία διέρχονται από οδούς
(πχ οδοί διέλευσης ρεμάτων οι Αναλήψεως και Λιμνακάρου στην Ανάληψη, Θεοτοκόπουλου στις
Γούρνες και ο δημοτικός δρόμος Σγουροκεφάλι - Επισκοπή από όπου περνάει ο ποταμός Γουρνών).
Τέλος, προτείνονται διευθετήσεις για τα ρέματα που περνούν εντός των οικισμών/χωριών Τεφελίου,
Άνω Βιάννου, Σάρχου, Πόμπιας, Ζαρού, Χάρακα, Πύργου, Ροτάσιου και Μεσοχωρίου.
4.4.1.4 Έργα ορεινής υδρονομίας
Πέρα από τον ποταμό Γιόφυρο, όπου υπάρχει σε εξέλιξη μελέτη έργων ορεινής υδρονομίας και
συγκράτησης φερτών υλών, προτείνονται αντίστοιχα έργα στις ορεινές λεκάνες των ποταμών
Γαζανού και Γερωπόταμου Μεσσαράς (σε παραπόταμους όπως ρέμα Τουρκί και Κουτσουλίδης).
4.4.1.5 Ιρλανδικές διαβάσεις
Προτείνεται η σύνταξη μελέτης για την καταγραφή των ιρλανδικών διαβάσεων στην ΠΕ Ηρακλείου
και θα προταθεί αντικατάσταση με κατάλληλα τεχνικά όπου απαιτείται. Προτεραιότητα θα δοθεί
στις περιοχές εντός ΖΔΥΚΠ, όπως σε περιοχές της λεκάνης απορροής του Γερωπόταμου.
4.4.1.6 Μελέτες φραγμάτων
Όπως προαναφέρθηκε προτείνεται η ολοκλήρωση των μελετών του φράγματος Δαφνών και του
φράγματος Πρινιά – Άνω Ασιτών που θα συμβάλουν στην αντιπλημμυρική προστασία στη λεκάνη
απορροής του Ξηροπόταμου. Προτείνεται επίσης, η ολοκλήρωση της μελέτης του φράγματος
Λαδούκου εντός της λεκάνης του ποταμού Γιόφυρου και των αρδευτικών δικτύων.
Σε ό,τι αφορά μελέτες προστασίας περιοχών κατάντη των υφιστάμενων φραγμάτων, έχει εγκριθεί η
χρηματοδότηση της μελέτης διευθέτησης χειμάρρου στην εκβολή του υπερχειλιστή του
κατασκευασμένου φράγματος Χαλαυριανού Αρχανών, το οποίο βρίσκεται εντός της λεκάνης του
Γιόφυρου ποταμού.
Επίσης, προτείνεται η εκπόνηση μελέτης θραύσης του κατασκευασμένου φράγματος Ινίου –
Μαχαιρά, Δήμου Μινώα Πεδιάδος.
4.4.1.7 Επεκτάσεις των δικτύων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων
Τα δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων υδάτων χρήζουν επέκτασης σε αρκετές περιοχές της ΠΕ.
Σε ό,τι αφορά την πόλη του Ηρακλείου και τα περίχωρα, σε εξέλιξη βρίσκονται η αντικατάσταση
παλαιών και η επέκταση νέων δικτύων ομβρίων στις περιοχές Κορώνη Μαγαρά, Μασταμπά,
Μεσαμπελιών, Παπαπέτρου Γαβαλά, Κηπούπολης, Νέας Αλικαρνασσού και Αγίου Ιωάννη. Σε εξέλιξη
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επίσης βρίσκονται και παρεμβάσεις αντιπληµµυρικής προστασίας στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας
Λυµάτων (ΕΕΛ) Ηρακλείου στην περιοχή Φοινικιά.
Παράλληλα, προτείνεται να συνεχιστεί αυτό το έργο και με επέκταση των δικτύων στις περιοχές
Θερίσσου, Δειλινών, Τρεις Βαγιές, Φιλοθέη, Βασιλειές και στην οδό Νικολάου Πλαστήρα και περιοχή
Δύο Αοράκια.
Επιτακτική είναι και η τακτική συντήρηση και ο καθαρισμός των δικτύων ομβρίων του Δ. Ηρακλείου
από την ΔΕΥΑΗ.
Στον Δήμο Μαλεβιζίου έχει εκπονηθεί μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας της ευρύτερης περιοχής
του Γαζίου και τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η τμηματική κατασκευή των συλλεκτήρων Σ5 και Σ7 της εν
λόγω μελέτης.
Προτείνεται επίσης, η μελέτη και κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ομβρίων στους οικισμούς Λιμένα
Χερσονήσου, Σταλίδας, Γουρνών, Γουβών και Κοκκίνη Χάνι του Δ. Χερσονήσου, καθώς πρόκειται για
περιοχές με μεγάλο πληθυσμό κι έντονη τουριστική ανάπτυξη.
4.4.1.8 Προστασία παράκτιων περιοχών
Έχουν εγκριθεί προς χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Κρήτης οι μελέτες έργων προστασίας
ακτών στις περιοχές Γούβες – Κοκκίνη Χάνι και Κομμού – Κόκκινου Πύργου.
4.4.1.9 Λοιπές δράσεις στον άξονα προστασίας
Μια σημαντική μελέτη που προτείνεται είναι αυτή του γενικού αντιπλημμυρικού σχεδίου
προστασίας της πόλης, των οικισμών και της ενδοχώρας του Δήμου Ηρακλείου. Προτείνεται ώστε να
υπάρξει ένα γενικό συντονισμένο σχέδιο αντιμετώπισης του πλημμυρικού κινδύνου με παρεμβάσεις
και έργα για τον πιο πολυπληθή Δήμο της Κρήτης τον οποίο διασχίζει πλήθος ρεμάτων τα οποία
βρίσκονται εντός των ΖΔΥΚΠ.
Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Μέτρων του ΣΔΚΠ, προτείνεται η αξιοποίηση υφιστάμενων έργων
ταμίευσης για ανάσχεση πλημμυρικών παροχών στους ταμιευτήρες - φράγματα Αποσελέμη,
Φανερωμένης, Πλακιώτισσας και Χαλαυριανού.
Επίσης, προτείνονται ο εκσυγχρονισμός και η αποκατάσταση αποχετευτικών / αποστραγγιστικών
δικτύων (μελέτες, έργα, εργασίες συντήρησης και καθαρισμού) σε καλλιεργούμενες περιοχές
(ενδεικτικά στους ΤΟΕΒ Α, Β και Γ ζώνης Μεσσαράς), η συντήρηση υφιστάμενων ορεινών
υδρονομικών έργων σε ορεινές υπολεκάνες απορροής του Γερωπόταμου Μεσσαράς και τέλος, η
εφαρμογή των διαχειριστικών μέτρων χρήσεων γης στις ορεινές λεκάνες απορροής των ποταμών και
χειμάρρων Γερωποτάμου, Γιόφυρου, Ξεροπόταμου, Γαζανού. Κατσαμπαδιανού.
4.4.1.10 Λοιπές δράσεις στους άξονες πρόληψης και ετοιμότητας
Προτείνεται η υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης των γεωργών και κτηνοτρόφων σε πρακτικές
μείωσης επιπτώσεων από τις πλημμύρες εντός της πλημμυρικής ζώνης 1000ετίας και εντός ΖΔΥΚΠ
για τις περιοχές Αρκαλοχωρίου, Αστερουσίων, Γαζίου, Γόρτυνας, Ηρακλείου, Κοφίνα, Μοιρών, Νέας
Αλικαρνασσού, Τεμένους, Τυμπακίου, όπως προβλέπεται και στο ΣΔΚΠ.
Προτείνεται η ανάπτυξη δράσεων για την αντιμετώπιση επιπτώσεων στις υδρευτικές γεωτρήσεις των
ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Μαλεβιζίου, Μίνωα Πεδιάδας, Φαιστού και στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας
λυμάτων ΕΕΛ Ηρακλείου, Τυμπακίου, Ματάλων, Χερσονήσου και Αρχανών.
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Ειδικές ρυθμίσεις (ειδικές σημάνσεις, παρεμβάσεις της τροχαίας), επίσης, απαιτούνται για την
αντιμετώπιση πλημμυρικών κινδύνων σε ιρλανδικές διαβάσεις στους Δήμους ΑρχάνωνΑστερουσίων, Γορτύνας, Ηρακλείου, Μαλεβιζίου, Μίνωα-Πεδιάδας, Φαιστού.
4.4.2 Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου
Οι προτεινόμενες δράσεις στην ΠΕ Λασιθίου περιλαμβάνουν μελέτες, έργα προστασίας, αλλά και
δράσεις πρόληψης και ετοιμότητας. Κάποιες από τις δράσεις βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης, ενώ
άλλες είναι προτεινόμενες. Κατά κύριο λόγο, οι δράσεις αφορούν σε μελέτες και έργα προστασίας
έναντι στον πλημμυρικό κίνδυνο και συγκεκριμένα σε οριοθετήσεις – διευθετήσεις ρεμάτων, σε
κατασκευή φραγμάτων με συνιστώσα αντιπλημμυρικής προστασίας, σε έργα ορεινής υδρονομίας
και στην επέκταση των δικτύων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων. Η πλειονότητα αυτών αποτελούν
μελέτες που είτε είναι προτεινόμενες, είτε βρίσκονται υπό υλοποίηση και έχει εγκριθεί η
χρηματοδότησή τους.
Οι ΖΔΥΚΠ στην ΠΕ Λασιθίου καλύπτουν τις λεκάνες απορροής του Οροπεδίου Λασιθίου και των
ρεμάτων Λυγιάς – Ιεράπετρας τα μεγαλύτερα εκ των οποίων είναι τα ρέματα Βαϊνιά, Κεντρί,
Αλμυρός, Μπραμιανός, Διαβατών, Καλαμαυκιανός.
Επίσης, στο Στάδιο ΙΙ της παρούσας, εξετάστηκε ο δυνητικός κίνδυνος πλημμύρας κι έπειτα από
ανάλυση, εξελέγησαν επιπλέον ρέματα σε ζώνες οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν πως επίσης
έχουν δυνητικά υψηλό κίνδυνο πλημμύρας, λαμβάνοντας υπ’ όψη και τα στοιχεία των ιστορικών
γεγονότων πλημμύρας. Τα υδατορέματα αυτά περιλαμβάνουν για την ΠΕ Λασιθίου, τον ποταμό
Μύρτο στον Δήμο Ιεράπετρας και τον ποταμό Παντέλη, το ρέμα Λαγκάδας, τον Άσπρο Ποταμό, το
ρέμα Καλαμοκανιά και το ρέμα Κουτσουρά στον Δήμο Σητείας.
Η πλειονότητα των δράσεων επικεντρώνεται στις ΖΔΥΚΠ και στις αντίστοιχες λεκάνες απορροής τους,
όμως οι περιοχές εκτός των ΖΔΥΚΠ και ιδιαίτερα οι περιοχές που διερευνήθηκαν κατά το Στάδιο ΙΙ
επίσης καλύπτονται με στοχευμένες δράσεις. Αναλυτικότερα οι προτάσεις περιλαμβάνουν τα
παρακάτω.
4.4.2.1 Οριοθετήσεις – διευθετήσεις
Οι οριστικές μελέτες οριοθέτησης και έργων διευθέτησης του ρέματος Μπραμιανού κατάντη του
φράγματος και του ρέματος Διαβατών στον Δήμο Ιεράπετρας έχουν ολοκληρωθεί κι αναμένεται η
έγκρισή τους προτού δημοπρατηθούν.
Έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση για τις μελέτες οριοθέτησης και διευθέτησης ρεμάτων και ποταμών,
τις οποίες προωθεί η ΠΕ Λασιθίου. Πρόκειται για τα υδατορέματα Βαϊνιάς και Αγίου Ανδρέα (Κεντρί)
ανατολικά της πόλης της Ιεράπετρας και τον ποταμό Παντέλη του Δήμου Σητείας. Οι μελέτες
πρόκειται να υλοποιηθούν με πόρους του ΠΔΕ Περιφέρειας Κρήτης κατά την προγραμματική
περίοδο 2021 – 2027.
Επίσης, η ΠΕ Λασιθίου έχει συντάξει φάκελο μελετών και προωθεί τις οριοθετήσεις – διευθετήσεις
του ρέματος Σίσι στον Δήμου Αγίου Νικολάου, του Μύρτου ποταμού Δήμου Ιεράπετρας και των
ρεμάτων Γούδουρα, Καλαμοκανιά, Άσπρου Ποταμού και Λαγκάδας στον Δήμο Σητείας.
Προτείνονται επίσης οριοθετήσεις – διευθετήσεις στον Ξηροπόταμο Λιμνών, στο ρέμα Λακωνίων και
στον Καλό Ποταμό Δήμου Αγίου Νικολάου, στο ρέμα Καλαμαυκιανού Δήμου Ιεράπετρας, στο ρέμα
Σκλαβεδιάκου – παραπόταμου του ποταμού Παντέλη, στο ρέμα Κολονέλου στην πόλη της Σητείας
και στο ρέμα Παλαίκαστρου Δήμου Σητείας.
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4.4.2.2 Αποκαταστάσεις οδικού δικτύου και ανεπαρκών τεχνικών έργων
Έχει εγκριθεί προς χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Κρήτης, η μελέτη του Νότιου Οδικού Άξονα
από Πιλαλήματα έως Άγιο Γεώργιο. Οι μελέτες πρόκειται να υλοποιηθούν με πόρους του ΠΔΕ
Περιφέρειας Κρήτης κατά την προγραμματική περίοδο 2021 – 2027.
Μετά τις καταστροφές και πλημμύρες του 2019, προτείνονται οι μελέτες των μικρών αλλά
αναγκαίων παράλληλων δικτύων της επαρχιακής οδού Μύρτου - Ιεράπετρας και επανασχεδιασμός
των διατομών των τεχνικών οχετών όπου απαιτείται. Αντίστοιχες μελέτες προτείνονται και για το
τμήμα της επαρχιακής οδού Ιεράπετρας – Φέρμα.
4.4.2.3 Επεκτάσεις των δικτύων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων
Τα δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων υδάτων χρήζουν επέκτασης σε αρκετές περιοχές της ΠΕ.
Η οριστική μελέτη του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στον οικισμό Γρα Λυγιάς του Δήμου
Ιεράπετρας έχει ολοκληρωθεί κι αναμένεται έγκρισή της προτού δημοπρατηθεί προς κατασκευή.
Στις προτεινόμενες μελέτες εντάσσεται η επέκταση του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στην
Ιεράπετρα, ώστε να καλύψει το σύνολο της πόλης.
Προτείνεται επίσης, η μελέτη ολοκληρωμένου δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στον οικισμό
Τζερμιάδο και λοιπούς οικισμούς του οροπεδίου Λασιθίου, όπως Ψυχρό, Άγιος Γεώργιος,
Αβρακόντες, Καμινάκι.
4.4.2.4 Μελέτες έργων ταμίευσης
Έχουν εγκριθεί προς χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Κρήτης και για υλοποίηση εντός της
προγραμματικής περιόδου 2021 - 2027, η μελέτη λιμνοδεξαμενής Τσικαλαριών και λειτουργία
αρδευτικού δικτύου Κουτσουρά και η μελέτη της λιμνοδεξαμενής Ζάκρου.
Επιπλέον, η οριστική μελέτη του φράγματος Μύρτου έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται σε στάδιο
έγκρισης. Η οριστική μελέτη του φράγματος Αγίου Ιωάννη, Δήμου Ιεράπετρας και βασικών έργων
αξιοποίησης αρδευτικού νερού έχει ολοκληρωθεί με φορέα υλοποίησης το ΥΠΑΑΤ.
Τα παραπάνω έργα ταμίευσης μπορούν να λειτουργήσουν ως πολλαπλού σκοπού και να
συμβάλλουν στην αντιπλημμυρική προστασία.
4.4.2.5 Προστασία παράκτιων περιοχών
Έχει εγκριθεί προς χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Κρήτης η μελέτη έργων προστασίας ακτών
Μακρύ Γιαλού Δήμου Σητείας.
4.4.2.6 Λοιπές δράσεις στον άξονα προστασίας
Προτείνεται μελέτη έργων ορεινής υδρονομίας για την αντιπλημμυρική προστασία του οροπεδίου
Λασιθίου και παράλληλα, συντήρηση των ήδη υφιστάμενων στα ορεινά του οροπεδίου.
Παράλληλα, προτείνονται η αξιοποίηση των υφιστάμενων έργων ταμίευσης για την ανάσχεση
πλημμυρικών παροχών στον ταμιευτήρα Μπραμιανού και τη λιμνοδεξαμενή Αγίου Γεωργίου
Οροπεδίου Λασιθίου, ο εκσυγχρονισμός και η αποκατάσταση των αποχετευτικών/
αποστραγγιστικών δικτύων (μελέτες, έργα, εργασίες συντήρησης και καθαρισμού) σε
καλλιεργούμενες περιοχές (ενδεικτικά στους ΤΟΕΒ Ιεράπετρας και Οροπεδίου Λασιθίου) και τέλος,
διαχειριστικά μέτρα χρήσεων γης στις ορεινές λεκάνες απορροής των χειμάρρων του Οροπεδίου
Λασιθίου.
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4.4.2.7 Λοιπές δράσεις στους άξονες πρόληψης και ετοιμότητας
Προτείνεται η υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης των γεωργών και κτηνοτρόφων σε πρακτικές
μείωσης επιπτώσεων από τις πλημμύρες εντός της πλημμυρικής ζώνης 1000ετίας για τις περιοχές
εντός ΖΔΥΚΠ, Οροπεδίου Λασιθίου και Ιεράπετρας, και τις εκτός ΖΔΥΚΠ, Αγίου Νικολάου, Καλού
Χωριού, Λιμνών, Μαλίων, Πισκοκέφαλου και Σταυροχωρίου.
Προτείνεται η ανάπτυξη δράσεων για την αντιμετώπιση επιπτώσεων στις υδρευτικές γεωτρήσεις της
ΔΕΥΑ Αγίου Νικολάου και στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων ΕΕΛ Αγίου Νικολάου και
Ιεράπετρας.
Ειδικές ρυθμίσεις (ειδικές σημάνσεις, παρεμβάσεις της τροχαίας), επίσης, απαιτούνται για την
αντιμετώπιση πλημμυρικών κινδύνων σε ιρλανδικές διαβάσεις στους Δήμους Αγίου Νικολάου,
Ιεράπετρας και Οροπεδίου Λασιθίου.
4.4.3 Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης
Οι προτεινόμενες δράσεις στην ΠΕ Ρεθύμνου περιλαμβάνουν μελέτες, έργα, αλλά και δράσεις
πρόληψης και ετοιμότητας. Οι δράσεις είναι προτεινόμενες και κατά κύριο λόγο αφορούν σε μελέτες
και έργα προστασίας έναντι στον πλημμυρικό κίνδυνο και συγκεκριμένα σε οριοθετήσεις –
διευθετήσεις ρεμάτων και στην επέκταση των δικτύων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων.
Στην ΠΕ Ρεθύμνης δεν έχει προσδιορισθεί κάποια περιοχή ως ΖΔΥΚΠ. Στο Στάδιο ΙΙ της παρούσας,
εξετάστηκε ο δυνητικός κίνδυνος πλημμύρας κι έπειτα από ανάλυση, εξελέγησαν επιπλέον ρέματα
εντός ζωνών οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν πως επίσης έχουν δυνητικά υψηλό κίνδυνο
πλημμύρας, λαμβάνοντας υπ’ όψη και τα στοιχεία των ιστορικών γεγονότων πλημμύρας. Για την ΠΕ
Ρεθύμνης περιλαμβάνεται ο ποταμός Πλατανιάς, ο οποίος υπερχείλισε κατά τις πλημμύρες του
2019.
Οι προτεινόμενες δράσεις καλύπτουν το σύνολο της ΠΕ Ρεθύμνου.Η πλειονότητα των δράσεων
επικεντρώνεται στις ΖΔΥΚΠ και στις αντίστοιχες λεκάνες απορροής τους, όμως οι περιοχές εκτός των
ΖΔΥΚΠ και ιδιαίτερα οι περιοχές που διερευνήθηκαν κατά το Στάδιο ΙΙ επίσης καλύπτονται με
στοχευμένες δράσεις. Αναλυτικότερα οι προτάσεις περιλαμβάνουν τα παρακάτω.
4.4.3.1 Οριοθετήσεις – διευθετήσεις
Η ΠΕ έχει εντάξει στο πρόγραμμα έργων αποκατάστασης από τις πλημμύρες του 2019, τις μελέτες
οριοθέτησης και τα έργα διευθέτησης για τα υδατορέματα Πλατανιάς, Ξεριάς Πηγιανού,
Αρσανιώτης, Αρκαδιώτης, Γεροπόταμος Μυλοποτάμου και παραπόταμοί του, Αλμυρίδα Σισσών,
Κόρακας Ροδακίνου, Πλατύς και Πλακιάς.
Για την πόλη του Ρεθύμνου, προτείνεται ανακατασκευή υπογειοποίησης ρέματος Κόρακα στην οδό
Ελευθερίας και μελέτη λεκάνης ανάσχεσης στην ανάντη λεκάνη απορροής του ρέματος.
Η ΠΕ επίσης προτείνει να γίνουν μελέτες οριοθέτησης με έργα διευθέτησης ρεμάτων εντός οικισμών
της ΠΕ, ενδεικτικά στους οικισμούς Δροσιά, Γενί Γκαβέ, Γωνιά, Γεράνι, Γουδελιανά, Μακρυγιάννη,
Δοξαρό, Μπαλί, Πάνορμο και Ροδάκινο.
Επιπλέον, για τον Δήμο Αμαρίου, προτείνονται μελέτες οριοθέτησης με έργα διευθέτησης ρεμάτων
που περνούν μέσα από τα χωριά Πλατάνια, Βισταγή, Βολιώνες, Βιζάρι, Αποδούλου, Κουρούτες,
Λοχριά, Αγιος Ιωάννης, Αγία Παρασκευή, Χορδάκι, Βρύσες, Δριγιές, Μέρωνας.
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4.4.3.2 Ιρλανδικές διαβάσεις
Προτείνεται η μελέτη κατάργησης των ιρλανδικών διαβάσεων στις παράλληλες βοηθητικές οδούς
του ΒΟΑΚ σε δύο υδατορεύματα, στους ποταμούς Αρσανιώτη και Αρκαδιώτη.
Επίσης, προτείνεται η μελέτη κατάργησης των ιρλανδικών διαβάσεων και επανασχεδιασμού των
ανεπαρκών τεχνικών στο οδικό δίκτυο εντός της λεκάνης απορροής του Γεροπόταμου Δήμου
Μυλοποτάμου, όπου απαιτείται.
4.4.3.3 Επεκτάσεις των δικτύων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων
Προτείνονται οι μελέτες αποχέτευσης ομβρίων στους οικισμούς Πλατανιά, Αδελιανού Κάμπου και
Πηγιανού Κάμπου του Δήμου Ρεθύμνου και στο Πάνορμο και το Μπαλί του Δήμου Μυλοποτάμου.
4.4.3.4 Προστασία παράκτιων περιοχών
Έχουν εγκριθεί προς χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Κρήτης η μελέτη έργων προστασίας ακτών
του Ανατολικού τμήματος της πόλης του Ρεθύμνου.
4.4.3.5 Λοιπές δράσεις στον άξονα προστασίας
Προτείνεται η αξιοποίηση υφιστάμενων έργων ταμίευσης για ανάσχεση πλημμυρικών παροχών
στους ταμιευτήρες – φράγμα Ποταμών. Προτείνεται επίσης, ο σχεδιασμός του φράγματος Πλατύ
ποταμού το οποίο μπορεί να προσφέρει συμπληρωματικά και αντιπλημμυρική προστασία στις
κατάντη περιοχές.
4.4.4 Περιφερειακή Ενότητα Χανίων
Οι προτεινόμενες δράσεις στην ΠΕ Χανίων περιλαμβάνουν μελέτες, έργα, αλλά και δράσεις
πρόληψης και ετοιμότητας. Κάποιες από τις δράσεις βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης, ενώ άλλες
είναι προτεινόμενες. Κατά κύριο λόγο, οι δράσεις αφορούν σε μελέτες και έργα προστασίας έναντι
στον πλημμυρικό κίνδυνο και συγκεκριμένα σε οριοθετήσεις – διευθετήσεις ρεμάτων, σε κατασκευή
φραγμάτων με συνιστώσα αντιπλημμυρικής προστασίας, σε έργα ορεινής υδρονομίας, στην
επέκταση των δικτύων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων. Η πλειονότητα αυτών αποτελούν μελέτες που
είτε είναι προτεινόμενες, είτε βρίσκονται υπό υλοποίηση και έχει εγκριθεί η χρηματοδότησή τους.
Οι ΖΔΥΚΠ στην ΠΕ Χανίων καλύπτουν τις μεγαλύτερες λεκάνες απορροής των Δήμων Χανίων και
Πλατανιά με ποτάμια που εκβάλλουν στα βόρεια της ΠΕ. Συγκεκριμένα, οι ΖΔΥΚΠ καλύπτουν τα
ποτάμια Κλαδισό στον Δήμο Χανίων και τον Κερίτη, Σπηλιανό και Ταυρωνίτη με τους παραπόταμούς
του Ντεριανό, Ρουματιανό και Σεμπρενιώτη στον Δήμο Πλατανιά.
Επίσης, στο Στάδιο ΙΙ της παρούσας, εξετάστηκε ο δυνητικός κίνδυνος πλημμύρας κι έπειτα από
ανάλυση, εξελέγησαν επιπλέον ρέματα εντός ζωνών οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν πως επίσης
έχουν δυνητικά υψηλό κίνδυνο πλημμύρας, λαμβάνοντας υπ’ όψη και τα στοιχεία των ιστορικών
γεγονότων πλημμύρας. Τα υδατορέματα αυτά περιλαμβάνουν για την ΠΕ Χανίων, τον Τυφλό
ποταμό, το ρέμα Πυργιανού, το ρέμα Καμαριανού, το ρέμα Κακοπέρατου και το ρέμα Νωπηγιανού
στον Δήμο Κισσάμου τα οποία υπερχείλισαν κατά τις πλημμύρες του 2019. Περιλαμβάνεται επίσης,
ο ποταμός Βρυσιανός – Αλμυρός στο Δήμο Αποκορρώνου και τα ρέματα Πελεκανιώτη, Σαρακινιώτη,
Κακοδικιανού και Σούγιας στον Δήμο Κανδάνου – Σελίνου.
Η πλειονότητα των δράσεων επικεντρώνεται στις ΖΔΥΚΠ και στις αντίστοιχες λεκάνες απορροής τους,
όμως οι περιοχές εκτός των ΖΔΥΚΠ και ιδιαίτερα οι περιοχές που διερευνήθηκαν κατά το Στάδιο ΙΙ
επίσης καλύπτονται με στοχευμένες δράσεις. Αναλυτικότερα οι προτάσεις περιλαμβάνουν τα
παρακάτω.
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4.4.4.1 Λεκάνη απορροής ποταμού Ταυρωνίτη
Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη οριοθέτησης κοίτης και έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στον
ποταμό Ταυρωνίτη στον Δήμο Πλατανιά και το έργο βαίνει προς δημοπράτηση με φορέα
υλοποίησης την Περιφέρεια Κρήτης.
Παράλληλα απαιτούνται υποστηρικτικές δράσεις προειδοποίησης και πρόληψης σε δίκτυα συλλογής
µετεωρολογικών και υδροµετρικών δεδομένων, στατικής επάρκειας υποδοµών και αντιπληµµυρικών
έργων και ανάπτυξης συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και παρακολούθησης στον ποταμό
Ταυρωνίτη.
Προτείνεται επίσης, η επικαιροποίηση των μελετών του 1992 για το διπλό φράγμα Ντεριανού –
Παπαδιανών και Σεμπρενιώτη τα οποία θα συμβάλλουν στην ανάσχεση των πλημμυρικών όγκων.
Παράλληλα, προτείνεται και η μελέτη της λιμνοδεξαμενής των Παλαιών Ρουμάτων.
Τέλος, προτείνεται η μελέτη έργων ορεινής υδρονομίας για τη λεκάνη του ποταμού Ταυρωνίτη,
στους κλάδους Ρουματιανού, Σεμπρενιώτη και Ντεριανού.
4.4.4.2 Λεκάνη απορροής ποταμού Κερίτη
Η μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης της πεδινής κοίτης του ποταμού Κερίτη στον Δήμο Πλατανιά,
έχει λάβει έγκριση χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Κρήτης, ώστε να υλοποιηθεί κατά την
προγραμματική περίοδο 2021 – 2027. Παράλληλα, πρόταση της ΠΕ Χανίων είναι να γίνει και η
μελέτη οριοθέτησης – διευθέτησης του Κερίτη στους κλάδους Σκινέ, Φουρνέ και Βρυσσών, όμως δεν
έχει εγκριθεί μέχρι στιγμής. Επίσης, προτείνεται να πραγματοποιηθεί μελέτη έργων ορεινής
υδρονομίας στην ορεινή λεκάνη του Κερίτη.
4.4.4.3 Λεκάνη απορροής ποταμού Κλαδισού
Για τον Κλαδισό ποταμό, έχει εκπονηθεί η μελέτη των έργων διευθέτησης από τη γέφυρα του
Κλαδισού στην ΠΕΟ έως τη Νέα Εθνική Οδό και αναμένεται η έγκριση της ΜΠΕ, πριν το έργο δοθεί
προς δημοπράτηση. Παράλληλα, στον προγραμματισμό της ΠΕ Χανίων είναι και η οριοθέτηση –
διευθέτηση των κλάδων Θερίσου και Βαμβακόπουλου του Κλαδισού. Η μελέτη αυτή δεν έχει λάβει
έγκριση χρηματοδότησης.
Τέλος, προτείνεται στην ορεινή λεκάνη του Κλαδισού να γίνει μελέτη έργων ορεινής υδρονομίας.
4.4.4.4 Οριοθετήσεις – διευθετήσεις λοιπών ρεμάτων στα βόρεια της ΠΕ Χανίων
Η μελέτη των έργων εκβολής του ρέματος Μορώνη στον Δήμο Χανίων βαίνει προς ολοκλήρωση και
το έργο έπειτα θα δημοπρατηθεί με φορέα υλοποίησης τη ΔΕΥΑ Χανίων.
Έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση για τις μελέτες οριοθέτησης και διευθέτησης λοιπών ρεμάτων και
ποταμών, τις οποίες προωθεί η ΠΕ Χανιών. Πρόκειται για τα υδατορέματα μεταξύ Σταλού και Αγίας
Μαρίνας στους Δήμους Χανίων και Πλατανιά και τους ποταμούς Τυφλό και Καμαριανό στον Δήμο
Κισσάμου. Οι μελέτες πρόκειται να υλοποιηθούν με πόρους του ΠΔΕ Περιφέρειας Κρήτης κατά την
προγραμματική περίοδο 2021 – 2027.
Στον προγραμματισμό της ΠΕ Χανίων είναι επίσης και η οριοθέτηση – διευθέτηση των ρεμάτων
Σπηλιανός και Ραπανιανός στον Δήμο Πλατανιά, Νωπηγιανός και Κακοπέρατος στον Δήμο Κισσάμου
και Αλμυρίδας, Βρυσιανό και Βατουδιάρης στον Δήμο Αποκορώνου. Οι μελέτες αυτές δεν έχουν
λάβει έγκριση χρηματοδότησης.
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Προτείνεται επίσης, η μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης του ποταμού Πυργιανού Δήμου
Κισσάμου, των μικρότερων ρεμάτων στο παραλιακό μέτωπο μεταξύ Πλατανιά και Κολυμπαρίου, του
ρέματος Καλαθόρρεμα στο Ακρωτήρι Χανίων, του ρέματος Περαστικού στη Γεωργιούπολη και του
ρέματος Καβρού Δ. Αποκορώνου.
Τέλος, έχει εκπονηθεί μελέτη του Πολυτεχνείου Κρήτης για τον Κοιλιάρη ποταμό, στην οποία
προβλέπονται διευθέτηση, αντιδιαβρωτική προστασία και κατάργηση ιρλανδικών διαβάσεων όπου
απαιτείται.
4.4.4.5 Οριοθετήσεις – διευθετήσεις ρεμάτων στα νότια της ΠΕ Χανίων
Έχει προγραμματιστεί και είναι υπό ανάθεση η μελέτη αντιπλημμυρικών έργων και λιμνοδεξαμενής
στη θέση Κουντούρα του Δήμου Κανδάνου – Σελίνου, η οποία περιλαμβάνει τη διευθέτηση του
Ποταμού Πελεκανιώτη και των λοιπών ρεμάτων στην περιοχή Κουντούρα, καθώς και την κατασκευή
δεύτερης αρδευτικής λιμνοδεξαμενής και αρδευτικού δικτύου.
Προτείνεται η μελέτη έργων διευθέτησης του ρέματος Κακοδικιανού στην Παλαιόχωρα και του
ρέματος Σούγιας. Για την λεκάνη απορροής του ρέματος Σουγιάς, προτείνεται να γίνει η μελέτη της
λιμνοδεξαμενής Αγίας Ειρήνης.
Για το Δήμο Σφακίων προτείνεται η μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης του ρέματος στη Χώρα
Σφακίων, καθώς και των ρεμάτων που περνούν εντός των χωριών Βουβάς, Πατσιανός και Σκαλωτή.
4.4.4.6 Καταγραφή και παρεμβάσεις στα ανεπαρκή τεχνικά στο οδικό δίκτυο της ΠΕ Χανίων
Δεδομένων των εκτεταμένων καταστροφών στο οδικό δίκτυο της ΠΕ Χανίων κατά τις πλημμύρες του
2019, προτείνεται μία σειρά παρεμβάσεων στα τεχνικά έργα, ώστε αυτά να αντικατασταθούν όπου
απαιτείται με επαρκή τεχνικά.
Προς αυτή την κατεύθυνση έχουν ανατεθεί οι μελέτες καταγραφής και ονοματοδοσίας όλων των
βασικών (διευθετημένων και μη) ρεμάτων της Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας του Δήμου Χανίων και των Δ.Ε.
του Δήμου Πλατανιά. Προβλέπεται καταγραφή και αρίθμηση όλων των τεχνικών οχετών διέλευσης
οδών και καθορισμός επικινδυνότητας κάθε ρέματος. Οι φορείς υλοποίησης είναι οι δήμοι Χανίων
και Πλατανιά.
Παράλληλα προτείνονται από τον Δήμο Πλατανιά, οι μελέτες των μικρών αλλά αναγκαίων
παράλληλων δικτύων της ΠΕΟ 090 και ο επανασχεδιασμός των διατομών των τεχνικών οχετών όπου
απαιτείται, από τη γέφυρα Κλαδισού ως τη γέφυρα Σπηλιανού ποταμού.
Τέλος, προτείνεται μελέτη για την αντικατάσταση ανεπαρκών τεχνικών στις θέσεις διασταυρώσεων
με ρέματα στο οδικό δίκτυο του Δήμου Πλατανιά.
4.4.4.7 Επεκτάσεις των δικτύων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων
Οι μελέτες αποχέτευσης δικτύων ομβρίων υδάτων σε διάφορες περιοχές των Χανίων και στην
περιοχή Κάτω Δαράτσου – Αγίων Αποστόλων, έχουν ολοκληρωθεί από την ΔΕΥΑ Χανίων και βαίνουν
προς δημοπράτηση.
Η μελέτη αποχέτευσης ομβρίων στην περιοχή του Πλατανιά προωθείται από τον Δήμο Πλατανιά και
βρίσκεται σε αναμονή έγκρισης χρηματοδότησης.
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Προτείνονται επίσης, καθώς είναι και στον προγραμματισμό του Δήμου Πλατανιά οι μελέτες
αποχέτευσης ομβρίων στους οικισμούς Γεράνι, Μάλεμε, Καλυμπάρι, Καμισιανά, Πύργου
Ψηλονέρου, Φουρνέ και Αλικιανού.
Τέλος, προτείνεται μελέτη αποχέτευσης ομβρίων των οικισμών Στέρνες και Καθιανά στο Ακρωτήρι,
Δήμου Χανίων.
4.4.4.8 Μελέτες φραγμάτων / λιμνοδεξαμενών
Όπως προαναφέρθηκε, προτείνεται για την λεκάνη απορροής του Ταυρωνίτη, η επικαιροποίηση των
μελετών του 1992 για το διπλό φράγμα Ντεριανού – Παπαδιανών και Σεμπρενιώτη τα οποία θα
συμβάλλουν στην ανάσχεση των πλημμυρικών όγκων. Παράλληλα, προτείνεται και η μελέτη της
λιμνοδεξαμενής των Παλαιών Ρουμάτων.
Προτείνεται επίσης, η μελέτη και κατασκευή της λιμνοδεξαμενής Μοθιανών για άρδευση και
ανάσχεση πλημμυρών στον Σπηλιανό Ποταμό, Δήμου Πλατανιά.
4.4.4.9 Προστασία παράκτιων περιοχών
Έχουν εγκριθεί προς χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Κρήτης οι μελέτες έργων προστασίας
ακτών στις περιοχές Αγίων Αποστόλων, Πλατανιά και Καστελίου Κισσάμου. Έχει επίσης, εγκριθεί η
χρηματοδότηση της μελέτης αντιστήριξης της Παλαιάς Εθνικής Οδού στην ΠΕ Χανίων σε θέσεις
γειτνίασης με την θάλασσα.
4.4.4.10 Λοιπές δράσεις στον άξονα προστασίας
Προτείνεται η αξιοποίηση των υφιστάμενων έργων ταμίευσης για την ανάσχεση πλημμυρικών
παροχών στους ταμιευτήρες - φράγματα Αγιάς και Βαλσαμιώτη.
Προτείνονται επίσης, ο εκσυγχρονισμός και η αποκατάσταση των αποχετευτικών/ αποστραγγιστικών
δικτύων (μελέτες, έργα, εργασίες συντήρησης και καθαρισμού) σε καλλιεργούμενες περιοχές
(ενδεικτικά στους ΤΟΕΒ Αγιάς, Κολυμβαρίου, Βαρυπέτρου, Αγίας Μαρίνας - Πλατανιά, Φουρνέ,
Βατολάκκου, Αλικιανού, Κουφού), η συντήρηση των υφιστάμενων ορεινών υδρονομικών έργων σε
ορεινές υπολεκάνες απορροής στην περιοχή Σταλού και η προώθηση διαχειριστικών μέτρων
χρήσεων γης στις ορεινές λεκάνες απορροής των ποταμών και ρεμάτων Σπηλιανού, Ταυρωνίτη,
Σπήλιου, Κερίτη και Κλαδισού.
4.4.4.11 Λοιπές δράσεις στους άξονες πρόληψης και ετοιμότητας
Προτείνεται η υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης των γεωργών και κτηνοτρόφων σε πρακτικές
μείωσης επιπτώσεων από τις πλημμύρες εντός της πλημμυρικής ζώνης 1000ετίας και εντός ΖΔΥΚΠ
για τις περιοχές Βουκολιών, Θερίσου, Κολυμβαρίου, Μουσούρων, Πλατανιά και Χανίων, όπως
προβλέπεται και στο ΣΔΚΠ.
Προτείνεται η ανάπτυξη δράσεων για την αντιμετώπιση επιπτώσεων στις υδρευτικές γεωτρήσεις της
ΔΕΥΑ Χανίων και Β.Α. Χανίων και στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων ΕΕΛ Νέας Κυδωνίας και
Κισσάμου.
Ειδικές ρυθμίσεις (ειδικές σημάνσεις, παρεμβάσεις της τροχαίας), επίσης, απαιτούνται για την
αντιμετώπιση πλημμυρικών κινδύνων σε ιρλανδικές διαβάσεις στους Δήμους Πλατανιά, Κισσάμου
και Χανίων.
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4.4.5 Λοιπές Στρατηγικές Δράσεις που αφορούν στο σύνολο του Υδατικού Διαμερίσματος
Οι δράσεις που προτείνει το ΣΔΚΠ και οι οποίες αφορούν το σύνολο του Υδατικού Διαμερίσματος,
είναι οι εξής:















Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης του Προγράμματος Μέτρων του Σχεδίου
Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας
Αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμός δικτύου συλλογής μετεωρολογικών και υδρομετρικών
δεδομένων (μέτρο πρόληψης)
Δημιουργία εθνικού μητρώου τεχνικών δεδομένων αντιπλημμυρικών έργων (μέτρο
πρόληψης)
Παραγωγή Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους (DTM) πολύ υψηλής ακρίβειας (μέτρο πρόληψης)
Δημιουργία Εθνικού Μητρώου Πλημμυρικών Συμβάντων (ΕΜΠΣ) και ανάπτυξη σχετικής
διαδραστικής πλατφόρμας στο διαδίκτυο (μέτρο πρόληψης)
Σύνταξη νέων κανονισμών μελέτης έργων αποχέτευσης ομβρίων και αντιπλημμυρικής
προστασίας
Επικαιροποίηση των Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης, και κωδικοποίηση έκτακτων ενεργειών
αντιμετώπισης πλημμύρας/ Κατάρτιση Μνημονίου Ενεργειών σε τοπικό επίπεδο (μέτρο
ετοιμότητας)
Εκστρατείες ευαισθητοποίησης κοινού, τοπικών αρχών και κοινοτήτων, έναντι πλημμυρικού
κινδύνου (μέτρο ετοιμότητας)
Κωδικοποίηση Νομοθεσίας σε θέματα καθαρισμού και συντήρησης ρεμάτων - Κατάρτιση
κανονισμού απαιτούμενων ενεργειών αποκατάστασης παροχετευτικότητας κοίτης ρεμάτων,
συντήρησης και διαχείρισης της παρόχθιας βλάστησης (μέτρο ετοιμότητας)
Ενίσχυση της τεχνικής, οργανωτικής και διοικητικής ικανότητας εμπλεκομένων φορέων σε
θέματα αντιπλημμυρικής προστασίας (μέτρο ετοιμότητας)
Αποκατάσταση γεωργικών εκμεταλλεύσεων από φυσικές καταστροφές (μέτρο
αποκατάστασης)
Αναβάθμιση/ Δημιουργία μηχανισμού αποτίμησης ζημιών και αποζημιώσεων στα κτίρια,
λόγω πλημμύρας (μέτρο αποκατάστασης)

Πέρα από τις προτεινόμενες δράσεις στο ΣΔΚΠ, προτείνονται επίσης οι εξής οριζόντιες δράσεις για
το σύνολο του Υδατικού Διαμερίσματος:





Καταγραφή των καταπατήσεων και αυθαιρεσιών εντός των οριοθετήσεων των ρεμάτων και
μέτρα για την απαλλοτρίωσή τους
Δημιουργία Βάσης Δεδομένων Αποδεκτών η οποία θα φέρει πληροφορίες για όλες τις
ιδιοκτησίες και υποδομές εντός των περιοχών κατάκλυσης. Στη βάση αυτή πρέπει να
προστεθούν οικίες, εμπορικές και επαγγελματικές ιδιοκτησίες, δημόσια κτίρια, δημόσιοι
χώροι, υποδομές, οδικά δίκτυα, τουριστικές, βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και
αγροτεμάχια. Θα πρέπει να γίνει κωδικοποίηση της κάθε ιδιοκτησίας ανάλογα με τον τύπο
της.
Δημιουργία Βάσης Δεδομένων Υδατορευμάτων σε επίπεδο υδατικού διαμερίσματος Κρήτης
στην οποία θα καταγράφονται το σύνολο των υδατορευμάτων, τα τεχνικά έργα με τα οποία
αυτά διασταυρώνονται, οι καθαρισμοί και οι εργασίες συντήρησης, οι θέσεις υφιστάμενων
οριοθετήσεων και διευθετήσεων, οι λεκάνες ανάσχεσης, οι ταμιευτήρες φραγμάτων, τα έργα
ορεινής υδρονομίας και οι θέσεις πλημμυρικών συμβάντων με πληροφορίες (θα
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συμπεριλάβει το μητρώου τεχνικών δεδομένων αντιπλημμυρικών έργων και το Εθνικό
Μητρώο Πλημμυρικών Συμβάντων) και ανάπτυξη σχετικής διαδραστικής πλατφόρμας στο
διαδίκτυο.
Σύνταξη νέων κανονισμών μελέτης έργων αποχέτευσης ομβρίων και αντιπλημμυρικής
προστασίας λαμβάνοντας υπ' όψιν την κλιματική αλλαγή.
Δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας με διαδραστικό χάρτη με ζωντανή καταγραφή της
στάθμης σε υδατορεύματα και θάλασσα που προειδοποιεί για πιθανή πλημμύρα. (Μπορεί
να εφαρμοστεί στα μεγαλύτερα υδατορεύματα, π.χ. Γιόφυρος, Γερωπόταμος Μεσσαράς,
Ταυρωνίτης, Κερίτης).
Δημιουργία χάρτη και διαδραστικής πλατφόρμας στο διαδίκτυο με τις εκτάσεις κατάκλυσης
και τον πλημμυρικό κίνδυνο, όπως προέκυψαν από το ΣΔΚΠ.
Θέσπιση Έκθεσης Πλημμυρικού Συμβάντος, στην οποία θα καταγράφονται οι αυτοψίες που
διενεργήθηκαν, η πηγή (ή πηγές) του πλημμυρικού φαινομένου, η έκταση και το βάθος της
πλημμύρας, το ύψος των ζημιών σε ιδιοκτησίες και υποδομές και θα εκτιμάται το συνολικό
μέγεθος της πλημμύρας. Η Έκθεση επίσης, θα προσδιορίζει ποιες είναι οι αρμόδιες
υπηρεσίες και τι μέτρα έχουν λάβει ή προτείνουν να λάβουν για να αντιμετωπιστούν οι
επιπτώσεις. Ο τοπικός φορέας θα πρέπει να δημοσιοποιήσει την Έκθεση και να ενημερώσει
τις αρμόδιες υπηρεσίες και επιπλέον, να προσθέτει το συμβάν στο Εθνικό Μητρώο
Πλημμυρικών Συμβάντων (ΕΜΠΣ).

4.4.6 Συνοπτικός Πίνακας Έργων και Δράσεων
Η συνοπτική παρουσίαση των προτάσεων περιλαμβάνεται στο Παράρτημα. Περιλαμβάνει τον τίτλο
του έργου ή της δράσης, το εκτιμώμενο κόστος, τον φορέα υλοποίησης, την πηγή χρηματοδότησης,
το παρόν στάδιο υλοποίησης, το υδατόρευμα ή την περιοχή που αναφέρεται η δράση, τον
μηχανισμό της πλημμύρας και τον άξονα της δράσης (πρόληψη, προστασία, ετοιμότητα,
αποκατάσταση).

4.5 Αξιολόγηση των προτεινόμενων δράσεων
Για την ιεράρχηση των προτεινόμενων δράσεων και έργων χρησιμοποιήθηκε η αξιολόγηση της
οικονομικής αποτελεσματικότητάς τους. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε εφαρμόστηκε στα
Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας. Ακολουθεί η περιγραφή της μεθόδου όπως έγινε στο ΣΔΚΠ
του Υδατικού Διαμερίσματος της Κρήτης.
Η οικονομική αποτελεσματικότητα μετρά ποιο πακέτο μέτρων επιτυγχάνει περιορισμό της ζημίας
(όφελος) από την πλημμύρα με το μικρότερο κόστος. Το όφελος ενός μέτρου είναι ο περιορισμός της
ζημίας από την πλημμύρα όπως αυτή προσδιορίζεται από τον δείκτη πιθανής ζημίας. Η επίδραση
του μέτρου στην αντιμετώπιση της πιθανής ζημίας υπολογίζεται με εκτίμηση του βαθμού
αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πλημμύρας από το μέτρο, στις επηρεαζόμενες μεταβλητές, όπως
ο θιγόμενος πληθυσμός, οι οικονομικές δραστηριότητες κλπ.
Στο όφελος κάθε μέτρου προσμετρώνται οι εξής παράμετροι:


Ο άξονας δράσης στον οποίο εντάσσεται το μέτρο. Οι άξονες δράσεις στους οποίους
εντάσσονται τα μέτρα είναι: πρόληψης, προστασίας, ετοιμότητας, αποκατάστασης. Η λογική
είναι ότι, ceteris paribus, είναι προτιμότερα μέτρα που προλαμβάνουν την ζημία από
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πλημμύρα, παρά μέτρα που αποκαθιστούν εκ των υστέρων τη ζημία, παρ’ ότι και τα
τελευταία είναι αναγκαία.
Η σημασία του μέτρου, δηλαδή αν το μέτρο ικανοποιεί στόχους και άλλων Οδηγιών, κυρίως
της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, πέραν των στόχων της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ, αν βασίζεται σε
φυσική διαχείριση των πλημμυρών, αν δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις σε άλλους
τομείς/δραστηριότητες (non regrettable measures), αν είναι προσαρμόσιμο και επεκτάσιμο,
αν προστατεύει ευαίσθητους αποδέκτες με σημασία στην διαμόρφωση του κινδύνου
πλημμύρας (π.χ. ευαίσθητες κοινωνικές υποδομές, ρυπογόνες μονάδες κλπ.).
Η συσχέτιση του μέτρου με τους στόχους και τις δράσεις της Εθνικής Στρατηγικής για την
Κλιματική Αλλαγή.
Η εφαρμοσιμότητα του μέτρου. Εκτιμάται η δυνατότητα αποτελεσματικής εφαρμογής του
μέτρου καθώς ορισμένα μέτρα αναμένεται να δημιουργούν κοινωνικές αντιθέσεις ή
δυσκολίες εφαρμογής π.χ. θεσμικές ή διοικητικές.
Ο χρόνος αποτελέσματος του μέτρου, που ισούται με τα έτη που αναμένονται ώστε να
παράγει αποτέλεσμα.

Η οικονομική αποτελεσματικότητα ενός μέτρου είναι ο λόγος του οφέλους του μέτρου και του
συνολικού κόστους του και ορίζεται ως:
Ο.Α.Μ. = A* Δ.Ο.Μ./Σ.Κ.
όπου:
Ο.Α.Μ.: Οικονομική Αποτελεσματικότητα Μέτρου
Δ.Ο.Μ.: Δείκτης Οφέλους του Μέτρου όπως προσδιορίστηκε παραπάνω.
Σ.Κ.: Συνολικό Κόστος του Μέτρου. Είναι το άθροισμα του ετήσιου κόστους επένδυσης και
λειτουργίας του μέτρου.
A: Μια επιλεγμένη σταθερά που δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα της ταξινόμησης. Εφαρμόζεται μόνο
για να προκύψουν εύκολα κατανοητοί δείκτες.
Στο παρόν κεφάλαιο αναλύονται όλα τα βήματα εφαρμογής της μεθοδολογίας υπολογισμού της
οικονομικής αποτελεσματικότητας των μέτρων. Για λόγους ευκολίας και κατανόησης των βημάτων
της μεθοδολογικής προσέγγισης παρατίθεται παράλληλα πίνακας παραδείγματος υπολογισμού των
δεικτών.
Πίνακας 4-9

Δείκτες Μεθοδολογίας

Δείκτης
Δ1
Δ2
Δ3
Δ4
Δ5

Ονομασία
Πρόληψη
Προστασία
Ετοιμότητα
Αποκατάσταση / Απολογισμός
Δείκτης Πιθανής Ζημίας

Δ6

Επίδραση Μέτρου στην αντιμετώπιση της ζημίας
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Περιγραφή Δείκτη
Ένταξη μέτρου σε άξονα δράσης
Ένταξη μέτρου σε άξονα δράσης
Ένταξη μέτρου σε άξονα δράσης
Ένταξη μέτρου σε άξονα δράσης
Από ανάλυση τρωτότητας (άθροισμα για σύνολο
περιοχών που καλύπτονται από το μέτρο)
Συντελεστής στην κλίμακα 0%-95% με βήμα 5
εκατοστιαίων μονάδων (δηλ. 0%, 5%, 10%, 15% …
95%), ανάλογα με το εκτιμώμενο ποσοστό κατά το
οποίο θα συμβάλει το μέτρο στην αντιμετώπιση της
ζημίας
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Δείκτης
Δ7
Δ8.1

Ονομασία
Δείκτης Οφέλους από περιορισμό ζημίας
Βαρύτητα ανάλογα με Άξονα Ένταξης Μέτρου

Δ8.2

Σημασία Μέτρου

Δ8.3

Συντελεστής Κλιματικής Αλλαγής

Δ9

Δ10

Δ11

Δείκτης Οφέλους προσαρμοσμένος με βαρύτητα
άξονα ένταξης μέτρου, σημασία μέτρου και
συντελεστή κλιματικής αλλαγής
Συντελεστής Εφαρμοσιμότητας

Δ12

Δείκτης Οφέλους προσαρμοσμένος με βαρύτητα
άξονα ένταξης μέτρου, σημασία μέτρου,
συντελεστή κλιματικής αλλαγής και συντελεστή
εφαρμοσιμότητας
Χρόνος Αποτελέσματος

Δ13
Δ14

Κοινωνικός Συντελεστής Προεξόφλησης
Δείκτης Προεξόφλησης Οφέλους

Δ15

Δείκτης Οφέλους προσαρμοσμένος με βαρύτητα
άξονα ένταξης μέτρου, σημασία μέτρου,
συντελεστή κλιματικής αλλαγής και συντελεστή
εφαρμοσιμότητας προεξοφλημένος στο έτος
βάσης
Κόστος Λειτουργίας τυπικού έτους (€)
Κόστος Αρχικής Επένδυσης (€)
Συντελεστής Ετησιοποίησης Κόστους Επένδυσης
Ετησιοποιημένο Κόστος Επένδυσης (€)
Σύνολο Ετησιοποιημένου Κόστους (€)
Δείκτης Αποτελεσματικότητας Κόστους

Δ16
Δ17
Δ18
Δ19
Δ20
Δ21

Περιγραφή Δείκτη
Δ5 x Δ6
Βάσει πίνακα βαρών ανάλογα με ένταξη μέτρου σε
άξονα
Βαρύτητα ανάλογα με τη σημασία του μέτρου με
δυνατές τιμές 0.5 (μεγάλη σημασία), 0.35 (ενδιάμεση
σημασία), 0.25 (μικρή σημασία)
Βαρύτητα ανάλογα με τη συσχέτιση του μέτρου με
τους στόχους και τις δράσεις της Εθνικής Στρατηγικής
για την Κλιματική Αλλαγή. Δύναται να λαμβάνει τις
εξής τιμές: 1 (συσχετίζεται με τους στόχους και τις
δράσεις της Εθνικής Στρατηγικής για την Κλιματική
Αλλαγή), 0.5 (δεν συσχετίζεται με στόχους και τις
δράσεις της Εθνικής Στρατηγικής για την Κλιματική
Αλλαγή)
Δ7 x Δ8.1 x Δ8.2 x Δ8.3

Συντελεστής στην κλίμακα 20%-100% με βήμα 20
εκατοστιαίες μονάδες (δηλ. 20%, 40%, 60%, … 100%).
Εκτίμηση των Μελετητών ανάλογα με την πιθανότητα
αντιμετώπισης προβλημάτων διοικητικής ή θεσμικής
δυσκολίας ή κοινωνικής αποδοχής.
Δ9 x Δ10

Έτη που αναμένεται να περάσουν μέχρι να μπορεί το
μέτρο να παράγει αποτέλεσμα
Προτεινόμενος συντελεστής γενικής εφαρμογής 5%
Βάσει των ετών και κοινωνικού συντελεστή
προεξόφλησης = (1+Δ13)^Δ12
Δ11 / Δ14

Εκτίμηση μελετητικής ομάδας
Εκτίμηση μελετητικής ομάδας
Προτεινόμενος συντελεστής γενικής εφαρμογής 2.5%
Δ17 x Δ18
Δ16 + Δ19
1 000 x Δ15 / Δ20

4.6 Ιεράρχηση των δράσεων με βάση τον δείκτη αποτελεσματικότητας κόστους
Στο ΥΔ Κρήτης προτείνονται συνολικά 180 δράσεις και μέτρα για τα οποία προσδιορίστηκαν το
δυνητικό όφελος που μπορούν να προσφέρουν στην αντιμετώπιση του πλημμυρικού κινδύνου και
το συνολικό κόστος τους, με τη μεθοδολογία που αναλύθηκε παραπάνω.
Πιο συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τους άξονες των δράσεων, προτείνονται 16 δράσεις που αφορούν
στην πρόληψη, 153 την προστασία, 8 την ετοιμότητα και 3 την αποκατάσταση.
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Το συνολικό κόστος της αρχικής επένδυσης των προτεινόμενων δράσεων που καλύπτουν το ΥΔ
Κρήτης εκτιμάται στα 357 εκ. €. Τα μέτρα του άξονα προστασίας από την πλημμύρα έχουν το
μεγαλύτερο μερίδιο στο συνολικό κόστος, περίπου 349 εκ. €. Τα υπόλοιπα 8 εκ. € αφορούν τους
υπόλοιπους τρεις άξονες (πρόληψη, ετοιμότητα και αποκατάσταση). Το κόστος επιμερίζεται στους
άξονες δράσεις όπως φαίνεται στον Πίνακας 4-10.
Πίνακας 4-10 Αριθμός μέτρων ανά άξονα δράσης και συνολικό κόστος στο ΥΔ Κρήτης

Άξονας δράσης

Αριθμός δράσεων

Πρόληψη
Προστασία
Ετοιμότητα
Αποκατάσταση
Σύνολο

16
153
8
3
180

Συνολικό κόστος αρχικής
επένδυσης δράσεων €
5,260,000
348,800,000
2,550,000
450,000
357,060,000

Όπως αναφέρθηκε, οι δράσεις στον άξονα προστασίας αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των
προτάσεων και έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο στο κόστος υλοποίησης. Για το λόγο αυτό, για την
ιεράρχηση των μέτρων και τη διερεύνηση της προτεραιότητας υλοποίησής τους, χρησιμοποιήθηκαν
τα μέτρα προστασίας. Σημειωτέο είναι πως όλες οι δράσεις συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση του
πλημμυρικού κινδύνου, όμως η ιεράρχηση που γίνεται στην παρούσα, συμβάλλει στον εντοπισμό
των περισσότερο ωφέλιμων δράσεων σε σύγκριση με το κόστος τους και δίνει μία πρόταση για την
προτεραιότητα υλοποίησής τους.
Τα μέτρα προστασίας αφορούν κυρίως σε μελέτες και έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, τα οποία
περιλαμβάνουν οριοθετήσεις, διευθετήσεις, φράγματα και λιμνοδεξαμενές που μπορούν να
προσφέρουν αντιπλημμυρική προστασία, επεκτάσεις δικτύων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων,
προστασία ακτών, επανασχεδιασμός τεχνικών έργων ώστε να έχουν υδραυλική επάρκεια,
κατάργηση ιρλανδικών διαβάσεων, έργα ορεινής υδρονομίας και συντήρηση υφιστάμενων έργων
αντιπλημμυρικής προστασίας.
Στις δράσεις που ανήκουν στον άξονα προστασίας συμπεριλαμβάνονται έργα τα οποία βρίσκονται
σε διαφορετικά στάδια υλοποίησης. Τα προτεινόμενα έργα που δεν έχουν προγραμματιστεί κι όσα
βρίσκονται στο αρχικό στάδιο μελέτης, συμπεριλήφθηκαν ως μελέτες και δόθηκε το εκτιμώμενο
κόστος ολοκλήρωσης της μελέτης. Τα έργα τα οποία βρίσκονται σε πιο προχωρημένο στάδιο
υλοποίησης (π.χ. βαίνουν προς δημοπράτηση κατασκευής) συμπεριλήφθηκαν ως έργα με το κόστος
ολοκλήρωσης της κατασκευής τους.
Τα μέτρα προστασίας συγκρίθηκαν μεταξύ τους στο διάγραμμα αποτελεσματικότητας κόστους το
οποίο ακολουθεί (Σχήμα 4-2). Στον οριζόντιο άξονα τοποθετήθηκε ο Δείκτης Δ15 με την
αποτελεσματικότητα των μέτρων, ενώ στον κατακόρυφο άξονα τοποθετήθηκε το συνολικό
ετησιοποιημένο κόστος. Με την απεικόνιση αυτή, εντοπίστηκαν και ιεραρχήθηκαν τρεις ομάδες
δράσεων με βάση τη σχέση αποτελεσματικότητας – κόστους. Πρώτες στην ιεράρχηση, βρίσκονται οι
δράσεις βέλτιστης απόδοσης (πράσινη περιοχή) οι οποίες έχουν υψηλή αποτελεσματικότητα και
μικρό κόστος. Ακολουθούν οι δράσεις καλής απόδοσης (κόκκινη περιοχή) που καλύπτουν τις
περιοχές μεσαίας αποτελεσματικότητας – μικρού κόστους και μεγάλης αποτελεσματικότητας –
μεσαίου κόστους και τέλος, οι δράσεις μέτριας απόδοσης (μπλε περιοχή) που καλύπτουν τις
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περιοχές μικρής αποτελεσματικότητας – μικρού κόστους και μεγάλης αποτελεσματικότητας –
μεγάλου κόστους. Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζονται οι ομάδες δράσεων όπως ιεραρχήθηκαν.
Πίνακας 4-11 Ιεράρχηση δράσεων σε ομάδες

Ιεράρχη δράσεων – Ομάδες
Δράσεις βέλτιστης απόδοσης
Δράσεις καλής απόδοσης
Δράσεις μέτριας απόδοσης

Σχέση αποτελεσματικότητας – κόστους
Υψηλή αποτελεσματικότητα – μικρό κόστος
Μεσαία αποτελεσματικότητα – μικρό κόστος και
μεγάλη αποτελεσματικότητα – μεσαίο κόστος
Μικρή αποτελεσματικότητα – μικρό κόστος και
μεγάλη αποτελεσματικότητα – μεγάλο κόστος

Πιο συγκεκριμένα, 28 δράσεις εντοπίζονται στην πράσινη περιοχή με υψηλή αποτελεσματικότητα
και περιορισμένο κόστος. Χαρακτηριστικές δράσεις σε αυτή την περιοχή υψηλής απόδοσης
αποτελούν ένα πλήθος μελετών οριοθέτησης – διευθέτησης σημαντικών ρεμάτων (Κερίτη, Τυφλού,
Καμαριανού, Γιόφυρου, Ξηροπόταμου, Γερωπόταμου Μεσσαράς, Κατσαμπαδιανού, Γαζανού,
Κλαδισού, Σπηλιανου, Πυργιανού, ποταμού Βρυσών, Βαϊνιάς – Αγίου Ανδρέα), οι μελέτες των
φταγμάτων Δαφνών και Λαδούκου για την αντιπλημμυρική προστασία του Δήμου Ηρακλείου και του
διπλού φράγματος Ντεριανού και Σεμπρενιώτη και έργα και μελέτες δικτύων αποχέτευσης ομβρίων
σε περιοχές του Ηρακλείου, του Γαζίου και της Χερσονήσου.
Ακολουθούν στην κόκκινη περιοχή 71 δράσεις, οι οποίες έχουν καλό δείκτη αποτελεσματικότητας
κόστους και σε αυτές συγκαταλέγονται πλήθος οριοθετήσεων και διευθετήσεων σε ρέματα στην
Περιφερειακή Ενότητα του Ρεθύμνου, σε ρέματα στην περιοχή Σταλού – Αγίας Μαρίνας, στον
Μορώνη, τον Καρτερό, τον Αναποδάρη, το ρέμα Άρβης, τον ποταμό Παντέλη, τα ρέματα
Μπραμιανού και Διαβατών. Συμπεριλαμβάνονται επίσης, πλήθος μελετών δικτύων αποχέτευσης
ομβρίων, έργων ορεινής υδρονομίας και έργων και έργων προστασίας ακτών.
Τέλος, οι λοιπές 55 δράσεις είναι κυρίως δράσεις με χαμηλότερη αποτελεσματικότητα, αλλά και
μειωμένο κόστος. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται έργα προστασίας ακτών, μελέτες οριοθέτησης και
διευθέτησης ρεμάτων στις θέσεις όπου διέρχονται από οικισμούς, μελέτες κατάργησης ιρλανδικών
διαβάσεων και κατασκευής τεχνικών έργων και πλήθος μελετών δικτύων αποχέτευσης ομβρίων
υδάτων.
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Σχήμα 4-2 Δείκτης Αποτελεσματικότητας Δ15 και Δείκτης συνολικού ετησιοποιημένου κόστους € Δ20
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Στους επόμενους πίνακες καταγράφονται οι δράσεις όπως ιεραρχήθηκαν στις τρεις ομάδες, με βάση το
κριτήριο αποτελεσματικότητας κόστους.
Πίνακας 4-12 Ιεράρχηση δράσεων – Δράσεις βέλτιστης απόδοσης (πράσινη περιοχή)

Δράσεις βέλτιστης απόδοσης (πράσινη περιοχή)
α/α Τίτλος Δράσης
5
Μελέτη οριοθέτησης - διευθέτησης των ρεμάτων Βαϊνιάς και Αγίου Ανδρέα του Δήμου Ιεράπετρας
9
Μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης πεδινής κοίτης ποταμού Κερίτη
11 Μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης κοίτης ποταμού Τυφλού Δ. Κισσάμου
12 Μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης πεδινής κοίτης ποταμού Καμαριανού Δ. Κισσάμου
13 Μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης Γερω-πόταμου
15 Μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης Κατσαμπαδιανού υδατορεύματος
17 Μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης ποταμού Γαζανού
Αναγκαίες μελέτες οριοθέτησης - διευθέτησης ρεμάτων και ποταμών στον Δήμο Χανίων, μετά τις θεομηνίες των
48 13 και 25 Φεβρουαρίου 2019, για την εκτέλεση αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων άμεσης
αποκατάστασής τους - Κλαδισός ποταμός κλάδος Θερίσου και Κλαδισός ποταμός κλάδος Βαμβακόπουλου
Αναγκαίες μελέτες οριοθέτησης - διευθέτησης ρεμάτων και ποταμών στον Δήμο Πλατανιά, μετά τις θεομηνίες
των 13 και 25 Φεβρουαρίου 2019, για την εκτέλεση αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων άμεσης
49
αποκατάστασής τους - Σπηλιανός ποταμός, Ραπανιανό ρέμα, Ντεριανός ποταμός, Κερίτης ποταμός κλάδοι Σκινέ,
Φουρνέ και Βρυσσών
Αναγκαίες μελέτες οριοθέτησης - διευθέτησης ρεμάτων και ποταμών στον Δήμο Κισσάμου, μετά τις θεομηνίες
50 των 13 και 25 Φεβρουαρίου 2019, για την εκτέλεση αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων άμεσης
αποκατάστασής τους - Νωπηγιανός ποταμός, Κακοπέρατος ποταμός
Αναγκαίες μελέτες οριοθέτησης - διευθέτησης ρεμάτων και ποταμών στον Δήμο Αποκορώνου, μετά τις
51 θεομηνίες των 13 και 25 Φεβρουαρίου 2019, για την εκτέλεση αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων
άμεσης αποκατάστασής τους - ποταμός και ρέματα Αλμυρίδας, ποταμός Βρυσσών, Βατουδιάρης
61 Μελέτη οριοθέτησης, διευθέτησης και εξυγίανσης του ποταμού Γιόφυρου, Δήμου Ηρακλείου
Μελέτη έργων ορεινής υδρονομίας για την αντιπλημμυρική προστασία του ποταμού Γιόφυρου του Δ. Ηρακλείου
63
(συμπεριλαμβάνει 11 λεκάνες ανάσχεσης, 15 λεκάνες συγκράτησης φερτών υλών)
64 Μελέτη φράγματος Λαδούκου και αρδευτικών δικτύων
65 Μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης ρέματος Ξηροπόταμου, Δήμου Ηρακλείου
66 Μελέτη αντιπλημμυρικού φράγματος Δαφνών, Δήμου Ηρακλείου
"Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στην πόλη Ηρακλείου - 2017" με νέα δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων στην περιοχή
68 Κορώνη Μαγαρά και επέκταση των δικτύων ομβρίων στις περιοχές Μασταμπά, Μεσαμπελιών, κέντρο
Ηρακλείου
"Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στην πόλη Ηρακλείου - 2019" με νέα δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων στις περιοχές
69 Κορώνη Μαγαρά, Παπαπέτρου Γαβαλά, Κηπούπολης, Αλικαρνασσού, Αγ. Ιωάννη και παρεμβάσεις
αντιπληµµυρικής προστασίας στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ) Ηρακλείου στην Φοινικιά
Μελέτη επέκτασης δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων σε περιοχές εντός (Χρυσοπηγή, βελτιώσεις στον Πόρο
70 (οδός Φλωρίνης, Δαβάκη), Ηλιούπολη) και εκτός (Τρεις Βαγιές, Φιλοθέη, Βασιλειές) σχεδίου πόλης στον Δ.
Ηρακλείου
73 Συντήρηση και τακτικός καθαρισμός των δικτύων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων του Δ. Ηρακλείου
Μελέτη γενικού αντιπλημμυρικού σχεδίου προστασίας της πόλης, των οικισμών και της ενδοχώρας του Δήμου
74
Ηρακλείου
75 Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας ευρύτερης περιοχής Γαζίου, Δ. Μαλεβιζίου
Μελέτη δικτύων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στους οικισμούς Λιμένα Χερσονήσου, Σταλίδας, Γουρνών,
81
Γουβών και Κοκκίνη Χάνι του Δ. Χερσονήσου
91 Μελέτη Διπλού φράγματος Ντεριανού-Παπαδιανών και Σεμπρενιώτη
Μελέτη έργων ορεινής υδρονομίας για την αντιπλημμυρική προστασία του ποταμού Κερίτη του Δ. Πλατανιά
94
(λεκάνες ανάσχεσης, λεκάνες συγκράτησης φερτών υλών)
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Δράσεις βέλτιστης απόδοσης (πράσινη περιοχή)
α/α Τίτλος Δράσης
105 Μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης του ποταμού Πυργιανού, Δ. Κισσάμου
Εκσυγχρονισμός και αποκατάσταση αποχετευτικών / αποστραγγιστικών δικτύων (μελέτες, έργα, εργασίες
συντήρησης και καθαρισμού) σε καλλιεργούμενες περιοχές (ενδεικτικά στους ΤΟΕΒ Αγιάς Κολυμβαρίου,
160
Βαρυπέτρου, Αγίας Μαρίνας - Πλατανιά, Φουρνέ, Βατολάκκου, Αλικιανού, Κουφού, Α, Β και Γ ζώνης Μεσσαράς,
Ιεράπετρας, Οροπεδίου Λασιθίου)
174 Συντήρηση και καθαρισμός δικτύων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων (φρεατίων και αγωγών)

Πίνακας 4-13 Ιεράρχηση δράσεων – Δράσεις καλής απόδοσης (κόκκινη περιοχή)

Δράσεις καλής απόδοσης (κόκκινη περιοχή)
α/α Τίτλος Δράσης
Μελέτη διευθέτησης χειμάρρου στην εκβολή υπερχειλιστή, περιμετρική οδός, περίφραξη λεκάνης κατάκλυσης
1
φράγματος Χαλαυριανού Αρχανών Κρήτης
10 Μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης κοίτης ρεμάτων Σταλού - Αγ. Μαρίνας
14 Μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης ποταμού Καρτερού
16 Μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης ποταμού Αναποδάρη
18 Μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης υδατορεύματος Άρβης
22 Μελέτη έργου προστασίας ακτών Ανατολικού τμήματος πόλης Ρεθύμνου, Π.Ε. Ρεθύμνης
23 Μελέτη έργου προστασίας ακτών Γούβες - Κοκκίνη Χάνι, Δ. Χερσονήσου, Π.Ε. Ηρακλείου
24 Μελέτη έργου προστασίας ακτών Κομμού - Κόκκινου Πύργου, Π.Ε. Ηρακλείου
26 Μελέτη κοιτοποίησης Ποταμού Παντέλη
27 Μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης ρέματος Πλατανιά Δ. Ρεθύμνης
28 Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας ρέματος Πλατανιά Δ. Ρεθύμνης
29 Μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης ρέματος Ξεριά Πηγιανού Δ. Ρεθύμνης
30 Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας ρέματος Ξεριά Πηγιανού Δ. Ρεθύμνης
31 Μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης ρέματος Αρσανίου Δ. Ρεθύμνης
32 Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας ρέματος Αρσανίου Δ. Ρεθύμνης
33 Μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης ρέματος Αρκαδιώτη Δ. Ρεθύμνης
34 Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας ρέματος Αρκαδιώτη Δ. Ρεθύμνης
35 Μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης ρέματος Γεροπόταμου και παραπόταμων Δ. Μυλοποτάμου
36 Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας ρέματος Γεροπόταμου και παραπόταμων Δ. Μυλοποτάμου
37 Μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης ρέματος Αλμυρίδας Σισσών Δ. Μυλοποτάμου
39 Μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης ρέματος Κόρακα Ροδακίνου Δ. Αγίου Βασιλείου
40 Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας ρέματος Κόρακα Ροδακίνου Δ. Αγίου Βασιλείου
41 Μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης ρέματος Πλατύ Δ. Αγίου Βασιλείου
42 Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας ρέματος Πλατύ Δ. Αγίου Βασιλείου
54 Μελέτη αποχέτευσης όμβριων στην περιοχή του Πλατανιά.
Μελέτες των μικρών αλλά αναγκαίων παράλληλων δικτύων της ΠΕΟ 090 και επανασχεδιασμός των διατομών
55
των τεχνικών οχετών όπου απαιτείται, από τη γέφυρα Κλαδισού ως τη γέφυρα Σπηλιανού ποταμού.
Έργα των μικρών αλλά αναγκαίων παράλληλων δικτύων της ΠΕΟ 090 και επανασχεδιασμός των διατομών των
56
τεχνικών οχετών όπου απαιτείται, από τη γέφυρα Κλαδισου ως τη γέφυρα Σπηλιανού ποταμού.
57 Έργο αποχέτευσης ομβρίων στην περιοχή Κάτω Δαράτσου - Αγ. Αποστόλων
58 Κατασκευή τμημάτων δικτύων ομβρίων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Χανίων
59 Έργα εκβολής Μορώνη
60 Έργα διευθέτησης Κλαδισού ποταμού από τη γέφυρα του Κλαδισού ΠΕΟ έως τη Νέα Εθνική Οδό
62 Μελέτη οριοθέτησης - διευθέτησης ρέματος Χρυσοβαλάντου, Δ. Ηρακλείου
Επικαιροποίηση της μελέτης «Ανανέωση και τροποποίηση Περιβαλλοντικής μελέτης και τεύχη δημοπράτησης
67
Φράγμα Ασιτών - Πρινιά ν. Ηρακλείου του έργου Φράγμα Ασιτών-Πρινιά Ηρακλείου»
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Υ2-3 ΈΚΘΕΣΗ
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Δράσεις καλής απόδοσης (κόκκινη περιοχή)
α/α Τίτλος Δράσης
Μελέτη επέκτασης του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στην οδό Νικολάου Πλαστήρα και την περιοχή
71
Δύο Αοράκια, Δ. Ηρακλείου
72 Αντικατάσταση δικτύων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στις περιοχές Θερίσσου και Δειλινών του Δ. Ηρακλείου
Τμηματική κατασκευή συλλεκτήρων Σ5 και Σ7 της Μελέτης Αντιπλημμυρικής προστασίας ευρύτερης περιοχής
76
Γαζίου
Μελέτη έργων ορεινής υδρονομίας για την αντιπλημμυρική προστασία του ποταμού Γαζανού του Δ.
78
Μαλεβιζίου
Μελέτη έργων διευθέτησης βασικών ρεμάτων στον Δ. Χερσονήσου, όπως Γουβιανός ποταμός, ποταμός
79
Γουρνών, ρέμα Σταλίδας
Μελέτη έργων διευθέτησης μικρότερων ρεμάτων τα οποία διέρχονται από οδούς στον Δ. Χερσονήσου (πχ οδοί
80 διέλευσης ρεμάτων οι Αναλήψεως και Λιμνακάρου στην Ανάληψη, Θεοτοκόπουλου στις Γούρνες, δημοτικός
δρόμος Σγουροκεφάλι - Επισκοπή ο ποταμός Γουρνών)
Μελέτη καταγραφής των ιρλανδικών διαβάσεων και αντικατάστασής τους με τεχνικά έργα όπου απαιτείται
82
στην Π.Ε. Ηρακλείου
86 Μελέτη θραύσης φράγματος Ινίου - Μαχαιρά, Δ. Μινώα Πεδιάδος
Μελέτη έργων ορεινής υδρονομίας για την αντιπλημμυρική προστασία του ποταμού Κλασιδού του Δ. Χανίων
88
(λεκάνες ανάσχεσης, λεκάνες συγκράτησης φερτών υλών)
89 Κατασκευή έργων διευθέτησης και αντιπλημμυρικής προστασίας στον ποταμό Ταυρωνίτη Ν. Χανίων
Υποστηρικτικές δράσεις προειδοποίησης και πρόληψης σε δίκτυα συλλογής µετεωρολογικών / υδροµετρικών
90 δεδοµένων, στατικής επάρκειας υποδοµών / αντιπληµµυρικών έργων και συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης
και παρακολούθησης στον ποταμό Ταυρωνίτη Ν. Χανίων
Μελέτη έργων ορεινής υδρονομίας για την αντιπλημμυρική προστασία του ποταμού Ταυρωνίτη του Δ.
93 Πλατανιά, στους κλάδους Ρουματιανού, Σεμπρενιώτη και Ντεριανού (λεκάνες ανάσχεσης, λεκάνες
συγκράτησης φερτών υλών)
Μελέτες δικτύων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στους οικισμούς Γεράνι, Μάλεμε, Καλυμπάρι, Καμισιανά,
98
Πύργου Ψηλονέρου, Φουρνέ και Αλικιανού του Δ. Πλατανιά
Μελέτες για την αντικατάσταση ανεπαρκών τεχνικών στις θέσεις διασταυρώσεων με ρέματα στο οδικό δίκτυο
99
του Δ. Πλατανιά
Μελέτη και κατασκευή λιμνοδεξαμενής Μοθιανών για άρδευση και ανάσχεση πλημμυρών στον Σπηλιανό
100
Ποταμό
101 Κατασκευή λιμνοδεξαμενής Παλαιών Ρουμάτων
Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας για τον ποταμό Κοιλιάρη, Δ. Αποκορώνου (διευθέτηση, αντιδιαβρωτική
104
προστασία, κατάργηση ιρλανδικών διαβάσεων και τοποθέτηση οχετών)
106 Μελέτη αντιπλημμυρικών έργων λιμνοδεξαμενής στη θέση Κουντούρα του Δήμου Κανδάνου - Σελίνου
107 Μελέτη έργων διευθέτησης του ρέματος Κακοδικιανού, Δ. Κανδάνου - Σελίνου
Μελέτη κατάργησης των ιρλανδικών διαβάσεων στις παράλληλες βοηθητικές οδούς του ΒΟΑΚ στον ποταμό
113
Ακραδιώτη, Δ. Ρεθύμνης
Μελέτη δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στις περιοχές Αδελιανός Κάμπος και Πηγιανός Κάμπος, Δ.
118
Ρεθύμνου
Μελέτες έργων αντιπλημμυρικής προστασίας ρεμάτων εντός οικισμών Δ. Αμαρίου, Π.Ε. Ρεθύμνης (Πλατάνια,
121 Βισταγή, Βολιώνες, Βιζάρι, Αποδούλου, Κουρούτες, Λοχριά, Αγιος Ιωάννης, Αγία Παρασκευή, Χορδάκι, Βρύσες,
Δριγιές, Μέρωνας)
126 Μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης του Καλού Ποταμού, Δ. Αγίου Νικολάου
128 Μελέτες οριοθέτησης και έργων διευθέτησης ρέματος Μπραμιανού κατάντη του φράγματος, Δ. Ιεράπετρας
129 Μελέτες οριοθέτησης και έργων διευθέτησης ρέματος Διαβατών, Δ. Ιεράπετρας
131 Κατασκευή έργων διευθέτησης ρέματος Μπραμιανού κατάντη του φράγματος, Δ. Ιεράπετρας
132 Κατασκευή έργων διευθέτησης ρέματος Διαβατών, Δ. Ιεράπετρας
134 Μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης ρέματος Καλαμαυκιανού, Δ. Ιεράπετρας
136 Κατασκευή φράγματος ποταμού Μύρτου, Δ. Ιεράπετρας
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Υ2-3 ΈΚΘΕΣΗ
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
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Δράσεις καλής απόδοσης (κόκκινη περιοχή)
α/α Τίτλος Δράσης
137 Μελέτη θραύσης φράγματος ποταμού Μύρτου, Δ. Ιεράπετρας
145 Μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης ρέματος Λαγκάδας, Δ. Σητείας
146 Μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης ρέματος Σκλαβεδιάκου, παραπόταμος του Παντέλη, Δ. Σητείας
149 Μελέτη έργων ορεινής υδρονομίας για την αντιπλημμυρική προστασία του οροπεδίου Λασιθίου
Ανάπτυξη δράσεων για την αντιμετώπιση επιπτώσεων στις υδρευτικές γεωτρήσεις των ΔΕΥΑ Αγίου Νικολάου,
153
Ηρακλείου, Μαλεβιζίου, Μίνωα Πεδιάδας, Φαιστού, Χανίων και Β.Α. Χανίων.
Ανάπτυξη δράσεων για την αντιμετώπιση επιπτώσεων στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων ΕΕΛ
154 Ηρακλείου, Ιεράπετρας, Τυμπακίου, Ματάλων, Νέας Κυδωνίας, Αγίου Νικολάου, Χερσονήσου, Αρχανών και
Κισσάμου
Αξιοποίηση υφιστάμενων έργων ταμίευσης για ανάσχεση πλημμυρικών παροχών στους ταμιευτήρες 159 φράγματα Αποσελέμη, Φανερωμένης, Μπραμιανού, Πλακιώτισσας, Χαλαυριανού, Αγιάς, Βαλσαμιώτη,
Ποταμών, λιμνοδεξαμενή Αγ. Γεωργίου οροπεδίου Λασιθίου
Μελέτη ολοκληρωμένου δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στον οικισμό Τζερμιάδο και λοίπους οικισμούς
161
του οροπεδίου Λασιθίου
Συντήρηση υφιστάμενων Ορεινών Υδρονομικών Έργων στα ορεινά του Οροπεδίου Λασιθίου, στην περιοχή
163
Σταλού και σε ορεινές υπολεκάνες απορροής του Γερωπόταμου Μεσσαράς

Πίνακας 4-14 Ιεράρχηση δράσεων – Δράσεις μέτριας απόδοσης (μπλε περιοχή)

Δράσεις μέτριας απόδοσης (μπλε περιοχή)
α/α Τίτλος Δράσης
2
Μελέτη φράγματος εμπλουτισμού Μαγείρου Τυμπακίου Ηρακλείου Κρήτης
4
Μελέτη αντιστήριξης της Παλαιάς Εθνικής Οδού στην Π.Ε. Χανίων σε θέσεις γειτνίασης με την θάλασσα
6
Μελέτη λιμνοδεξαμενής Τσικαλαριών και λειτουργία αρδευτικού δικτύου Κουτσουρά
19 Μελέτη έργου προστασίας ακτών Αγ. Αποστόλων, Π.Ε. Χανίων
20 Μελέτη έργου προστασίας ακτών Πλατανιά, Π.Ε. Χανίων
21 Μελέτη έργου προστασίας ακτών Καστελίου Κισσάμου, Π.Ε. Χανίων
25 Μελέτη έργου προστασίας ακτών Μακρύ Γιαλού, Δ. Σητείας, Π.Ε. Λασιθίου
38 Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας ρέματος Αλμυρίδας Σισσών Δ. Μυλοποτάμου
43 Μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης ρέματος Πλακιά Δ. Αγίου Βασιλείου
44 Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας ρέματος Πλακιά Δ. Αγίου Βασιλείου
Μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης ρεμάτων εντός οικισμών Π.Ε. Ρεθύμνης (ενδεικτικά Δροσιά, Γενί
46
Γκαβέ, Γωνιά, Γεράνι, Γουλεδιανά, Μακρυγιάννη, Δοξαρό)
Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας ρεμάτων εντός οικισμών Π.Ε. Ρεθύμνης (ενδεικτικά Δροσιά, Γενί Γκαβέ,
47
Γωνιά, Γεράνι, Γουλεδιανά, Μακρυγιάννη, Δοξαρό)
Μελέτη καταγραφής όλων των βασικών (διευθετημένων και μη) ρεμάτων της Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας του Δήμου
52 Χανίων και ονοματοδοσία τους. Καταγραφή και αρίθμηση όλων των τεχνικών οχετών διέλευσης οδών και
καθορισμός επικινδυνότητας κάθε ρέματος.
Μελέτη καταγραφής όλων των βασικών (διευθετημένων και μη) ρεμάτων των Δ.Ε. του Δήμου Πλατανιά και
53 ονοματοδοσία τους. Καταγραφή και αρίθμηση όλων των τεχνικών οχετών διέλευσης οδών και καθορισμός
επικινδυνότητας κάθε ρέματος.
Μελέτη και έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Παλαιόκαστρου, Δ. Μαλεβιζίου (οριοθέτηση - διευθέτηση
77
ρέματος, δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, ομβρίων)
Μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης ρεμάτων εντός οικισμών Π.Ε. Ηρακλείου, όπως στους οικισμούς
83
Τεφελίου, Άνω Βιάννου, Σάρχου
Μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης ρεμάτων εντός οικισμών Πόμπιας και Ζαρού, Δ. Φαιστού, Π.Ε.
84
Ηρακλείου

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Υ2-3 ΈΚΘΕΣΗ
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Δράσεις μέτριας απόδοσης (μπλε περιοχή)
α/α Τίτλος Δράσης
Μελέτη έργων ορεινής υδρονομίας και συγκράτησης φερτών υλών σε παραπόταμους του Γερω-πόταμου, όπως
85
ρέμα Τουρκί
Μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης ρεμάτων εντός οικισμών Χάρακα, Πύργου, Ροτάσιου, Μεσοχωρίου,
87
Δ. Αρχανών - Αστερουσίων, Π.Ε. Ηρακλείου
92 Κατασκευή Διπλού φράγματος Ντεριανού-Παπαδιανών και Σεμπρενιώτη
Μελέτες οριοθέτησης με έργα διευθέτησης μικρότερων ρεμάτων στο παραλιακό μέτωπο από Πλατανιά μέχρι
95
Κολυμπάρι
96 Μελέτη οριοθέτησης του ρέματος Καλαθόρεμα στο Ακρωτήρι, Δ. Χανίων
97 Μελέτη αποχέτευσης ομβρίων των οικισμών Στέρνες και Καθιανά στο Ακρωτήρι, Δ. Χανίων
102 Μελέτη διευθέτησης του ποταμού Περαστικού στη Γεωργιούπολη, Δ. Αποκορώνου
103 Μελέτη διευθέτησης του ρέματος Καβρού, Δ. Αποκορώνου
108 Μελέτη έργων διευθέτησης του ρέματος Σούγιας, Δ. Κανδάνου - Σελίνου
Μελέτη νέας λιμνοδεξαμενής Αγίας Ειρήνης στην λεκάνη απορροής του ρέματος Σούγιας, Δ. Κανδάνου 109
Σελίνου
110 Μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης του ρέματος στη Χώρα Σφακίων, Δ. Σφακίων
Μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης ρεμάτων εντός των χωριών Βουβάς, Πατσιανός και Σκαλωτή, Δ.
111
Σφακίων
Μελέτη κατάργησης των ιρλανδικών διαβάσεων στις παράλληλες βοηθητικές οδούς του ΒΟΑΚ στον ποταμό
112
Αρσανιώτη, Δ. Ρεθύμνης
Μελέτη κατάργησης των ιρλανδικών διαβάσεων και επανασχεδιασμού των ανεπαρκών τεχνικών στο οδικό
114
δίκτυο εντός της λεκάνης απορροής του Γεροπόταμου όπου απαιτούνται, Δ. Μυλοποτάμου
115 Ανακατασκευή υπογειοποίησης ρέματος Κόρακα στην οδό Ελευθερίας της πόλης του Ρεθύμνου
116 Μελέτη λεκάνης ανάσχεσης στο ρέμα Κόρακα, Δ. Ρεθύμνου
117 Μελέτη επέκτασης δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στον Πλατανιά, Δ. Ρεθύμνου
Μελέτη δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στις περιοχές Αδελιανός Κάμπος και Πηγιανός Κάμπος, Δ.
118
Ρεθύμνου
119 Μελέτη δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στον Πάνορμο, Δ. Μυλοποτάμου
120 Μελέτη δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στο Μπαλί, Δ. Μυλοποτάμου
122 Μελέτη και κατασκευή φράγματος Πλατύ, Αγωγού Μεταφοράς, Αρδευτικών δικτύων, Γεωτεχνικές μελέτες
123 Προμελέτη φράγματος Γερακαρίου - Ελενών
124 Μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης του Ξηροπόταμου Λιμνών, Δ. Αγίου Νικολάου
125 Μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης του ρέματος Λακωνίων, Δ. Αγίου Νικολάου
127 Μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης ρέματος Σίσι, Δ. Αγίου Νικολάου
130 Μελέτη δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στον οικισμό Γρα Λυγιάς, Δ. Ιεράπετρας
131 Κατασκευή έργων διευθέτησης ρέματος Μπραμιανού κατάντη του φράγματος, Δ. Ιεράπετρας
133 Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στον οικισμό Γρα Λυγιάς, Δ. Ιεράπετρας
135 Μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης Μύρτου ποταμού, Δ. Ιεράπετρας
Μελέτη φράγματος Αγ. Ιωάννη- Ιεράπετρας Ν. Λασιθίου και βασικών έργων αξιοποίησης αρδευτικού νερού138
Οριστική υδραυλική μελέτη βασικών έργων αξιοποίησης αρδευτικού νερού, 2017.
Μελέτες των μικρών αλλά αναγκαίων παράλληλων δικτύων της επαρχιακής οδού Μύρτου - Ιεράπετρας και
139
επανασχεδιασμός των διατομών των τεχνικών οχετών όπου απαιτείται.
Μελέτες των μικρών αλλά αναγκαίων παράλληλων δικτύων της επαρχιακής οδού Ιεράπετρας - Φέρμα και
140
επανασχεδιασμός των διατομών των τεχνικών οχετών όπου απαιτείται.
141 Μελέτη ολοκληρωμένου δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στην πόλη της Ιεράπετρας
142 Μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης ρέματος Γούδουρα, Δ. Σητείας
143 Μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης ρέματος Καλαμοκανιά, Δ. Σητείας
144 Μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης ρέματος Άσπρου Ποταμού, Δ. Σητείας
147 Μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης ρέματος Κολονέλου στην πόλη της Σητείας
148 Μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης ρέματος Παλαίκαστρου, Δ. Σητείας
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Υ2-3 ΈΚΘΕΣΗ
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΙ
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4.7 Χρηματοδότηση των δράσεων
Οι πόροι χρηματοδότησης των προτεινόμενων δράσεων μπορούν να προέλθουν από διάφορες πηγές,
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021 – 2025, το νέο πλαίσιο
για την Περιφερειακή Ανάπτυξη και Συνοχή 2021 – 2027 και το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για
την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης».
Στο Παραδοτέο Υ2-2, αναλύονται οι στόχοι των χρηματοδοτικών εργαλείων και πώς οι δράσεις
αντιπλημμυρικής προστασίας εντάσσονται σε αυτά. Στον πίνακα του Παραρτήματος, παρουσιάζονται οι
προτάσεις για τη χρηματοδότηση της κάθε δράσης.

4.8 Αρμοδιότητες τοπικών οργάνων
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει αναρτήσει το σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για
την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων (Οκτώβριος 2019), το οποίο
καλύπτει αναλυτικά τις αρμοδιότητες των φορέων που εμπλέκονται στην αντιπλημμυρική προστασία.
Το σχέδιο περιλαμβάνει τους ρόλους και τις αρμοδιότητες των φορέων της κεντρικής διοίκησης, των
Δήμων, Περιφερειών και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση
πλημμυρικών φαινομένων, για τον προγραμματισμό και εκτέλεση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, για
την συντήρηση (δίκτυο ομβρίων υδάτων των οδών, εγγειοβελτιωτικά έργα, κλπ), καθώς και τον καθαρισμό
και αστυνόμευση των υδατορεμάτων.
Η μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, που υπάγονται κατά κανόνα
στην κατηγορία υδραυλικών έργων (ΥΑ 1958/2012, ΦΕΚ 21/Β΄/2012), δρομολογούνται σε κεντρικό επίπεδο
από τις αρμόδιες οργανικές μονάδες και εποπτευόμενους φορείς των Υπουργείων Υποδομών &
Μεταφορών, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Περιβάλλοντος & Ενέργειας και σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο από τις αρμόδιες οργανικές μονάδες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των ΟΤΑ, καθώς
και των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.).
Με βάση τα όσα αναφέρονται στην εισαγωγή του παρόντος και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη
λειτουργία των φορέων αυτών, καθώς και των φορέων συντήρησης και λειτουργίας του οδικού δικτύου, ο
ρόλος τους έχει βαρύνουσα σημασία, γιατί μετά την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων με
καταστροφικές συνέπειες οι φορείς αυτοί καλούνται να προσφέρουν έργο πολιτικής προστασίας, δηλαδή
σε συνεργασία με τους λοιπούς φορείς πολιτικής προστασίας συμβάλλουν στη αντιμετώπιση των εκτάκτων
αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών του καταστροφικού φαινομένου.
Στο Παραδοτέο Υ2-2, παρουσιάζονται αναλυτικά οι αρμοδιότητες των τοπικών φορέων.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Υ2-3 ΈΚΘΕΣΗ
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΙ
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5. Περιγραφή διαδικασίας διαβούλευσης
Στο παρόν κεφάλαιο περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της διαβούλευσης του εν
λόγω σχεδίου (masterplan) έργων αντιπλημμυρικής προστασίας και συγκεκριμένα πληροφορίες σχετικά με
τον τρόπο διεξαγωγής, τη συμμετοχή, τα κύρια θέματα καθώς και τα συμπεράσματα που διεξάγονται από
την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Για τον λόγο αυτό, το παρόν κεφάλαιο θα συμπληρωθεί αφού
ολοκληρωθεί η διαδικασία της διαβούλευσης του εν λόγω σχεδίου (masterplan) έργων αντιπλημμυρικής
προστασίας.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Υ2-3 ΈΚΘΕΣΗ
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΙ
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6. Συμπεράσματα
Στα Παραδοτέα Υ2-1, Υ2-2 και Υ2-3 συντάχθηκε το Διαχειριστικό Σχέδιο Έργων Αντιπλημμυρικής
Προστασίας (Masterplan) για το ΥΔ Κρήτης. Συνολικά, επιτυγχάνονται τα εξής:










Δόθηκε μία συνολική πρόταση για το Υδατικό Διαμέρισμα της Κρήτης ως προς τη διαχείριση
και την αντιμετώπιση του πλημμυρικού κινδύνου. Εντοπίστηκαν και ιεραρχήθηκαν τα
απαιτούμενα μέτρα και έργα και καταρτίστηκε το Διαχειριστικό Σχέδιο Έργων
Αντιπλημμυρικής Προστασίας (Masterplan).
Οι προτάσεις του Διαχειριστικού Σχεδίου αφορούν στο σύνολο του Υδατικού
Διαμερίσματος. Έτσι, προτείνονται μέτρα στις πιο ευάλωτες περιοχές εντός των ζωνών
δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ), αλλά και στις περιοχές εκτός αυτών, ώστε
να καλύπτεται όλο το ΥΔ.
Το μεγαλύτερο μερίδιο των προτεινόμενων δράσεων αφορούν σε μελέτες και έργα
αντιπλημμυρικής προστασίας. Παράλληλα, προτείνονται και παρεμβάσεις στους άξονες της
πρόληψης, ετοιμότητας και αποκατάστασης, οι οποίες μπορούν με την εφαρμογή τους να
συμβάλλουν σημαντικά στη διαχείριση του πλημμυρικού κινδύνου.
Για την ιεράρχηση των προτεινόμενων δράσεων ακολουθήθηκε η μέθοδος του υπολογισμού
των δεικτών αποτελεσματικότητας κόστους, όπως αυτή εφαρμόστηκε στο ΣΔΚΠ Κρήτης.
Έγινε διαβούλευση επί των προτάσεων ώστε να ληφθούν υπόψη οι απόψεις των τοπικών
φορέων των αρμόδιων για την αντιπλημμυρική προστασία.
Με την κατάρτιση του Διαχειριστικού Σχεδίου Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας
(Masterplan) υλοποιείται η αντίστοιχη πρόταση του Προγράμματος Μέτρων του ΣΔΚΠ
Κρήτης.

Επομένως, ολοκληρώνεται η σύνταξη του Διαχειριστικού Σχεδίου Έργων Αντιπλημμυρικής
Προστασίας, η εφαρμογή του οποίου θα συμβάλει ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του ΥΔ Κρήτης σε
δράσεις αντιπλημμυρικής προστασίας με τρόπο οργανωμένο και με βάση την ιεράρχηση που
πραγματοποιήθηκε.

Αθήνα, 23.04.2021
Για την ομάδα έργου

Απόστολος Τζίμας
Κοινός Εκπρόσωπος Ένωσης Οικονομικών φορέων
Διευθύνων Σύμβουλος & Νόμιμος Εκπρόσωπος ΕΜΒΗΣ ΑΕ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Υ2-3 ΈΚΘΕΣΗ
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΙ
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7. Παράρτημα
7.1 Πίνακας προτεινόμενων δράσεων και έργων

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Υ2-3 ΈΚΘΕΣΗ
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΙ
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Πίνακας 7-1

Πίνακας Προτεινόμενων Δράσεων και Έργων

Εκτιμώμενο
κόστος
δράσης /
μελέτης /
κατασκευής

α/α Τίτλος μελέτης / έργου

1

Μελέτη διευθέτησης χειμάρρου στην εκβολή
υπερχειλιστή, περιμετρική οδός, περίφραξη
λεκάνης κατάκλυσης φράγματος Χαλαυριανού
Αρχανών Κρήτης

400,000

2

Μελέτη φράγματος εμπλουτισμού Μαγείρου
Τυμπακίου Ηρακλείου Κρήτης

400,000

3

Μελέτη αποκατάστασης λ/ξ Αγίων Θεοδώρων
Χανίων

500,000

4

Μελέτη αντιστήριξης της Παλαιάς Εθνικής
Οδού στην Π.Ε. Χανίων σε θέσεις γειτνίασης
με την θάλασσα

500,000

5

Μελέτη οριοθέτησης - διευθέτησης των
ρεμάτων Βαϊνιάς και Αγίου Ανδρέα του Δήμου
Ιεράπετρας

310,000

6

Μελέτη λιμνοδεξαμενής Τσικαλαριών και
λειτουργία αρδευτικού δικτύου Κουτσουρά

1,000,000

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Υ2-3 ΈΚΘΕΣΗ
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΙ

Ρέμα /
Ποταμός / Μηχανισμός /
Φορέας
Χρηματοδότησ Χρηματοδότη
Στάδιο
Περιφερειακή Κατηγορία
Περιοχή που Προέλευση
Υλοποίησης η (1η πηγή)
ση (2η πηγή) Υλοποίησης
Ενότητα
Δράσης
αναφέρεται
πλημμύρας
το μέτρο
Δ/ση
Έγκριση
Τεχνικών
ΠΔΕ
χρηματοδότ Γιόφυρος
Έρων
Περιφέρεια
Ταμίευση
Ηράκλειο
Μελέτη
ησης
Ποταμός
Περιφέρειας
Κρήτης
μελέτης
Κρήτης
Δ/ση
Έγκριση
Τεχνικών
ΠΔΕ
χρηματοδότ Γερωπόταμος
Ρέμα /
Έρων
Περιφέρεια
Ηράκλειο
Μελέτη
ησης
Μεσσαράς
Χείμαρρος
Περιφέρειας
Κρήτης
μελέτης
Κρήτης
Δ/ση
Έγκριση
Τεχνικών
ΠΔΕ
χρηματοδότ Ξηροπόταμος
Έρων
Περιφέρεια
Χανιά
Μελέτη
ησης
Ελαφονήσι
Περιφέρειας
Κρήτης
μελέτης
Κρήτης
Δ/ση
Έγκριση
Τεχνικών
ΠΔΕ
χρηματοδότ ΠΕΟ Χανίων
Έρων
Περιφέρεια
Θάλασσα
Χανιά
Μελέτη
ησης
παραλιακά
Περιφέρειας
Κρήτης
μελέτης
Κρήτης
Έγκριση
Περιφερειακ
ΠΔΕ
χρηματοδότ
Ρέμα /
ή Ενότητα
Περιφέρεια
Βαϊνιά Ρέμα
Λασίθι
Μελέτη
ησης
Χείμαρρος
Λασιθίου
Κρήτης
μελέτης
Περιφερειακ
ΠΔΕ
Έγκριση
Κουτσουράς
Ρέμα /
ή Ενότητα
Περιφέρεια
χρηματοδότ
Λασίθι
Μελέτη
Ρέμα
Χείμαρρος
Λασιθίου
Κρήτης
ησης
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Εκτιμώμενο
κόστος
δράσης /
μελέτης /
κατασκευής

α/α Τίτλος μελέτης / έργου

7

Μελέτη Νότιου Οδικού
Πιλαλήματα έως Άγιο Γεώργιο

8

Μελέτη λιμνοδεξαμενής Ζάκρου

1,100,000

9

Μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης πεδινής
κοίτης ποταμού Κερίτη

2,500,000

10

Μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης κοίτης
ρεμάτων Σταλού - Αγ. Μαρίνας

1,100,000

11

Μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης κοίτης
ποταμού Τυφλού Δ. Κισσάμου

1,000,000

12

Μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης πεδινής
κοίτης ποταμού Καμαριανού Δ. Κισσάμου

500,000

13

Μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης Γερωπόταμου

3,500,000

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Υ2-3 ΈΚΘΕΣΗ
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Άξονα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

από

ΚΑΙ

3,600,000

Ρέμα /
Ποταμός / Μηχανισμός /
Φορέας
Χρηματοδότησ Χρηματοδότη
Στάδιο
Περιφερειακή Κατηγορία
Περιοχή που Προέλευση
Υλοποίησης η (1η πηγή)
ση (2η πηγή) Υλοποίησης
Ενότητα
Δράσης
αναφέρεται
πλημμύρας
το μέτρο
μελέτης
Έγκριση
Περιφερειακ
ΠΔΕ
Πιλαλήματα
χρηματοδότ
Αποχέτευση
ή Ενότητα
Περιφέρεια
έως Αγ.
Λασίθι
Μελέτη
ησης
οδικού δικτύου
Λασιθίου
Κρήτης
Γεώργιος
μελέτης
Έγκριση
Περιφερειακ
ΠΔΕ
χρηματοδότ
ή Ενότητα
Περιφέρεια
Ζάκρος Ρέμα
Λασίθι
Μελέτη
ησης
Λασιθίου
Κρήτης
μελέτης
Έγκριση
Περιφερειακ
ΠΔΕ
χρηματοδότ
Κερίτης
Ρέμα /
ή Ενότητα
Περιφέρεια
Χανιά
Μελέτη
ησης
Ποταμός
Χείμαρρος
Χανίων
Κρήτης
μελέτης
Ρέματα
Έγκριση
Περιφερειακ
ΠΔΕ
μεταξύ
χρηματοδότ
Ρέμα /
ή Ενότητα
Περιφέρεια
Σταλού και
Χανιά
Μελέτη
ησης
Χείμαρρος
Χανίων
Κρήτης
Αγίας
μελέτης
Μαρίνας
Έγκριση
Περιφερειακ
ΠΔΕ
χρηματοδότ
Τυφλός
Ρέμα /
ή Ενότητα
Περιφέρεια
Χανιά
Μελέτη
ησης
Ποταμός
Χείμαρρος
Χανίων
Κρήτης
μελέτης
Έγκριση
Περιφερειακ
ΠΔΕ
χρηματοδότ Καμαριανός
Ρέμα /
ή Ενότητα
Περιφέρεια
Χανιά
Μελέτη
ησης
Ρέμα
Χείμαρρος
Χανίων
Κρήτης
μελέτης
Περιφερειακ
ΠΔΕ
Έγκριση
Γερωπόταμος
Ρέμα /
ή Ενότητα
Περιφέρεια
χρηματοδότ
Ηράκλειο
Μελέτη
Μεσσαράς
Χείμαρρος
Ηρακλείου
Κρήτης
ησης
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Εκτιμώμενο
κόστος
δράσης /
μελέτης /
κατασκευής

α/α Τίτλος μελέτης / έργου

14

Μελέτη οριοθέτησης
ποταμού Καρτερού

και

15

Μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης
Κατσαμπαδιανού υδατορεύματος

1,200,000

16

Μελέτη οριοθέτησης
ποταμού Αναποδάρη

και

διευθέτησης

1,000,000

17

Μελέτη οριοθέτησης
ποταμού Γαζανού

και

διευθέτησης

18

Μελέτη οριοθέτησης
υδατορεύματος Άρβης

και

διευθέτησης

19

Μελέτη έργου προστασίας
Αποστόλων, Π.Ε. Χανίων

20

Μελέτη έργου προστασίας ακτών Πλατανιά,
Π.Ε. Χανίων

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Υ2-3 ΈΚΘΕΣΗ
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

διευθέτησης

ακτών

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Αγ.

ΚΑΙ

1,000,000

1,500,000

500,000

92,500

92,500

Ρέμα /
Ποταμός / Μηχανισμός /
Φορέας
Χρηματοδότησ Χρηματοδότη
Στάδιο
Περιφερειακή Κατηγορία
Περιοχή που Προέλευση
Υλοποίησης η (1η πηγή)
ση (2η πηγή) Υλοποίησης
Ενότητα
Δράσης
αναφέρεται
πλημμύρας
το μέτρο
μελέτης
Έγκριση
Περιφερειακ
ΠΔΕ
χρηματοδότ Καρτερός
Ρέμα /
ή Ενότητα
Περιφέρεια
Ηράκλειο
Μελέτη
ησης
Ποταμός
Χείμαρρος
Ηρακλείου
Κρήτης
μελέτης
Έγκριση
Περιφερειακ
ΠΔΕ
χρηματοδότ Κατσαμπαδια
Ρέμα /
ή Ενότητα
Περιφέρεια
Ηράκλειο
Μελέτη
ησης
νός Ποταμός
Χείμαρρος
Ηρακλείου
Κρήτης
μελέτης
Έγκριση
Περιφερειακ
ΠΔΕ
χρηματοδότ Αναποδάρης
Ρέμα /
ή Ενότητα
Περιφέρεια
Ηράκλειο
Μελέτη
ησης
Ποταμός
Χείμαρρος
Ηρακλείου
Κρήτης
μελέτης
Έγκριση
Περιφερειακ
ΠΔΕ
χρηματοδότ
Γαζανός
Ρέμα /
ή Ενότητα
Περιφέρεια
Ηράκλειο
Μελέτη
ησης
Ποταμός
Χείμαρρος
Ηρακλείου
Κρήτης
μελέτης
Έγκριση
Περιφερειακ
ΠΔΕ
χρηματοδότ
Ρέμα /
ή Ενότητα
Περιφέρεια
Άρβη Ρέμα
Ηράκλειο
Μελέτη
ησης
Χείμαρρος
Ηρακλείου
Κρήτης
μελέτης
Έγκριση
Περιφερειακ
ΠΔΕ
χρηματοδότ
Αγ.
ή Ενότητα
Περιφέρεια
Θάλασσα
Χανιά
Μελέτη
ησης
Απόστολοι
Χανίων
Κρήτης
μελέτης
Περιφερειακ
ΠΔΕ
Έγκριση
ή Ενότητα
Περιφέρεια
χρηματοδότ Πλατανιάς
Θάλασσα
Χανιά
Μελέτη
Χανίων
Κρήτης
ησης

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

58

α/α Τίτλος μελέτης / έργου

Εκτιμώμενο
κόστος
δράσης /
μελέτης /
κατασκευής

Φορέας
Υλοποίησης

21

Μελέτη έργου προστασίας ακτών Καστελίου
Κισσάμου, Π.Ε. Χανίων

92,500

Περιφερειακ
ή Ενότητα
Χανίων

22

Μελέτη έργου προστασίας ακτών Ανατολικού
τμήματος πόλης Ρεθύμνου, Π.Ε. Ρεθύμνης

92,500

Περιφερειακ
ή Ενότητα
Ρεθύμνης

23

Μελέτη έργου προστασίας ακτών Γούβες Κοκκίνη Χάνι, Δ. Χερσονήσου, Π.Ε. Ηρακλείου

92,500

Περιφερειακ
ή Ενότητα
Ηρακλείου

24

Μελέτη έργου προστασίας ακτών Κομμού Κόκκινου Πύργου, Π.Ε. Ηρακλείου

92,500

Περιφερειακ
ή Ενότητα
Ηρακλείου

25

Μελέτη έργου προστασίας ακτών Μακρύ
Γιαλού, Δ. Σητείας, Π.Ε. Λασιθίου

92,500

Περιφερειακ
ή Ενότητα
Λασιθίου

1,500,000

Περιφερειακ
ή Ενότητα
Λασιθίου

1,750,000

Περιφερειακ
ή Ενότητα
Ρεθύμνης

26 Μελέτη κοιτοποίησης Ποταμού Παντέλη

27

Μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης
ρέματος Πλατανιά Δ. Ρεθύμνης

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Υ2-3 ΈΚΘΕΣΗ
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΙ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Ρέμα /
Ποταμός / Μηχανισμός /
Χρηματοδότησ Χρηματοδότη
Στάδιο
Περιφερειακή Κατηγορία
Περιοχή που Προέλευση
η (1η πηγή)
ση (2η πηγή) Υλοποίησης
Ενότητα
Δράσης
αναφέρεται
πλημμύρας
το μέτρο
μελέτης
Έγκριση
ΠΔΕ
χρηματοδότ
Καστέλι
Περιφέρεια
Θάλασσα
Χανιά
Μελέτη
ησης
Κισσάμου
Κρήτης
μελέτης
Έγκριση
ΠΔΕ
χρηματοδότ
Περιφέρεια
Ρέθυμνο
Θάλασσα
Ρέθυμνο
Μελέτη
ησης
Κρήτης
μελέτης
Έγκριση
ΠΔΕ
χρηματοδότ Κοκκίνη Χάνι
Περιφέρεια
Θάλασσα
Ηράκλειο
Μελέτη
ησης
έως Γούβες
Κρήτης
μελέτης
Έγκριση
ΠΔΕ
χρηματοδότ Κόκκινος
Περιφέρεια
Θάλασσα
Ηράκλειο
Μελέτη
ησης
Πύργος
Κρήτης
μελέτης
Έγκριση
ΠΔΕ
χρηματοδότ
Μακρύ
Περιφέρεια
Θάλασσα
Λασίθι
Μελέτη
ησης
Γιαλός
Κρήτης
μελέτης
Έγκριση
ΠΔΕ
χρηματοδότ Παντέλης
Ρέμα /
Περιφέρεια
Λασίθι
Μελέτη
ησης
Ποταμός
Χείμαρρος
Κρήτης
μελέτης
Εθνικοί πόροι
Έγκριση
Πλατανιάς
από το ΠΔΕ
χρηματοδότ
Ρέμα /
Ποταμός
Ρέθυμνο
Μελέτη
Περιφέρεια
ησης
Χείμαρρος
Ρεθύμνου
Κρήτης
μελέτης
59

Εκτιμώμενο
κόστος
δράσης /
μελέτης /
κατασκευής

α/α Τίτλος μελέτης / έργου

28

Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας ρέματος
Πλατανιά Δ. Ρεθύμνης

420,000

29

Μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης
ρέματος Ξεριά Πηγιανού Δ. Ρεθύμνης

1,700,000

30

Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας ρέματος
Ξεριά Πηγιανού Δ. Ρεθύμνης

300,000

31

Μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης
ρέματος Αρσανίου Δ. Ρεθύμνης

950,000

32

Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας ρέματος
Αρσανίου Δ. Ρεθύμνης

205,000

33

Μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης
ρέματος Αρκαδιώτη Δ. Ρεθύμνης

700,000

34

Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας ρέματος
Αρκαδιώτη Δ. Ρεθύμνης

200,000

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Υ2-3 ΈΚΘΕΣΗ
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΙ

Ρέμα /
Ποταμός / Μηχανισμός /
Φορέας
Χρηματοδότησ Χρηματοδότη
Στάδιο
Περιφερειακή Κατηγορία
Περιοχή που Προέλευση
Υλοποίησης η (1η πηγή)
ση (2η πηγή) Υλοποίησης
Ενότητα
Δράσης
αναφέρεται
πλημμύρας
το μέτρο
Εθνικοί πόροι
Έγκριση
Περιφερειακ
Πλατανιάς
από το ΠΔΕ
χρηματοδότ
Ρέμα /
ή Ενότητα
Ποταμός
Ρέθυμνο
Έργο
Περιφέρεια
ησης
Χείμαρρος
Ρεθύμνης
Ρεθύμνου
Κρήτης
μελέτης
Εθνικοί πόροι
Έγκριση
Περιφερειακ
από το ΠΔΕ
χρηματοδότ Πηγιανός
Ρέμα /
ή Ενότητα
Ρέθυμνο
Μελέτη
Περιφέρεια
ησης
Ρέμα
Χείμαρρος
Ρεθύμνης
Κρήτης
μελέτης
Εθνικοί πόροι
Έγκριση
Περιφερειακ
από το ΠΔΕ
χρηματοδότ Πηγιανός
Ρέμα /
ή Ενότητα
Ρέθυμνο
Έργο
Περιφέρεια
ησης
Ρέμα
Χείμαρρος
Ρεθύμνης
Κρήτης
μελέτης
Εθνικοί πόροι
Έγκριση
Περιφερειακ
από το ΠΔΕ
χρηματοδότ Αρσανιώτης
Ρέμα /
ή Ενότητα
Ρέθυμνο
Μελέτη
Περιφέρεια
ησης
Ρέμα
Χείμαρρος
Ρεθύμνης
Κρήτης
μελέτης
Εθνικοί πόροι
Έγκριση
Περιφερειακ
από το ΠΔΕ
χρηματοδότ Αρσανιώτης
Ρέμα /
ή Ενότητα
Ρέθυμνο
Έργο
Περιφέρεια
ησης
Ρέμα
Χείμαρρος
Ρεθύμνης
Κρήτης
μελέτης
Εθνικοί πόροι
Έγκριση
Περιφερειακ
από το ΠΔΕ
χρηματοδότ Αρκαδιώτης
Ρέμα /
ή Ενότητα
Ρέθυμνο
Μελέτη
Περιφέρεια
ησης
Ρέμα
Χείμαρρος
Ρεθύμνης
Κρήτης
μελέτης
Εθνικοί πόροι
Έγκριση
Περιφερειακ
από το ΠΔΕ
χρηματοδότ Αρκαδιώτης
Ρέμα /
ή Ενότητα
Ρέθυμνο
Έργο
Περιφέρεια
ησης
Ρέμα
Χείμαρρος
Ρεθύμνης
Κρήτης
μελέτης

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

60

Εκτιμώμενο
κόστος
δράσης /
μελέτης /
κατασκευής

α/α Τίτλος μελέτης / έργου

Μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης
35 ρέματος Γεροπόταμου και παραπόταμων Δ.
Μυλοποτάμου

1,050,000

Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας ρέματος
36 Γεροπόταμου
και
παραπόταμων
Δ.
Μυλοποτάμου

200,000

37

Μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης
ρέματος Αλμυρίδας Σισσών Δ. Μυλοποτάμου

300,000

38

Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας ρέματος
Αλμυρίδας Σισσών Δ. Μυλοποτάμου

200,000

Μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης
39 ρέματος Κόρακα Ροδακίνου Δ. Αγίου
Βασιλείου

300,000

40

Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας ρέματος
Κόρακα Ροδακίνου Δ. Αγίου Βασιλείου

200,000

41

Μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης
ρέματος Πλατύ Δ. Αγίου Βασιλείου

1,700,000

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Υ2-3 ΈΚΘΕΣΗ
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΙ

Ρέμα /
Ποταμός / Μηχανισμός /
Φορέας
Χρηματοδότησ Χρηματοδότη
Στάδιο
Περιφερειακή Κατηγορία
Περιοχή που Προέλευση
Υλοποίησης η (1η πηγή)
ση (2η πηγή) Υλοποίησης
Ενότητα
Δράσης
αναφέρεται
πλημμύρας
το μέτρο
Εθνικοί πόροι
Έγκριση
Περιφερειακ
Γεροπόταμος
από το ΠΔΕ
χρηματοδότ
Ρέμα /
ή Ενότητα
Μυλοποτάμο
Ρέθυμνο
Μελέτη
Περιφέρεια
ησης
Χείμαρρος
Ρεθύμνης
υ
Κρήτης
μελέτης
Εθνικοί πόροι
Έγκριση
Περιφερειακ
Γεροπόταμος
από το ΠΔΕ
χρηματοδότ
Ρέμα /
ή Ενότητα
Μυλοποτάμο
Ρέθυμνο
Έργο
Περιφέρεια
ησης
Χείμαρρος
Ρεθύμνης
υ
Κρήτης
μελέτης
Εθνικοί πόροι
Έγκριση
Περιφερειακ
από το ΠΔΕ
χρηματοδότ Αλμυρίδα
Ρέμα /
ή Ενότητα
Ρέθυμνο
Μελέτη
Περιφέρεια
ησης
Σισσών Ρέμα
Χείμαρρος
Ρεθύμνης
Κρήτης
μελέτης
Εθνικοί πόροι
Έγκριση
Περιφερειακ
από το ΠΔΕ
χρηματοδότ Αλμυρίδα
Ρέμα /
ή Ενότητα
Ρέθυμνο
Έργο
Περιφέρεια
ησης
Σισσών Ρέμα
Χείμαρρος
Ρεθύμνης
Κρήτης
μελέτης
Εθνικοί πόροι
Έγκριση
Περιφερειακ
Κόρακας
από το ΠΔΕ
χρηματοδότ
Ρέμα /
ή Ενότητα
Ροδακίνου
Ρέθυμνο
Μελέτη
Περιφέρεια
ησης
Χείμαρρος
Ρεθύμνης
Ρέμα
Κρήτης
μελέτης
Εθνικοί πόροι
Έγκριση
Περιφερειακ
Κόρακας
από το ΠΔΕ
χρηματοδότ
Ρέμα /
ή Ενότητα
Ροδακίνου
Ρέθυμνο
Έργο
Περιφέρεια
ησης
Χείμαρρος
Ρεθύμνης
Ρέμα
Κρήτης
μελέτης
Εθνικοί πόροι
Έγκριση
Περιφερειακ
από το ΠΔΕ
χρηματοδότ
Πλατύς
Ρέμα /
ή Ενότητα
Ρέθυμνο
Μελέτη
Περιφέρεια
ησης
Ποταμός
Χείμαρρος
Ρεθύμνης
Κρήτης
μελέτης

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

61

Εκτιμώμενο
κόστος
δράσης /
μελέτης /
κατασκευής

α/α Τίτλος μελέτης / έργου

42

Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας ρέματος
Πλατύ Δ. Αγίου Βασιλείου

300,000

43

Μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης
ρέματος Πλακιά Δ. Αγίου Βασιλείου

300,000

44

Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας ρέματος
Πλακιά Δ. Αγίου Βασιλείου

200,000

45

46

47

48

Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την
αποτύπωση και έλεγχο υπογειοποιημένων
τμημάτων ρεμάτων οικισμών Π.Ε. Ρεθύμνης
και για τις μελέτες οριοθέτησης διευθέτησης
αυτών
Μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης
ρεμάτων εντός οικισμών Π.Ε. Ρεθύμνης
(ενδεικτικά Δροσιά, Γενί Γκαβέ, Γωνιά, Γεράνι,
Γουλεδιανά, Μακρυγιάννη, Δοξαρό)
Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας ρεμάτων
εντός οικισμών Π.Ε. Ρεθύμνης (ενδεικτικά
Δροσιά,
Γενί
Γκαβέ,
Γωνιά,
Γεράνι,
Γουλεδιανά, Μακρυγιάννη, Δοξαρό)
Αναγαίες μελέτες οριοθέτησης - διευθέτησης
ρεμάτων και ποταμών στον Δήμο Χανίων,
μετά τις θεομηνίες των 13 και 25

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Υ2-3 ΈΚΘΕΣΗ
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΙ

Ρέμα /
Ποταμός / Μηχανισμός /
Φορέας
Χρηματοδότησ Χρηματοδότη
Στάδιο
Περιφερειακή Κατηγορία
Περιοχή που Προέλευση
Υλοποίησης η (1η πηγή)
ση (2η πηγή) Υλοποίησης
Ενότητα
Δράσης
αναφέρεται
πλημμύρας
το μέτρο
Εθνικοί πόροι
Έγκριση
Περιφερειακ
από το ΠΔΕ
χρηματοδότ
Πλατύς
Ρέμα /
ή Ενότητα
Ρέθυμνο
Έργο
Περιφέρεια
ησης
Ποταμός
Χείμαρρος
Ρεθύμνης
Κρήτης
μελέτης
Εθνικοί πόροι
Έγκριση
Περιφερειακ
από το ΠΔΕ
χρηματοδότ
Ρέμα /
ή Ενότητα
Πλακιάς Ρέμα
Ρέθυμνο
Μελέτη
Περιφέρεια
ησης
Χείμαρρος
Ρεθύμνης
Κρήτης
μελέτης
Εθνικοί πόροι
Έγκριση
Περιφερειακ
από το ΠΔΕ
χρηματοδότ
Ρέμα /
ή Ενότητα
Πλακιάς Ρέμα
Ρέθυμνο
Έργο
Περιφέρεια
ησης
Χείμαρρος
Ρεθύμνης
Κρήτης
μελέτης

24,800

Περιφερειακ
ή Ενότητα
Ρεθύμνης

250,000

Περιφερειακ
ή Ενότητα
Ρεθύμνης

105,400

600,000

Εθνικοί πόροι
από το ΠΔΕ
Περιφέρεια
Κρήτης

Εθνικοί πόροι
από το ΠΔΕ
Περιφέρεια
Κρήτης
Εθνικοί πόροι
Περιφερειακ
από το ΠΔΕ
ή Ενότητα
Περιφέρεια
Ρεθύμνης
Κρήτης
Περιφερειακ Εθνικοί πόροι
ή Ενότητα
από το ΠΔΕ
Χανίων
Περιφέρεια

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

-

-

-

-

Έγκριση
χρηματοδότ
ΠΕ Ρεθυμνου
ησης
μελέτης
Έγκριση
χρηματοδότ
ΠΕ Ρεθυμνου
ησης
μελέτης
Έγκριση
χρηματοδότ
ΠΕ Ρεθυμνου
ησης
μελέτης
Προτεινόμε
νο

62

Κλαδισός
Ποταμός

Ρέμα /
Χείμαρρος

Ρέθυμνο

Μελέτη

Ρέμα /
Χείμαρρος

Ρέθυμνο

Μελέτη

Ρέμα /
Χείμαρρος

Ρέθυμνο

Έργο

Ρέμα /
Χείμαρρος

Χανιά

Μελέτη

Εκτιμώμενο
κόστος
δράσης /
μελέτης /
κατασκευής

α/α Τίτλος μελέτης / έργου

Φεβρουαρίου 2019, για την εκτέλεση
αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων
άμεσης αποκατάστασής τους - Κλαδισός
ποταμός κλάδος Θερίσου και Κλαδισός
ποταμός κλάδος Βαμβακόπουλου
Αναγκαίες μελέτες οριοθέτησης - διευθέτησης
ρεμάτων και ποταμών στον Δήμο Πλατανιά,
μετά τις θεομηνίες των 13 και 25
Φεβρουαρίου 2019, για την εκτέλεση
49 αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων
άμεσης αποκατάστασής τους - Σπηλιανός
ποταμός, Ραπανιανό ρέμα, Ντεριανός
ποταμός, Κερίτης ποταμός κλάδοι Σκινέ,
Φουρνέ και Βρυσσών
Αναγκαίες μελέτες οριοθέτησης - διευθέτησης
ρεμάτων και ποταμών στον Δήμο Κισσάμου,
μετά τις θεομηνίες των 13 και 25
50 Φεβρουαρίου 2019, για την εκτέλεση
αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων
άμεσης αποκατάστασής τους - Νωπηγιανός
ποταμός, Κακοπέρατος ποταμός
Αναγκαίες μελέτες οριοθέτησης - διευθέτησης
ρεμάτων
και
ποταμών
στον
Δήμο
Αποκορώνου, μετά τις θεομηνίες των 13 και
51 25 Φεβρουαρίου 2019, για την εκτέλεση
αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων
άμεσης αποκατάστασής τους - ποταμός και
ρέματα Αλμυρίδας, ποταμός Βρυσσών,
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Υ2-3 ΈΚΘΕΣΗ
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΙ

Ρέμα /
Ποταμός / Μηχανισμός /
Φορέας
Χρηματοδότησ Χρηματοδότη
Στάδιο
Περιφερειακή Κατηγορία
Περιοχή που Προέλευση
Υλοποίησης η (1η πηγή)
ση (2η πηγή) Υλοποίησης
Ενότητα
Δράσης
αναφέρεται
πλημμύρας
το μέτρο
Κρήτης

1,000,000

Περιφερειακ
ή Ενότητα
Χανίων

Εθνικοί πόροι
από το ΠΔΕ
Περιφέρεια
Κρήτης

-

Προτεινόμε
νο

500,000

Περιφερειακ
ή Ενότητα
Χανίων

Εθνικοί πόροι
από το ΠΔΕ
Περιφέρεια
Κρήτης

-

900,000

Περιφερειακ
ή Ενότητα
Χανίων

Εθνικοί πόροι
από το ΠΔΕ
Περιφέρεια
Κρήτης

-

Προτεινόμε
νο

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Ρέμα /
Χείμαρρος

Χανιά

Μελέτη

Προτεινόμε Νωπηγιανός
νο
Ρέμα

Ρέμα /
Χείμαρρος

Χανιά

Μελέτη

Βρυσιανός Αλμυρός
Ποταμός

Ρέμα /
Χείμαρρος

Χανιά

Μελέτη

63

Κερίτης
Ποταμός

Εκτιμώμενο
κόστος
δράσης /
μελέτης /
κατασκευής

α/α Τίτλος μελέτης / έργου

Βατουδιάρης
Μελέτη καταγραφής όλων των βασικών
(διευθετημένων και μη) ρεμάτων της Δ.Ε.
Νέας Κυδωνίας του Δήμου Χανίων και
52 ονοματοδοσία τους. Καταγραφή και αρίθμηση
όλων των τεχνικών οχετών διέλευσης οδών
και καθορισμός επικινδυνότητας κάθε
ρέματος.
Μελέτη καταγραφής όλων των βασικών
(διευθετημένων και μη) ρεμάτων των Δ.Ε. του
Δήμου Πλατανιά και ονοματοδοσία τους.
53
Καταγραφή και αρίθμηση όλων των τεχνικών
οχετών διέλευσης οδών και καθορισμός
επικινδυνότητας κάθε ρέματος.

54

Μελέτη αποχέτευσης όμβριων στην περιοχή
του Πλατανιά.

Μελέτες των μικρών αλλά αναγκαίων
παράλληλων δικτύων της ΠΕΟ 090 και
55 επανασχεδιασμός των διατομών των τεχνικών
οχετών όπου απαιτείται, από τη γέφυρα
Κλαδισού ως τη γέφυρα Σπηλιανού ποταμού.
Έργα
των
μικρών
αλλά
αναγκαίων
παράλληλων δικτύων της ΠΕΟ 090 και
56
επανασχεδιασμός των διατομών των τεχνικών
οχετών όπου απαιτείται, από τη γέφυρα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Υ2-3 ΈΚΘΕΣΗ
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΙ

Ρέμα /
Ποταμός / Μηχανισμός /
Φορέας
Χρηματοδότησ Χρηματοδότη
Στάδιο
Περιφερειακή Κατηγορία
Περιοχή που Προέλευση
Υλοποίησης η (1η πηγή)
ση (2η πηγή) Υλοποίησης
Ενότητα
Δράσης
αναφέρεται
πλημμύρας
το μέτρο

20,000

Δήμος
Χανίων

Ίδιοι πόροι
Δήμου Χανίων

-

Μελέτη σε
εξέλιξη

ΔΕ Νέας
Κυδωνίας

Ρέμα /
Χείμαρρος

Χανιά

Μελέτη

20,000

Δήμος
Πλατανιά

Ίδιοι πόροι
Δήμου
Πλατανιά

-

Μελέτη σε
εξέλιξη

Δήμος
Πλατανιά

Ρέμα /
Χείμαρρος

Χανιά

Μελέτη

Δήμος
Πλατανιά

Δήμος
Πλατανιά /
Ταμείο
Παρακαταθηκώ
ν και Δανείων

-

Προτεινόμε
νο

Πλατανιάς

Επιφανειακή
απορροή
ομβρίων

Χανιά

Μελέτη

-

Αποχέτευση
Προτεινόμε
οδικού δικτύου,
ΠΕΟ Χανίων
νο
Ρέμα /
Χείμαρρος

Χανιά

Μελέτη

-

Αποχέτευση
Προτεινόμε
οδικού δικτύου,
ΠΕΟ Χανίων
νο
Ρέμα /
Χείμαρρος

Χανιά

Έργο

70,000

40,000

2,500,000

Περιφερειακ
Περιφέρεια
ή Ενότητα
Κρήτης /
Χανίων,
Προγραμματικ
Δήμος
ή Σύμβαση
Πλατανιά
Περιφερειακ Περιφέρεια
ή Ενότητα
Κρήτης /
Χανίων,
Προγραμματικ
Δήμος
ή Σύμβαση

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

64

Εκτιμώμενο
κόστος
δράσης /
μελέτης /
κατασκευής

α/α Τίτλος μελέτης / έργου

Κλαδισου ως τη γέφυρα Σπηλιανού ποταμού.

57

Έργο αποχέτευσης ομβρίων στην περιοχή
Κάτω Δαράτσου - Αγ. Αποστόλων

2,000,000

58

Κατασκευή τμημάτων δικτύων ομβρίων σε
διάφορες περιοχές του Δήμου Χανίων

10,000,000

59 Έργα εκβολής Μορώνη

5,200,000

Έργα διευθέτησης Κλαδισού ποταμού από τη
60 γέφυρα του Κλαδισού ΠΕΟ έως τη Νέα Εθνική
Οδό

3,700,000

Μελέτη οριοθέτησης, διευθέτησης και
61 εξυγίανσης του ποταμού Γιόφυρου, Δήμου
Ηρακλείου

1,298,128

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Υ2-3 ΈΚΘΕΣΗ
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΙ

Ρέμα /
Ποταμός / Μηχανισμός /
Φορέας
Χρηματοδότησ Χρηματοδότη
Στάδιο
Περιφερειακή Κατηγορία
Περιοχή που Προέλευση
Υλοποίησης η (1η πηγή)
ση (2η πηγή) Υλοποίησης
Ενότητα
Δράσης
αναφέρεται
πλημμύρας
το μέτρο
Πλατανιά
Εγκεκριμέν
η μελέτη /
Κάτω
Επιφανειακή
Ίδιοι πόροι
ΔΕΥΑ Χανίων
Προς
Δαράτσο - Αγ.
απορροή
Χανιά
Έργο
ΔΕΥΑ Χανίων
δημοπράτη Απόστολοι
ομβρίων
ση
Ίδιοι πόροι
Εγκεκριμέν
ΔΕΥΑ Χανίων /
η μελέτη /
Επιφανειακή
Πρόγραμμα
ΔΕΥΑ Χανίων
Προς
Δήμος Χανίων
απορροή
Χανιά
Έργο
Φιλόδημος /
δημοπράτη
ομβρίων
Περιφέρεια
ση
Κρήτης
Εγκεκριμέν
Περιφέρεια
η μελέτη /
Κρήτης /
Μορώνης
Ρέμα /
ΔΕΥΑ Χανίων
Προς
Χανιά
Έργο
Ένταξη στο νέο
Ρέμα
Χείμαρρος
δημοπράτη
ΕΣΠΑ
ση
Περιφέρεια
Ολοκληρωμ
Κρήτης /
ένη μελέτη
Κλαδισός
Ρέμα /
ΔΕΥΑ Χανίων
Χανιά
Έργο
Εθνικοί πόροι
υπό
Ποταμός
Χείμαρρος
από δάνειο
έγκριση
Ευρωπαϊκό
Περιφερειακ
Ταμείο
Μελέτη σε
Γιόφυρος
Ρέμα /
ή Ενότητα Περιφερειακής
Ηράκλειο
Μελέτη
εξέλιξη
Ποταμός
Χείμαρρος
Ηρακλείου
Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ)

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

65

α/α Τίτλος μελέτης / έργου

62

Μελέτη οριοθέτησης - διευθέτησης ρέματος
Χρυσοβαλάντου, Δ. Ηρακλείου

Μελέτη έργων ορεινής υδρονομίας για την
αντιπλημμυρική προστασία του ποταμού
63 Γιόφυρου
του
Δ.
Ηρακλείου
(συμπεριλαμβάνει 11 λεκάνες ανάσχεσης, 15
λεκάνες συγκράτησης φερτών υλών)

64

65

Μελέτη φράγματος Λαδούκου και αρδευτικών
δικτύων

Μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης
ρέματος Ξηροπόταμου, Δήμου Ηρακλείου

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Υ2-3 ΈΚΘΕΣΗ
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΙ

Εκτιμώμενο
κόστος
δράσης /
μελέτης /
κατασκευής

Φορέας
Χρηματοδότησ
Υλοποίησης η (1η πηγή)

380,000

Ευρωπαϊκό
Περιφερειακ
Ταμείο
ή Ενότητα Περιφερειακής
Ηρακλείου
Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ)

117,500

ΟΑΚ ΑΕ

Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ)

ΥΠΥΜΕ

Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ)

300,000

860,000

Ευρωπαϊκό
Περιφερειακ
Ταμείο
ή Ενότητα Περιφερειακής
Ηρακλείου
Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ)

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Ρέμα /
Ποταμός / Μηχανισμός /
Χρηματοδότη
Στάδιο
Περιφερειακή Κατηγορία
Περιοχή που Προέλευση
ση (2η πηγή) Υλοποίησης
Ενότητα
Δράσης
αναφέρεται
πλημμύρας
το μέτρο
Πρόγραμμα
Ανάπτυξης και
Αλληλεγγύης
Προτεινόμε Γιόφυρος
Ρέμα /
για την Τοπική
Ηράκλειο
Μελέτη
νο
Ποταμός
Χείμαρρος
Αυτοδιοίκηση
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»
Πρόγραμμα
Ανάπτυξης και
Μελέτη
Αλληλεγγύης
χρειάζεται
Γιόφυρος
Ρέμα /
για την Τοπική
Ηράκλειο
Μελέτη
επικαιροποί Ποταμός
Χείμαρρος
Αυτοδιοίκηση
ηση
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»
Πρόγραμμα
Ανάπτυξης και
Μελέτη
Αλληλεγγύης
χρειάζεται
Γιόφυρος
Ρέμα /
για την Τοπική
Ηράκλειο
Μελέτη
επικαιροποί Ποταμός
Χείμαρρος
Αυτοδιοίκηση
ηση
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»
Πρόγραμμα
Ανάπτυξης και
Μελέτη
Αλληλεγγύης
χρειάζεται Ξηροπόταμος
για την Τοπική
επικαιροποί Ηρακλείου
Αυτοδιοίκηση
ηση
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»

66

Ρέμα /
Χείμαρρος

Ηράκλειο

Μελέτη

Εκτιμώμενο
κόστος
δράσης /
μελέτης /
κατασκευής

α/α Τίτλος μελέτης / έργου

66

Μελέτη
αντιπλημμυρικού
Δαφνών, Δήμου Ηρακλείου

φράγματος

Επικαιροποίηση της μελέτης «Ανανέωση και
τροποποίηση Περιβαλλοντικής μελέτης και
67 τεύχη δημοπράτησης Φράγμα Ασιτών - Πρινιά
ν. Ηρακλείου του έργου Φράγμα ΑσιτώνΠρινιά Ηρακλείου»

300,000

93,841

Ρέμα /
Ποταμός / Μηχανισμός /
Φορέας
Χρηματοδότησ Χρηματοδότη
Στάδιο
Περιφερειακή Κατηγορία
Περιοχή που Προέλευση
Υλοποίησης η (1η πηγή)
ση (2η πηγή) Υλοποίησης
Ενότητα
Δράσης
αναφέρεται
πλημμύρας
το μέτρο
Πρόγραμμα
Ευρωπαϊκό Ανάπτυξης και
Μελέτη
Περιφέρεια
Ταμείο
Αλληλεγγύης
χρειάζεται Ξηροπόταμος
Ρέμα /
Κρήτης, ΟΑΚ Περιφερειακής για την Τοπική
Ηράκλειο
Μελέτη
επικαιροποί Ηρακλείου
Χείμαρρος
ΑΕ
Ανάπτυξης
Αυτοδιοίκηση
ηση
(ΕΤΠΑ)
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»
Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Περιφέρεια
Περιφερειακής
Κρήτης
Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ)

"Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στην πόλη
Ηρακλείου - 2017" με νέα δίκτυα
αποχέτευσης ομβρίων στην περιοχή Κορώνη
68
Μαγαρά και επέκταση των δικτύων ομβρίων
στις περιοχές Μασταμπά, Μεσαμπελιών,
κέντρο Ηρακλείου

2,219,680

ΔΕΥΑΗ

"Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στην πόλη
Ηρακλείου - 2019" με νέα δίκτυα
αποχέτευσης ομβρίων στις περιοχές Κορώνη
69 Μαγαρά, Παπαπέτρου Γαβαλά, Κηπούπολης,
Αλικαρνασσού, Αγ. Ιωάννη και παρεµβάσεις
αντιπληµµυρικής
προστασίας
στην
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ)

2,500,000

ΔΕΥΑΗ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Υ2-3 ΈΚΘΕΣΗ
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΙ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Πρόγραμμα
Ανάπτυξης και
Αλληλεγγύης
Μελέτη σε Ξηροπόταμος
για την Τοπική
εξέλιξη
Ηρακλείου
Αυτοδιοίκηση
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»

Πρόγραμμα
Ανάπτυξης και
Αλληλεγγύης
για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»
Πρόγραμμα
Ανάπτυξης και
Ταµείο
Αλληλεγγύης
Παρακαταθηκώ
για την Τοπική
ν και ∆ανείων /
Αυτοδιοίκηση
Φιλόδημος Ι
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»
Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ)

67

Ρέμα /
Χείμαρρος

Ηράκλειο

Μελέτη

Έργο σε
εξέλιξη

Ηράκλειο

Επιφανειακή
απορροή
ομβρίων

Ηράκλειο

Έργο

Έργο σε
εξέλιξη

Ηράκλειο

Επιφανειακή
απορροή
ομβρίων

Ηράκλειο

Έργο

Εκτιμώμενο
κόστος
δράσης /
μελέτης /
κατασκευής

α/α Τίτλος μελέτης / έργου

Ρέμα /
Ποταμός / Μηχανισμός /
Φορέας
Χρηματοδότησ Χρηματοδότη
Στάδιο
Περιφερειακή Κατηγορία
Περιοχή που Προέλευση
Υλοποίησης η (1η πηγή)
ση (2η πηγή) Υλοποίησης
Ενότητα
Δράσης
αναφέρεται
πλημμύρας
το μέτρο

Ηρακλείου στην Φοινικιά
Μελέτη επέκτασης δικτύου αποχέτευσης
ομβρίων υδάτων σε περιοχές εντός
(Χρυσοπηγή, βελτιώσεις στον Πόρο (οδός
70
Φλωρίνης, Δαβάκη), Ηλιούπολη) και εκτός
(Τρεις Βαγιές, Φιλοθέη, Βασιλειές) σχεδίου
πόλης στον Δ. Ηρακλείου

375,000

ΔΕΥΑΗ

Μελέτη επέκτασης του δικτύου αποχέτευσης
ομβρίων υδάτων στην οδό Νικολάου
71
Πλαστήρα και την περιοχή Δύο Αοράκια, Δ.
Ηρακλείου

32,500

ΔΕΥΑΗ

Αντικατάσταση
δικτύων
αποχέτευσης
72 ομβρίων υδάτων στις περιοχές Θερίσσου και
Δειλινών του Δ. Ηρακλείου

300,000

ΔΕΥΑΗ

Συντήρηση και τακτικός καθαρισμός των
73 δικτύων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων του Δ.
Ηρακλείου

1,500,000

ΔΕΥΑΗ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Υ2-3 ΈΚΘΕΣΗ
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΙ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Πρόγραμμα
Ανάπτυξης και
Αλληλεγγύης
Προτεινόμε
για την Τοπική
νο
Αυτοδιοίκηση
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»
Πρόγραμμα
Ευρωπαϊκό Ανάπτυξης και
Ταμείο
Αλληλεγγύης
Προτεινόμε
Περιφερειακής για την Τοπική
νο
Ανάπτυξης
Αυτοδιοίκηση
(ΕΤΠΑ)
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»
Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ)

Πρόγραμμα
Ανάπτυξης και
Αλληλεγγύης
Προτεινόμε
για την Τοπική
νο
Αυτοδιοίκηση
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»
Πρόγραμμα
Ευρωπαϊκό
Ανάπτυξης και
Ταμείο
Αλληλεγγύης Προτεινόμε
Περιφερειακής
για την Τοπική
νο
Ανάπτυξης
Αυτοδιοίκηση
(ΕΤΠΑ)
«ΑΝΤΩΝΗΣ
Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ)

68

Ηράκλειο

Επιφανειακή
απορροή
ομβρίων

Ηράκλειο

Μελέτη

Ηράκλειο

Επιφανειακή
απορροή
ομβρίων

Ηράκλειο

Μελέτη

Ηράκλειο

Επιφανειακή
απορροή
ομβρίων

Ηράκλειο

Έργο

Ηράκλειο

Επιφανειακή
απορροή
ομβρίων

Ηράκλειο

Συντήρηση

Εκτιμώμενο
κόστος
δράσης /
μελέτης /
κατασκευής

α/α Τίτλος μελέτης / έργου

Μελέτη γενικού αντιπλημμυρικού σχεδίου
74 προστασίας της πόλης, των οικισμών και της
ενδοχώρας του Δήμου Ηρακλείου

150,000

Μελέτη
αντιπλημμυρικής
προστασίας
ευρύτερης περιοχής Γαζίου, Δ. Μαλεβιζίου

500,000

75

Τμηματική κατασκευή συλλεκτήρων Σ5 και Σ7
76 της Μελέτης Αντιπλημμυρικής προστασίας
ευρύτερης περιοχής Γαζίου

Μελέτη
και
έργα
αντιπλημμυρικής
προστασίας Παλαιόκαστρου, Δ. Μαλεβιζίου
77
(οριοθέτηση - διευθέτηση ρέματος, δίκτυα
ύδρευσης, αποχέτευσης, ομβρίων)

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Υ2-3 ΈΚΘΕΣΗ
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΙ

6,200,000

4,800,000

Ρέμα /
Ποταμός / Μηχανισμός /
Φορέας
Χρηματοδότησ Χρηματοδότη
Στάδιο
Περιφερειακή Κατηγορία
Περιοχή που Προέλευση
Υλοποίησης η (1η πηγή)
ση (2η πηγή) Υλοποίησης
Ενότητα
Δράσης
αναφέρεται
πλημμύρας
το μέτρο
ΤΡΙΤΣΗΣ»
Πρόγραμμα
Ευρωπαϊκό Ανάπτυξης και
Ταμείο
Αλληλεγγύης
Δήμος
Προτεινόμε
Δήμος
Ρέμα /
Περιφερειακής για την Τοπική
Ηράκλειο
Μελέτη
Ηρακλείου
νο
Ηρακλείου
Χείμαρρος
Ανάπτυξης
Αυτοδιοίκηση
(ΕΤΠΑ)
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»
Πρόγραμμα
Ανάπτυξης και
Δήμος
Αλληλεγγύης
Επιφανειακή
Μαλεβιζίου /
Δήμος
Ολοκληρώθ
για την Τοπική
Γάζι
απορροή
Ηράκλειο
Μελέτη
ΔΕΥΑ
Μαλεβιζίου
ηκε
Αυτοδιοίκηση
ομβρίων
Μαλεβιζίου
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»
Πρόγραμμα
Ανάπτυξης και
Δήμος
Δήμος
Αλληλεγγύης
Μαλεβιζίου /
Έργο σε
Μαλεβιζίου / για την Τοπική
Γάζι
ΔΕΥΑ
εξέλιξη
Φιλόδημος Αυτοδιοίκηση
Μαλεβιζίου
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»
Πρόγραμμα
Ανάπτυξης και
Δήμος
Δήμος
Αλληλεγγύης Μελέτη σε Παλαιόκαστρ
Μαλεβιζίου /
Μαλεβιζίου
για την Τοπική εξέλιξη
ο Ρέμα
ΕΣΠΑ
Αυτοδιοίκηση
«ΑΝΤΩΝΗΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
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Επιφανειακή
απορροή
ομβρίων

Ηράκλειο

Έργο

Ρέμα /
Χείμαρρος,
Επιφανειακή
απορροή
ομβρίων

Ηράκλειο

Μελέτη

α/α Τίτλος μελέτης / έργου

Μελέτη έργων ορεινής υδρονομίας για την
78 αντιπλημμυρική προστασία του ποταμού
Γαζανού του Δ. Μαλεβιζίου

Μελέτη έργων διευθέτησης βασικών ρεμάτων
79 στον Δ. Χερσονήσου, όπως Γουβιανός
ποταμός, ποταμός Γουρνών, ρέμα Σταλίδας

Μελέτη έργων διευθέτησης μικρότερων
ρεμάτων τα οποία διέρχονται από οδούς στον
Δ. Χερσονήσου (πχ οδοί διέλευσης ρεμάτων οι
80 Αναλήψεως και Λιμνακάρου στην Ανάληψη,
Θεοτοκόπουλου στις Γούρνες, δημοτικός
δρόμος Σγουροκεφάλι - Επισκοπή ο ποταμός
Γουρνών)
Μελέτη δικτύων αποχέτευσης ομβρίων
υδάτων στους οικισμούς Λιμένα Χερσονήσου,
81
Σταλίδας, Γουρνών, Γουβών και Κοκκίνη Χάνι
του Δ. Χερσονήσου

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Υ2-3 ΈΚΘΕΣΗ
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΙ

Εκτιμώμενο
κόστος
δράσης /
μελέτης /
κατασκευής

Φορέας
Χρηματοδότησ
Υλοποίησης η (1η πηγή)

100,000

Αποκεντρωμέ Ευρωπαϊκό
νη Διοίκηση
Ταμείο
Διεύθυνση Περιφερειακής
Δασών Ν.
Ανάπτυξης
Ηρακλείου
(ΕΤΠΑ)

240,000

Περιφερειακ Ευρωπαϊκό
ή Ενότητα
Ταμείο
Ηρακλείου / Περιφερειακής
Δήμος
Ανάπτυξης
Χερσονήσου
(ΕΤΠΑ)

240,000

Ευρωπαϊκό
Δήμος
Ταμείο
Χερσονήσου
Περιφερειακής
/ ΔΕΥΑ
Ανάπτυξης
Χερσονήσου
(ΕΤΠΑ)

550,000

Ευρωπαϊκό
Ταμείο
ΔΕΥΑ
Περιφερειακής
Χερσονήσου
Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ)

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Ρέμα /
Ποταμός / Μηχανισμός /
Χρηματοδότη
Στάδιο
Περιφερειακή Κατηγορία
Περιοχή που Προέλευση
ση (2η πηγή) Υλοποίησης
Ενότητα
Δράσης
αναφέρεται
πλημμύρας
το μέτρο
ΤΡΙΤΣΗΣ»
Πρόγραμμα
Ανάπτυξης και
Αλληλεγγύης
Προτεινόμε
Γαζανός
Ρέμα /
για την Τοπική
Ηράκλειο
Μελέτη
νο
Ποταμός
Χείμαρρος
Αυτοδιοίκηση
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»
Πρόγραμμα
Ανάπτυξης και
Αλληλεγγύης
Προτεινόμε
Δήμος
Ρέμα /
για την Τοπική
Ηράκλειο
Μελέτη
νο
Χερσονήσου
Χείμαρρος
Αυτοδιοίκηση
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»
Πρόγραμμα
Ανάπτυξης και
Αλληλεγγύης
Προτεινόμε
Δήμος
Ρέμα /
για την Τοπική
Ηράκλειο
Μελέτη
νο
Χερσονήσου
Χείμαρρος
Αυτοδιοίκηση
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»
Πρόγραμμα
Ανάπτυξης και
Αλληλεγγύης
Επιφανειακή
Προτεινόμε
Δήμος
για την Τοπική
απορροή
Ηράκλειο
Μελέτη
νο
Χερσονήσου
Αυτοδιοίκηση
ομβρίων
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»
70

Εκτιμώμενο
κόστος
δράσης /
μελέτης /
κατασκευής

α/α Τίτλος μελέτης / έργου

Μελέτη
καταγραφής
των
ιρλανδικών
διαβάσεων και αντικατάστασής τους με
82
τεχνικά έργα όπου απαιτείται στην Π.Ε.
Ηρακλείου

200,000

Μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης
ρεμάτων εντός οικισμών Π.Ε. Ηρακλείου,
83
όπως στους οικισμούς Τεφελίου, Άνω
Βιάννου, Σάρχου

250,000

Μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης
84 ρεμάτων εντός οικισμών Πόμπιας και Ζαρού,
Δ. Φαιστού, Π.Ε. Ηρακλείου

Μελέτη έργων ορεινής υδρονομίας και
85 συγκράτησης φερτών υλών σε παραπόταμους
του Γερω-πόταμου, όπως ρέμα Τουρκί

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Υ2-3 ΈΚΘΕΣΗ
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΙ

Ρέμα /
Ποταμός / Μηχανισμός /
Φορέας
Χρηματοδότησ Χρηματοδότη
Στάδιο
Περιφερειακή Κατηγορία
Περιοχή που Προέλευση
Υλοποίησης η (1η πηγή)
ση (2η πηγή) Υλοποίησης
Ενότητα
Δράσης
αναφέρεται
πλημμύρας
το μέτρο
Πρόγραμμα
Περιφερειακ Ευρωπαϊκό Ανάπτυξης και
ή Ενότητα
Ταμείο
Αλληλεγγύης
Προτεινόμε
Ρέμα /
Ηρακλείου / Περιφερειακής για την Τοπική
ΠΕ Ηρακλείου
Ηράκλειο
Μελέτη
νο
Χείμαρρος
εκάστοτε
Ανάπτυξης
Αυτοδιοίκηση
Δήμος
(ΕΤΠΑ)
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»
Πρόγραμμα
Περιφερειακ Ευρωπαϊκό Ανάπτυξης και
ή Ενότητα
Ταμείο
Αλληλεγγύης
Προτεινόμε
Ρέμα /
Ηρακλείου / Περιφερειακής για την Τοπική
ΠΕ Ηρακλείου
Ηράκλειο
Μελέτη
νο
Χείμαρρος
εκάστοτε
Ανάπτυξης
Αυτοδιοίκηση
Δήμος
(ΕΤΠΑ)
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»

Δήμος
Φαιστού

250,000

200,000

Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ)

Πρόγραμμα
Ανάπτυξης και
Αλληλεγγύης
Προτεινόμε
για την Τοπική
νο
Αυτοδιοίκηση
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»

Δήμος
Φαιστού

Πρόγραμμα
Αποκεντρωμέ Ευρωπαϊκό Ανάπτυξης και
νη Διοίκηση
Ταμείο
Αλληλεγγύης
Προτεινόμε Γερωπόταμος
Διεύθυνση Περιφερειακής για την Τοπική
νο
Μεσσαράς
Δασών Ν.
Ανάπτυξης
Αυτοδιοίκηση
Ηρακλείου
(ΕΤΠΑ)
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
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Ρέμα /
Χείμαρρος

Ηράκλειο

Μελέτη

Ρέμα /
Χείμαρρος

Ηράκλειο

Μελέτη

Εκτιμώμενο
κόστος
δράσης /
μελέτης /
κατασκευής

α/α Τίτλος μελέτης / έργου

86

Μελέτη θραύσης φράγματος Ινίου - Μαχαιρά,
Δ. Μινώα Πεδιάδος

50,000

Μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης
ρεμάτων εντός οικισμών Χάρακα, Πύργου,
87
Ροτάσιου, Μεσοχωρίου, Δ. Αρχανών Αστερουσίων, Π.Ε. Ηρακλείου

250,000

Μελέτη έργων ορεινής υδρονομίας για την
αντιπλημμυρική προστασία του ποταμού
88
Κλασιδού του Δ. Χανίων (λεκάνες ανάσχεσης,
λεκάνες συγκράτησης φερτών υλών)

150,000

Κατασκευή
έργων
διευθέτησης
και
89 αντιπλημμυρικής προστασίας στον ποταμό
Ταυρωνίτη Ν. Χανίων

7,841,819

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Υ2-3 ΈΚΘΕΣΗ
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΙ

Ρέμα /
Ποταμός / Μηχανισμός /
Φορέας
Χρηματοδότησ Χρηματοδότη
Στάδιο
Περιφερειακή Κατηγορία
Περιοχή που Προέλευση
Υλοποίησης η (1η πηγή)
ση (2η πηγή) Υλοποίησης
Ενότητα
Δράσης
αναφέρεται
πλημμύρας
το μέτρο
Πρόγραμμα
Ευρωπαϊκό Ανάπτυξης και
Ταμείο
Αλληλεγγύης
Περιφέρεια
Προτεινόμε Αναποδάρης
Θραύση
Περιφερειακής για την Τοπική
Ηράκλειο
Μελέτη
Κρήτης
νο
Ποταμός
φράγματος
Ανάπτυξης
Αυτοδιοίκηση
(ΕΤΠΑ)
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»
Πρόγραμμα
Ανάπτυξης και
Αλληλεγγύης
Προτεινόμε Αναποδάρης
για την Τοπική
νο
Ποταμός
Αυτοδιοίκηση
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»
Πρόγραμμα
Αποκεντρωμέ Ευρωπαϊκό Ανάπτυξης και
νη Διοίκηση
Ταμείο
Αλληλεγγύης
Προτεινόμε Κλαδισός
Διεύθυνση Περιφερειακής για την Τοπική
νο
Ποταμός
Δασών Ν.
Ανάπτυξης
Αυτοδιοίκηση
Χανίων
(ΕΤΠΑ)
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»
Πρόγραμμα
Εγκεκριμέν
∆ηµοσίων
Περιφερειακ
η μελέτη /
Επενδύσεων
Ταυρωνίτης
ή Ενότητα
Προς
(Π∆Ε) του
Ποταμός
Χανίων
δημοπράτη
Υπουργείου
ση
Εσωτερικών
Ευρωπαϊκό
Δήμος
Ταμείο
Αρχανών - Περιφερειακής
Αστερουσίων Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ)

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
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Ρέμα /
Χείμαρρος

Ηράκλειο

Μελέτη

Ρέμα /
Χείμαρρος

Χανιά

Μελέτη

Ρέμα /
Χείμαρρος

Χανιά

Έργο

Εκτιμώμενο
κόστος
δράσης /
μελέτης /
κατασκευής

α/α Τίτλος μελέτης / έργου

Υποστηρικτικές δράσεις προειδοποίησης και
πρόληψης
σε
δίκτυα
συλλογής
µετεωρολογικών / υδροµετρικών δεδοµένων,
στατικής
επάρκειας
υποδοµών
/
90
αντιπληµµυρικών έργων και συστήματα
έγκαιρης
προειδοποίησης
και
παρακολούθησης στον ποταμό Ταυρωνίτη Ν.
Χανίων

91

92

Μελέτη Διπλού φράγματος
Παπαδιανών και Σεμπρενιώτη

Ντεριανού-

Κατασκευή Διπλού φράγματος ΝτεριανούΠαπαδιανών και Σεμπρενιώτη

Μελέτη έργων ορεινής υδρονομίας για την
αντιπλημμυρική προστασία του ποταμού
Ταυρωνίτη του Δ. Πλατανιά, στους κλάδους
93
Ρουματιανού, Σεμπρενιώτη και Ντεριανού
(λεκάνες ανάσχεσης, λεκάνες συγκράτησης
φερτών υλών)
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Υ2-3 ΈΚΘΕΣΗ
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΙ

Ρέμα /
Ποταμός / Μηχανισμός /
Φορέας
Χρηματοδότησ Χρηματοδότη
Στάδιο
Περιφερειακή Κατηγορία
Περιοχή που Προέλευση
Υλοποίησης η (1η πηγή)
ση (2η πηγή) Υλοποίησης
Ενότητα
Δράσης
αναφέρεται
πλημμύρας
το μέτρο

100,000

Ευρωπαϊκό
Περιφερειακ
Ταμείο
ή Ενότητα Περιφερειακής
Χανίων
Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ)

Πρόγραμμα
Ανάπτυξης και
Αλληλεγγύης
Προτεινόμε Ταυρωνίτης
για την Τοπική
νο
Ποταμός
Αυτοδιοίκηση
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»

Ρέμα /
Χείμαρρος

Χανιά

Μελέτη

300,000

Ευρωπαϊκό
ΟΑΚ ΑΕ /
Ταμείο
Περιφερειακ
Περιφερειακής
ή Ενότητα
Ανάπτυξης
Χανίων
(ΕΤΠΑ)

Πρόγραμμα
Ανάπτυξης και
Μελέτη
Αλληλεγγύης
χρειάζεται Ταυρωνίτης
για την Τοπική
επικαιροποί Ποταμός
Αυτοδιοίκηση
ηση
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»

Ρέμα /
Χείμαρρος

Χανιά

Μελέτη

Ρέμα /
Χείμαρρος

Χανιά

Έργο

Ρέμα /
Χείμαρρος

Χανιά

Μελέτη

80,000,000

200,000

Πρόγραμμα
Ανάπτυξης και
Μελέτη
Αλληλεγγύης
χρειάζεται Ταυρωνίτης
για την Τοπική
επικαιροποί Ποταμός
Αυτοδιοίκηση
ηση
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»
Πρόγραμμα
Αποκεντρωμέ Ευρωπαϊκό
Ανάπτυξης και
νη Διοίκηση
Ταμείο
Αλληλεγγύης Προτεινόμε Ταυρωνίτης
Διεύθυνση Περιφερειακής
για την Τοπική
νο
Ποταμός
Δασών Ν.
Ανάπτυξης
Αυτοδιοίκηση
Χανίων
(ΕΤΠΑ)
«ΑΝΤΩΝΗΣ
Ευρωπαϊκό
ΟΑΚ ΑΕ /
Ταμείο
Περιφερειακ
Περιφερειακής
ή Ενότητα
Ανάπτυξης
Χανίων
(ΕΤΠΑ)

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

73

Εκτιμώμενο
κόστος
δράσης /
μελέτης /
κατασκευής

α/α Τίτλος μελέτης / έργου

Μελέτη έργων ορεινής υδρονομίας για την
αντιπλημμυρική προστασία του ποταμού
94
Κερίτη του Δ. Πλατανιά (λεκάνες ανάσχεσης,
λεκάνες συγκράτησης φερτών υλών)

Μελέτες οριοθέτησης με έργα διευθέτησης
95 μικρότερων ρεμάτων στο παραλιακό μέτωπο
από Πλατανά μέχρι Κολυμπάρι

200,000

620,000

96

Μελέτη
οριοθέτησης
του
ρέματος
Καλαθόρεμα στο Ακρωτήρι, Δ. Χανίων

10,000

97

Μελέτη αποχέτευσης ομβρίων των οικισμών
Στέρνες και Καθιανά στο Ακρωτήρι, Δ. Χανίων

200,000

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Υ2-3 ΈΚΘΕΣΗ
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΙ

Ρέμα /
Ποταμός / Μηχανισμός /
Φορέας
Χρηματοδότησ Χρηματοδότη
Στάδιο
Περιφερειακή Κατηγορία
Περιοχή που Προέλευση
Υλοποίησης η (1η πηγή)
ση (2η πηγή) Υλοποίησης
Ενότητα
Δράσης
αναφέρεται
πλημμύρας
το μέτρο
ΤΡΙΤΣΗΣ»
Πρόγραμμα
Αποκεντρωμέ Ευρωπαϊκό Ανάπτυξης και
νη Διοίκηση
Ταμείο
Αλληλεγγύης
Προτεινόμε
Κερίτης
Ρέμα /
Διεύθυνση Περιφερειακής για την Τοπική
Χανιά
Μελέτη
νο
Ποταμός
Χείμαρρος
Δασών Ν.
Ανάπτυξης
Αυτοδιοίκηση
Χανίων
(ΕΤΠΑ)
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»
Πρόγραμμα
Περιφερειακ Ευρωπαϊκό Ανάπτυξης και
ή Ενότητα
Ταμείο
Αλληλεγγύης
Προτεινόμε
Χανίων /
Περιφερειακής για την Τοπική
νο
Δήμος
Ανάπτυξης
Αυτοδιοίκηση
Πλατανιά
(ΕΤΠΑ)
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»

Δήμος
Πλατανιά

Πρόγραμμα
Ανάπτυξης και
Αλληλεγγύης
Δήμος
Προτεινόμε Καλαθόρεμα
για την Τοπική
Χανίων
νο
Ρέμα
Αυτοδιοίκηση
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»
Πρόγραμμα
Ευρωπαϊκό
Ανάπτυξης και
Ταμείο
Αλληλεγγύης Προτεινόμε
ΔΕΥΑ Χανίων Περιφερειακής
Ακρωτήρι
για την Τοπική
νο
Ανάπτυξης
Αυτοδιοίκηση
(ΕΤΠΑ)
«ΑΝΤΩΝΗΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ)

74

Ρέμα /
Χείμαρρος

Χανιά

Μελέτη

Ρέμα /
Χείμαρρος

Χανιά

Μελέτη

Επιφανειακή
απορροή
ομβρίων

Χανιά

Μελέτη

Εκτιμώμενο
κόστος
δράσης /
μελέτης /
κατασκευής

α/α Τίτλος μελέτης / έργου

Μελέτες δικτύων αποχέτευσης ομβρίων
υδάτων στους οικισμούς Γεράνι, Μάλεμε,
98
Καλυμπάρι, Καμισιανά, Πύργου Ψηλονέρου,
Φουρνέ και Αλικιανού του Δ. Πλατανιά

Μελέτες για την αντικατάσταση ανεπαρκών
99 τεχνικών στις θέσεις διασταυρώσεων με
ρέματα στο οδικό δίκτυο του Δ. Πλατανιά

Μελέτη και κατασκευή λιμνοδεξαμενής
100 Μοθιανών για άρδευση και ανάσχεση
πλημμυρών στον Σπηλιανό Ποταμό

101

Κατασκευή
Ρουμάτων

λιμνοδεξαμενής

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Υ2-3 ΈΚΘΕΣΗ
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Παλαιών

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΙ

300,000

100,000

5,000,000

1,600,000

Ρέμα /
Ποταμός / Μηχανισμός /
Φορέας
Χρηματοδότησ Χρηματοδότη
Στάδιο
Περιφερειακή Κατηγορία
Περιοχή που Προέλευση
Υλοποίησης η (1η πηγή)
ση (2η πηγή) Υλοποίησης
Ενότητα
Δράσης
αναφέρεται
πλημμύρας
το μέτρο
ΤΡΙΤΣΗΣ»
Πρόγραμμα
Δήμος
Ευρωπαϊκό Ανάπτυξης και
Πλατανιά /
Ταμείο
Αλληλεγγύης
Επιφανειακή
Προτεινόμε
Δήμος
ΔΕΥΑ
Περιφερειακής για την Τοπική
απορροή
Χανιά
Μελέτη
νο
Πλατανιά
Βορείου
Ανάπτυξης
Αυτοδιοίκηση
ομβρίων
Άξονα
(ΕΤΠΑ)
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»

Δήμος
Πλατανιά

Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ)

Πρόγραμμα
Ανάπτυξης και
Αλληλεγγύης
Προτεινόμε
για την Τοπική
νο
Αυτοδιοίκηση
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»

Δήμος
Πλατανιά

Πρόγραμμα
Ανάπτυξης και
ΟΑΚ ΑΕ /
Αλληλεγγύης
Προτεινόμε Σπηλιανός
Δήμος
για την Τοπική
νο
Ρέμα
Πλατανιά
Αυτοδιοίκηση
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»
Πρόγραμμα
Περιφερειακ Ευρωπαϊκό
Ανάπτυξης και Μελέτη
ή Ενότητα
Ταμείο
Αλληλεγγύης χρειάζεται Ταυρωνίτης
Χανίων /
Περιφερειακής
για την Τοπική επικαιροποί Ποταμός
Δήμος
Ανάπτυξης
Αυτοδιοίκηση
ηση
Πλατανιά
(ΕΤΠΑ)
«ΑΝΤΩΝΗΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ)

75

Ρέμα /
Χείμαρρος

Χανιά

Μελέτη

Ρέμα /
Χείμαρρος

Χανιά

Μελέτη

Ρέμα /
Χείμαρρος

Χανιά

Έργο

Εκτιμώμενο
κόστος
δράσης /
μελέτης /
κατασκευής

α/α Τίτλος μελέτης / έργου

Μελέτη
διευθέτησης
του
ποταμού
102 Περαστικού
στη
Γεωργιούπολη,
Δ.
Αποκορώνου

70,000

Μελέτη διευθέτησης του ρέματος Καβρού, Δ.
Αποκορώνου

120,000

Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας για τον
ποταμό
Κοιλιάρη,
Δ.
Αποκορώνου
104 (διευθέτηση, αντιδιαβρωτική προστασία,
κατάργηση ιρλανδικών διαβάσεων και
τοποθέτηση οχετών)

100,000

Μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης
του ποταμού Πυργιανού, Δ. Κισσάμου

140,000

103

105

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Υ2-3 ΈΚΘΕΣΗ
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΙ

Ρέμα /
Ποταμός / Μηχανισμός /
Φορέας
Χρηματοδότησ Χρηματοδότη
Στάδιο
Περιφερειακή Κατηγορία
Περιοχή που Προέλευση
Υλοποίησης η (1η πηγή)
ση (2η πηγή) Υλοποίησης
Ενότητα
Δράσης
αναφέρεται
πλημμύρας
το μέτρο
ΤΡΙΤΣΗΣ»
Πρόγραμμα
Περιφερειακ Ευρωπαϊκό Ανάπτυξης και
ή Ενότητα
Ταμείο
Αλληλεγγύης
Προτεινόμε Περαστικός
Ρέμα /
Χανίων /
Περιφερειακής για την Τοπική
Χανιά
Μελέτη
νο
Ρέμα
Χείμαρρος
Δήμος
Ανάπτυξης
Αυτοδιοίκηση
Αποκορώνου
(ΕΤΠΑ)
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»
Πρόγραμμα
Περιφερειακ Ευρωπαϊκό Ανάπτυξης και
ή Ενότητα
Ταμείο
Αλληλεγγύης
Χανίων /
Περιφερειακής για την Τοπική Ολοκληρωμ Καβρός Ρέμα
Δήμος
Ανάπτυξης
Αυτοδιοίκηση ένη μελέτη
Αποκορώνου
(ΕΤΠΑ)
«ΑΝΤΩΝΗΣ
υπό
ΤΡΙΤΣΗΣ»
έγκριση
Πρόγραμμα
Περιφερειακ Ευρωπαϊκό Ανάπτυξης και
Ολοκληρωμ
ή Ενότητα
Ταμείο
Αλληλεγγύης
ένη μελέτη Κοιλιάρης
Χανίων /
Περιφερειακής για την Τοπική
υπό
Ποταμός
Δήμος
Ανάπτυξης
Αυτοδιοίκηση
έγκριση
Αποκορώνου
(ΕΤΠΑ)
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»
Πρόγραμμα
Περιφερειακ Ευρωπαϊκό
Ανάπτυξης και
ή Ενότητα
Ταμείο
Αλληλεγγύης Προτεινόμε Πυργιανός
Χανίων /
Περιφερειακής
για την Τοπική
νο
Ρέμα
Δήμος
Ανάπτυξης
Αυτοδιοίκηση
Κισσάμου
(ΕΤΠΑ)
«ΑΝΤΩΝΗΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

76

Ρέμα /
Χείμαρρος

Χανιά

Μελέτη

Ρέμα /
Χείμαρρος

Χανιά

Μελέτη

Ρέμα /
Χείμαρρος

Χανιά

Μελέτη

Εκτιμώμενο
κόστος
δράσης /
μελέτης /
κατασκευής

α/α Τίτλος μελέτης / έργου

Μελέτη
αντιπλημμυρικών
έργων
106 λιμνοδεξαμενής στη θέση Κουντούρα του
Δήμου Κανδάνου - Σελίνου

107

108

Μελέτη έργων διευθέτησης του ρέματος
Κακοδικιανού, Δ. Κανδάνου - Σελίνου

Μελέτη έργων διευθέτησης του ρέματος
Σούγιας, Δ. Κανδάνου - Σελίνου

Μελέτη νέας λιμνοδεξαμενής Αγίας Ειρήνης
109 στην λεκάνη απορροής του ρέματος Σούγιας,
Δ. Κανδάνου - Σελίνου

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Υ2-3 ΈΚΘΕΣΗ
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΙ

2,500,000

70,000

Ρέμα /
Ποταμός / Μηχανισμός /
Φορέας
Χρηματοδότησ Χρηματοδότη
Στάδιο
Περιφερειακή Κατηγορία
Περιοχή που Προέλευση
Υλοποίησης η (1η πηγή)
ση (2η πηγή) Υλοποίησης
Ενότητα
Δράσης
αναφέρεται
πλημμύρας
το μέτρο
ΤΡΙΤΣΗΣ»
Υπουργείο
2017ΣΜ072000
Μελέτη σε Πελεκανιώτης
Ρέμα /
Υποδομών
Χανιά
Μελέτη
05 της ΣΑΜ 072
εξέλιξη
Ποταμός
Χείμαρρος
ΔΑΕΕ
Πρόγραμμα
Περιφερειακ
Ευρωπαϊκό Ανάπτυξης και
ή Ενότητα
Ταμείο
Αλληλεγγύης
Χανίων /
Προτεινόμε Κακοδικιανός
Ρέμα /
Περιφερειακής για την Τοπική
Χανιά
Μελέτη
Δήμος
νο
Ρέμα
Χείμαρρος
Ανάπτυξης
Αυτοδιοίκηση
Κανδάνου (ΕΤΠΑ)
«ΑΝΤΩΝΗΣ
Σελίνου
ΤΡΙΤΣΗΣ»

70,000

Πρόγραμμα
Περιφερειακ
Ευρωπαϊκό Ανάπτυξης και
ή Ενότητα
Ταμείο
Αλληλεγγύης
Χανίων /
Προτεινόμε
Περιφερειακής για την Τοπική
Σούγια Ρέμα
Δήμος
νο
Ανάπτυξης
Αυτοδιοίκηση
Κανδάνου (ΕΤΠΑ)
«ΑΝΤΩΝΗΣ
Σελίνου
ΤΡΙΤΣΗΣ»

Ρέμα /
Χείμαρρος

Χανιά

Μελέτη

150,000

Πρόγραμμα
Περιφερειακ
Ευρωπαϊκό Ανάπτυξης και
ή Ενότητα
Ταμείο
Αλληλεγγύης
Χανίων /
Προτεινόμε
Περιφερειακής για την Τοπική
Σούγια Ρέμα
Δήμος
νο
Ανάπτυξης
Αυτοδιοίκηση
Κανδάνου (ΕΤΠΑ)
«ΑΝΤΩΝΗΣ
Σελίνου
ΤΡΙΤΣΗΣ»

Ρέμα /
Χείμαρρος

Χανιά

Μελέτη

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

77

Εκτιμώμενο
κόστος
δράσης /
μελέτης /
κατασκευής

α/α Τίτλος μελέτης / έργου

Μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης
του ρέματος στη Χώρα Σφακίων, Δ. Σφακίων

70,000

Μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης
111 ρεμάτων εντός των χωριών Βουβάς,
Πατσιανός και Σκαλωτή, Δ. Σφακίων

70,000

110

Μελέτη
κατάργησης
των
ιρλανδικών
διαβάσεων στις παράλληλες βοηθητικές
112
οδούς του ΒΟΑΚ στον ποταμό Αρσανιώτη, Δ.
Ρεθύμνης

Μελέτη
κατάργησης
των
ιρλανδικών
διαβάσεων στις παράλληλες βοηθητικές
113
οδούς του ΒΟΑΚ στον ποταμό Ακραδιώτη, Δ.
Ρεθύμνης

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Υ2-3 ΈΚΘΕΣΗ
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΙ

Ρέμα /
Ποταμός / Μηχανισμός /
Φορέας
Χρηματοδότησ Χρηματοδότη
Στάδιο
Περιφερειακή Κατηγορία
Περιοχή που Προέλευση
Υλοποίησης η (1η πηγή)
ση (2η πηγή) Υλοποίησης
Ενότητα
Δράσης
αναφέρεται
πλημμύρας
το μέτρο
Πρόγραμμα
Περιφερειακ Ευρωπαϊκό Ανάπτυξης και
ή Ενότητα
Ταμείο
Αλληλεγγύης
Χώρα
Προτεινόμε
Ρέμα /
Χανίων /
Περιφερειακής για την Τοπική
Σφακίων
Χανιά
Μελέτη
νο
Χείμαρρος
Δήμος
Ανάπτυξης
Αυτοδιοίκηση
Ρέμα
Σφακίων
(ΕΤΠΑ)
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»
Πρόγραμμα
Περιφερειακ Ευρωπαϊκό Ανάπτυξης και
ή Ενότητα
Ταμείο
Αλληλεγγύης
Προτεινόμε
Δήμος
Ρέμα /
Χανίων /
Περιφερειακής για την Τοπική
Χανιά
Μελέτη
νο
Σφακίων
Χείμαρρος
Δήμος
Ανάπτυξης
Αυτοδιοίκηση
Σφακίων
(ΕΤΠΑ)
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»

40,000

Πρόγραμμα
Περιφερειακ Ευρωπαϊκό Ανάπτυξης και
ή Ενότητα
Ταμείο
Αλληλεγγύης
Προτεινόμε Αρσανιώτης
Ρεθύμνης / Περιφερειακής για την Τοπική
νο
Ρέμα
Δήμος
Ανάπτυξης
Αυτοδιοίκηση
Ρεθύμνης
(ΕΤΠΑ)
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»

Ρέμα /
Χείμαρρος

Ρέθυμνο

Μελέτη

40,000

Πρόγραμμα
Περιφερειακ Ευρωπαϊκό Ανάπτυξης και
ή Ενότητα
Ταμείο
Αλληλεγγύης
Προτεινόμε Αρκαδιώτης
Ρεθύμνης / Περιφερειακής για την Τοπική
νο
Ρέμα
Δήμος
Ανάπτυξης
Αυτοδιοίκηση
Ρεθύμνης
(ΕΤΠΑ)
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»

Ρέμα /
Χείμαρρος

Ρέθυμνο

Μελέτη

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

78

Εκτιμώμενο
κόστος
δράσης /
μελέτης /
κατασκευής

α/α Τίτλος μελέτης / έργου

Μελέτη
κατάργησης
των
ιρλανδικών
διαβάσεων και επανασχεδιασμού των
114 ανεπαρκών τεχνικών στο οδικό δίκτυο εντός
της λεκάνης απορροής του Γεροπόταμου
όπου απαιτούνται, Δ. Μυλοποτάμου

Ανακατασκευή υπογειοποίησης ρέματος
115 Κόρακα στην οδό Ελευθερίας της πόλης του
Ρεθύμνου

116

117

Μελέτη λεκάνης ανάσχεσης στο ρέμα Κόρακα,
Δ. Ρεθύμνου

Μελέτη επέκτασης δικτύου αποχέτευσης
ομβρίων υδάτων στον Πλατανιά, Δ. Ρεθύμνου

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Υ2-3 ΈΚΘΕΣΗ
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΙ

60,000

500,000

10,000

47,500

Ρέμα /
Ποταμός / Μηχανισμός /
Φορέας
Χρηματοδότησ Χρηματοδότη
Στάδιο
Περιφερειακή Κατηγορία
Περιοχή που Προέλευση
Υλοποίησης η (1η πηγή)
ση (2η πηγή) Υλοποίησης
Ενότητα
Δράσης
αναφέρεται
πλημμύρας
το μέτρο
Πρόγραμμα
Περιφερειακ
Ευρωπαϊκό Ανάπτυξης και
ή Ενότητα
Ταμείο
Αλληλεγγύης
Γεροπόταμος
Ρεθύμνης /
Προτεινόμε
Ρέμα /
Περιφερειακής για την Τοπική
Μυλοποτάμο
Ρέθυμνο
Μελέτη
Δήμος
νο
Χείμαρρος
Ανάπτυξης
Αυτοδιοίκηση
υ
Μυλοποτάμο
(ΕΤΠΑ)
«ΑΝΤΩΝΗΣ
υ
ΤΡΙΤΣΗΣ»

ΔΕΥΑ
Ρεθύμνου

Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ)

Πρόγραμμα
Ανάπτυξης και
Αλληλεγγύης
Προτεινόμε
για την Τοπική
νο
Αυτοδιοίκηση
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»

Κόρακας
Ρέμα

Ρέμα /
Χείμαρρος

Ρέθυμνο

Μελέτη

ΔΕΥΑ
Ρεθύμνου

Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ)

Πρόγραμμα
Ανάπτυξης και
Αλληλεγγύης
Προτεινόμε
για την Τοπική
νο
Αυτοδιοίκηση
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»

Κόρακας
Ρέμα

Ρέμα /
Χείμαρρος

Ρέθυμνο

Μελέτη

ΔΕΥΑ
Ρεθύμνου

Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ)

Πρόγραμμα
Ανάπτυξης και
Αλληλεγγύης
Προτεινόμε
για την Τοπική
νο
Αυτοδιοίκηση
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»

Πλατανιάς
Ρεθύμνου

Επιφανειακή
απορροή
ομβρίων

Ρέθυμνο

Μελέτη

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

79

Εκτιμώμενο
κόστος
δράσης /
μελέτης /
κατασκευής

α/α Τίτλος μελέτης / έργου

Μελέτη δικτύου αποχέτευσης ομβρίων
118 υδάτων στις περιοχές Αδελιανός Κάμπος και
Πηγιανός Κάμπος, Δ. Ρεθύμνου

119

120

Μελέτη δικτύου αποχέτευσης ομβρίων
υδάτων στον Πάνορμο, Δ. Μυλοποτάμου

Μελέτη δικτύου αποχέτευσης ομβρίων
υδάτων στο Μπαλί, Δ. Μυλοποτάμου

Μελέτες έργων αντιπλημμυρικής προστασίας
ρεμάτων εντός οικισμών Δ. Αμαρίου, Π.Ε.
Ρεθύμνης (Πλατάνια, Βισταγή, Βολιώνες,
121
Βιζάρι, Αποδούλου, Κουρούτες, Λοχριά, Αγιος
Ιωάννης, Αγία Παρασκευή, Χορδάκι, Βρύσες,
Δριγιές, Μέρωνας)
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Υ2-3 ΈΚΘΕΣΗ
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΙ

100,000

Ρέμα /
Ποταμός / Μηχανισμός /
Φορέας
Χρηματοδότησ Χρηματοδότη
Στάδιο
Περιφερειακή Κατηγορία
Περιοχή που Προέλευση
Υλοποίησης η (1η πηγή)
ση (2η πηγή) Υλοποίησης
Ενότητα
Δράσης
αναφέρεται
πλημμύρας
το μέτρο
Πρόγραμμα
Ευρωπαϊκό Ανάπτυξης και
Αδελιανός
Ταμείο
Αλληλεγγύης
Επιφανειακή
ΔΕΥΑ
Προτεινόμε
Κάμπος,
Περιφερειακής για την Τοπική
απορροή
Ρέθυμνο
Μελέτη
Ρεθύμνου
νο
Πηγιανός
Ανάπτυξης
Αυτοδιοίκηση
ομβρίων
Κάμπος
(ΕΤΠΑ)
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»

32,500

Ευρωπαϊκό
Δήμος
Ταμείο
Μυλοποτάμο Περιφερειακής
υ
Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ)

Πρόγραμμα
Ανάπτυξης και
Ολοκληρωμ
Αλληλεγγύης
ένη μελέτη
για την Τοπική
υπό
Αυτοδιοίκηση
έγκριση
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»

Πάνορμο

Επιφανειακή
απορροή
ομβρίων

Ρέθυμνο

Μελέτη

42,500

Ευρωπαϊκό
Δήμος
Ταμείο
Μυλοποτάμο Περιφερειακής
υ
Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ)

Πρόγραμμα
Ανάπτυξης και
Αλληλεγγύης
Προτεινόμε
για την Τοπική
νο
Αυτοδιοίκηση
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»

Μπαλί

Επιφανειακή
απορροή
ομβρίων

Ρέθυμνο

Μελέτη

360,000

Πρόγραμμα
Περιφερειακ Ευρωπαϊκό Ανάπτυξης και
ή Ενότητα
Ταμείο
Αλληλεγγύης
Προτεινόμε
Ρεθύμνης / Περιφερειακής για την Τοπική
νο
Δήμος
Ανάπτυξης
Αυτοδιοίκηση
Αμαρίου
(ΕΤΠΑ)
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»

Δήμος
Αμαρίου

Ρέμα /
Χείμαρρος

Ρέθυμνο

Μελέτη

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

80

Εκτιμώμενο
κόστος
δράσης /
μελέτης /
κατασκευής

α/α Τίτλος μελέτης / έργου

Φορέας
Υλοποίησης

Ρέμα /
Ποταμός / Μηχανισμός /
Χρηματοδότησ Χρηματοδότη
Στάδιο
Περιφερειακή Κατηγορία
Περιοχή που Προέλευση
η (1η πηγή)
ση (2η πηγή) Υλοποίησης
Ενότητα
Δράσης
αναφέρεται
πλημμύρας
το μέτρο
Ολοκληρωμ
ένη μελέτη
Πλατύς
Ρέμα /
ΣΕΣ 2014 - 2020
Ρέθυμνο
Μελέτη
υπό
Ποταμός
Χείμαρρος
έγκριση
Μελέτη σε
Πλατύς
Ρέμα /
ΣΕΣ 2014 - 2020
Ρέθυμνο
Μελέτη
εξέλιξη
Ποταμός
Χείμαρρος
Πρόγραμμα
Ευρωπαϊκό Ανάπτυξης και
Ταμείο
Αλληλεγγύης
Προτεινόμε Ξηροπόταμος
Ρέμα /
Περιφερειακής για την Τοπική
Λασίθι
Μελέτη
νο
Λιμνών
Χείμαρρος
Ανάπτυξης
Αυτοδιοίκηση
(ΕΤΠΑ)
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»
Πρόγραμμα
Ευρωπαϊκό Ανάπτυξης και
Ταμείο
Αλληλεγγύης
Προτεινόμε Λακωνίων
Ρέμα /
Περιφερειακής για την Τοπική
Λασίθι
Μελέτη
νο
Ρέμα
Χείμαρρος
Ανάπτυξης
Αυτοδιοίκηση
(ΕΤΠΑ)
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»

Μελέτη και κατασκευή φράγματος Πλατύ,
122 Αγωγού Μεταφοράς, Αρδευτικών δικτύων, 120,000,000
Γεωτεχνικές μελέτες

ΟΑΚ ΑΕ

123 Προμελέτη φράγματος Γερακαρίου - Ελενών

2,000,000

ΟΑΚ ΑΕ

140,000

Περιφερειακ
ή Ενότητα
Λασιθίου /
Δήμος Αγίου
Νικολάου

140,000

Περιφερειακ
ή Ενότητα
Λασιθίου /
Δήμος Αγίου
Νικολάου

140,000

Πρόγραμμα
Περιφερειακ Ευρωπαϊκό Ανάπτυξης και
ή Ενότητα
Ταμείο
Αλληλεγγύης
Προτεινόμε
Λασιθίου / Περιφερειακής για την Τοπική
νο
Δήμος Αγίου
Ανάπτυξης
Αυτοδιοίκηση
Νικολάου
(ΕΤΠΑ)
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»

124

125

126

Μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης
του Ξηροπόταμου Λιμνών, Δ. Αγίου Νικολάου

Μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης
του ρέματος Λακωνίων, Δ. Αγίου Νικολάου

Μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης
του Καλού Ποταμού, Δ. Αγίου Νικολάου

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Υ2-3 ΈΚΘΕΣΗ
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΙ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

81

Καλός
Ποταμός

Ρέμα /
Χείμαρρος

Λασίθι

Μελέτη

α/α Τίτλος μελέτης / έργου

127

Μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης
ρέματος Σίσι, Δ. Αγίου Νικολάου

Μελέτες οριοθέτησης και έργων διευθέτησης
128 ρέματος
Μπραμιανού
κατάντη
του
φράγματος, Δ. Ιεράπετρας

129

Μελέτες οριοθέτησης και έργων διευθέτησης
ρέματος Διαβατών, Δ. Ιεράπετρας

Μελέτη δικτύου αποχέτευσης ομβρίων
130 υδάτων στον οικισμό Γρα Λυγιάς, Δ.
Ιεράπετρας

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Υ2-3 ΈΚΘΕΣΗ
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΙ

Εκτιμώμενο
κόστος
δράσης /
μελέτης /
κατασκευής

Φορέας
Χρηματοδότησ
Υλοποίησης η (1η πηγή)

70,000

Ευρωπαϊκό
Περιφερειακ
Ταμείο
ή Ενότητα Περιφερειακής
Λασιθίου
Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ)

Ρέμα /
Ποταμός / Μηχανισμός /
Χρηματοδότη
Στάδιο
Περιφερειακή Κατηγορία
Περιοχή που Προέλευση
ση (2η πηγή) Υλοποίησης
Ενότητα
Δράσης
αναφέρεται
πλημμύρας
το μέτρο
Πρόγραμμα
Ανάπτυξης και
Αλληλεγγύης
Προτεινόμε
Ρέμα /
για την Τοπική
Σίσι Ρέμα
Λασίθι
Μελέτη
νο
Χείμαρρος
Αυτοδιοίκηση
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»
Πρόγραμμα
Ανάπτυξης και
Ολοκληρωμ
Αλληλεγγύης
ένη μελέτη Μπραμιανός
Ρέμα /
για την Τοπική
Λασίθι
Μελέτη
υπό
Ρέμα
Χείμαρρος
Αυτοδιοίκηση
έγκριση
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»
Πρόγραμμα
Ανάπτυξης και
Ολοκληρωμ
Αλληλεγγύης
ένη μελέτη Διαβατών
Ρέμα /
για την Τοπική
Λασίθι
Μελέτη
υπό
Ρέμα
Χείμαρρος
Αυτοδιοίκηση
έγκριση
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»

50,000

Υπουργείο
Υποδομών
ΔΑΕΕ

Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ)

50,000

Υπουργείο
Υποδομών
ΔΑΕΕ

Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ)

Υπουργείο
Υποδομών
ΔΑΕΕ

Πρόγραμμα
Ευρωπαϊκό Ανάπτυξης και
Ολοκληρωμ
Ταμείο
Αλληλεγγύης
ένη μελέτη
Περιφερειακής για την Τοπική
υπό
Ανάπτυξης
Αυτοδιοίκηση
έγκριση
(ΕΤΠΑ)
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»

50,000

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

82

Γρα Λυγιά

Επιφανειακή
απορροή
ομβρίων

Λασίθι

Μελέτη

Εκτιμώμενο
κόστος
δράσης /
μελέτης /
κατασκευής

α/α Τίτλος μελέτης / έργου

Κατασκευή έργων διευθέτησης ρέματος
131 Μπραμιανού κατάντη του φράγματος, Δ.
Ιεράπετρας

132

Κατασκευή έργων διευθέτησης
Διαβατών, Δ. Ιεράπετρας

ρέματος

Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων
133 υδάτων στον οικισμό Γρα Λυγιάς, Δ.
Ιεράπετρας

134

Μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης
ρέματος Καλαμαυκιανού, Δ. Ιεράπετρας

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Υ2-3 ΈΚΘΕΣΗ
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΙ

2,635,600

6,038,600

6,615,000

320,000

Ρέμα /
Ποταμός / Μηχανισμός /
Φορέας
Χρηματοδότησ Χρηματοδότη
Στάδιο
Περιφερειακή Κατηγορία
Περιοχή που Προέλευση
Υλοποίησης η (1η πηγή)
ση (2η πηγή) Υλοποίησης
Ενότητα
Δράσης
αναφέρεται
πλημμύρας
το μέτρο
Πρόγραμμα
Ευρωπαϊκό Ανάπτυξης και
Ολοκληρωμ
Υπουργείο
Ταμείο
Αλληλεγγύης
ένη μελέτη Μπραμιανός
Ρέμα /
Υποδομών Περιφερειακής για την Τοπική
Λασίθι
Έργο
υπό
Ρέμα
Χείμαρρος
ΔΑΕΕ
Ανάπτυξης
Αυτοδιοίκηση
έγκριση
(ΕΤΠΑ)
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»

Υπουργείο
Υποδομών
ΔΑΕΕ

Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ)

Πρόγραμμα
Ανάπτυξης και
Ολοκληρωμ
Αλληλεγγύης
ένη μελέτη
για την Τοπική
υπό
Αυτοδιοίκηση
έγκριση
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»

Διαβατών
Ρέμα

Ρέμα /
Χείμαρρος

Λασίθι

Έργο

Υπουργείο
Υποδομών
ΔΑΕΕ

Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ)

Πρόγραμμα
Ανάπτυξης και
Ολοκληρωμ
Αλληλεγγύης
ένη μελέτη
για την Τοπική
υπό
Αυτοδιοίκηση
έγκριση
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»

Γρα Λυγιά

Επιφανειακή
απορροή
ομβρίων

Λασίθι

Έργο

Ρέμα /
Χείμαρρος

Λασίθι

Μελέτη

Ευρωπαϊκό
Περιφερειακ
Ταμείο
ή Ενότητα Περιφερειακής
Λασιθίου
Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ)

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Πρόγραμμα
Ανάπτυξης και
Αλληλεγγύης
Προτεινόμε Καλαμαυκιαν
για την Τοπική
νο
ός Ρέμα
Αυτοδιοίκηση
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»
83

Εκτιμώμενο
κόστος
δράσης /
μελέτης /
κατασκευής

α/α Τίτλος μελέτης / έργου

135

136

137

Μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης
Μύρτου ποταμού, Δ. Ιεράπετρας

Κατασκευή φράγματος ποταμού Μύρτου, Δ.
Ιεράπετρας

Μελέτη θραύσης φράγματος
Μύρτου, Δ. Ιεράπετρας

ποταμού

Μελέτη φράγματος Αγ. Ιωάννη- Ιεράπετρας Ν.
Λασιθίου και βασικών έργων αξιοποίησης
138 αρδευτικού νερού- Οριστική υδραυλική
μελέτη
βασικών
έργων
αξιοποίησης
αρδευτικού νερού, 2017.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Υ2-3 ΈΚΘΕΣΗ
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΙ

380,000

Ρέμα /
Ποταμός / Μηχανισμός /
Φορέας
Χρηματοδότησ Χρηματοδότη
Στάδιο
Περιφερειακή Κατηγορία
Περιοχή που Προέλευση
Υλοποίησης η (1η πηγή)
ση (2η πηγή) Υλοποίησης
Ενότητα
Δράσης
αναφέρεται
πλημμύρας
το μέτρο
Πρόγραμμα
Ευρωπαϊκό Ανάπτυξης και
Περιφερειακ
Ταμείο
Αλληλεγγύης
Προτεινόμε
Μύρτος
Ρέμα /
ή Ενότητα Περιφερειακής για την Τοπική
Λασίθι
Μελέτη
νο
Ποταμός
Χείμαρρος
Λασιθίου
Ανάπτυξης
Αυτοδιοίκηση
(ΕΤΠΑ)
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»

20,000,000

Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Περιφέρεια
Περιφερειακής
Κρήτης
Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ)

Πρόγραμμα
Ανάπτυξης και
Ολοκληρωμ
Αλληλεγγύης
ένη μελέτη
για την Τοπική
υπό
Αυτοδιοίκηση
έγκριση
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»

Μύρτος
Ποταμός

Ρέμα /
Χείμαρρος

Λασίθι

Έργο

100,000

Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Περιφέρεια
Περιφερειακής
Κρήτης
Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ)

Πρόγραμμα
Ανάπτυξης και
Αλληλεγγύης
Προτεινόμε
για την Τοπική
νο
Αυτοδιοίκηση
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»

Μύρτος
Ποταμός

Θραύση
φράγματος

Λασίθι

Μελέτη

200,000

Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ)

Ρέμα /
Χείμαρρος

Λασίθι

Μελέτη

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΥΠΑΑΤ

Πρόγραμμα
Ανάπτυξης και
Ολοκληρωμ
Αλληλεγγύης
ένη μελέτη Κουτσουράς
για την Τοπική
υπό
Ρέμα
Αυτοδιοίκηση
έγκριση
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»
84

Εκτιμώμενο
κόστος
δράσης /
μελέτης /
κατασκευής

α/α Τίτλος μελέτης / έργου

Μελέτες των μικρών αλλά αναγκαίων
παράλληλων δικτύων της επαρχιακής οδού
139 Μύρτου - Ιεράπετρας και επανασχεδιασμός
των διατομών των τεχνικών οχετών όπου
απαιτείται.

Μελέτες των μικρών αλλά αναγκαίων
παράλληλων δικτύων της επαρχιακής οδού
140 Ιεράπετρας - Φέρμα και επανασχεδιασμός
των διατομών των τεχνικών οχετών όπου
απαιτείται.

Μελέτη
ολοκληρωμένου
δικτύου
141 αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στην πόλη της
Ιεράπετρας

142

Μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης
ρέματος Γούδουρα, Δ. Σητείας

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Υ2-3 ΈΚΘΕΣΗ
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΙ

40,000

Ρέμα /
Ποταμός / Μηχανισμός /
Φορέας
Χρηματοδότησ Χρηματοδότη
Στάδιο
Περιφερειακή Κατηγορία
Περιοχή που Προέλευση
Υλοποίησης η (1η πηγή)
ση (2η πηγή) Υλοποίησης
Ενότητα
Δράσης
αναφέρεται
πλημμύρας
το μέτρο
Πρόγραμμα
Περιφερειακ Ευρωπαϊκό Ανάπτυξης και
Αποχέτευση
ή Ενότητα
Ταμείο
Αλληλεγγύης
Προτεινόμε
Δήμος
οδικού δικτύου,
Λασιθίου, Περιφερειακής για την Τοπική
Λασίθι
Μελέτη
νο
Ιεράπετρας
Ρέμα /
Δήμος
Ανάπτυξης
Αυτοδιοίκηση
Χείμαρρος
Ιεράπετρας
(ΕΤΠΑ)
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»

40,000

Πρόγραμμα
Περιφερειακ Ευρωπαϊκό Ανάπτυξης και
Αποχέτευση
ή Ενότητα
Ταμείο
Αλληλεγγύης
Προτεινόμε
Δήμος
οδικού δικτύου,
Λασιθίου, Περιφερειακής για την Τοπική
νο
Ιεράπετρας
Ρέμα /
Δήμος
Ανάπτυξης
Αυτοδιοίκηση
Χείμαρρος
Ιεράπετρας
(ΕΤΠΑ)
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»

Λασίθι

Μελέτη

325,000

Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Δήμος
Περιφερειακής
Ιεράπετρας
Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ)

Πρόγραμμα
Ανάπτυξης και
Αλληλεγγύης
Προτεινόμε
για την Τοπική
νο
Αυτοδιοίκηση
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»

Ιεράπετρα

Επιφανειακή
απορροή
ομβρίων

Λασίθι

Μελέτη

140,000

Ευρωπαϊκό
Περιφερειακ
Ταμείο
ή Ενότητα Περιφερειακής
Λασιθίου
Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ)

Πρόγραμμα
Ανάπτυξης και
Αλληλεγγύης
Προτεινόμε
για την Τοπική
νο
Αυτοδιοίκηση
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»

Γούδουρας
Ρέμα

Ρέμα /
Χείμαρρος

Λασίθι

Μελέτη

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

85

Εκτιμώμενο
κόστος
δράσης /
μελέτης /
κατασκευής

α/α Τίτλος μελέτης / έργου

143

144

145

Μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης
ρέματος Καλαμοκανιά, Δ. Σητείας

Μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης
ρέματος Άσπρου Ποταμού, Δ. Σητείας

Μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης
ρέματος Λαγκάδας, Δ. Σητείας

Μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης
146 ρέματος Σκλαβεδιάκου, παραπόταμος του
Παντέλη, Δ. Σητείας

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Υ2-3 ΈΚΘΕΣΗ
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΙ

140,000

Ρέμα /
Ποταμός / Μηχανισμός /
Φορέας
Χρηματοδότησ Χρηματοδότη
Στάδιο
Περιφερειακή Κατηγορία
Περιοχή που Προέλευση
Υλοποίησης η (1η πηγή)
ση (2η πηγή) Υλοποίησης
Ενότητα
Δράσης
αναφέρεται
πλημμύρας
το μέτρο
Πρόγραμμα
Ευρωπαϊκό Ανάπτυξης και
Περιφερειακ
Ταμείο
Αλληλεγγύης
Προτεινόμε Καλαμοκανιά
Ρέμα /
ή Ενότητα Περιφερειακής για την Τοπική
Λασίθι
Μελέτη
νο
ς Ρέμα
Χείμαρρος
Λασιθίου
Ανάπτυξης
Αυτοδιοίκηση
(ΕΤΠΑ)
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»

80,000

Ευρωπαϊκό
Περιφερειακ
Ταμείο
ή Ενότητα Περιφερειακής
Λασιθίου
Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ)

Πρόγραμμα
Ανάπτυξης και
Αλληλεγγύης
Προτεινόμε
για την Τοπική
νο
Αυτοδιοίκηση
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»

Άσπρος
Ποταμός

Ρέμα /
Χείμαρρος

Λασίθι

Μελέτη

140,000

Ευρωπαϊκό
Περιφερειακ
Ταμείο
ή Ενότητα Περιφερειακής
Λασιθίου
Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ)

Πρόγραμμα
Ανάπτυξης και
Αλληλεγγύης
Προτεινόμε
για την Τοπική
νο
Αυτοδιοίκηση
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»

Λαγκάδα
Ρέμα

Ρέμα /
Χείμαρρος

Λασίθι

Μελέτη

140,000

Ευρωπαϊκό
Περιφερειακ
Ταμείο
ή Ενότητα Περιφερειακής
Λασιθίου
Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ)

Πρόγραμμα
Ανάπτυξης και
Αλληλεγγύης
Προτεινόμε
για την Τοπική
νο
Αυτοδιοίκηση
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»

Παντέλης
Ποταμός

Ρέμα /
Χείμαρρος

Λασίθι

Μελέτη

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

86

Εκτιμώμενο
κόστος
δράσης /
μελέτης /
κατασκευής

α/α Τίτλος μελέτης / έργου

147

Μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης
ρέματος Κολονέλου στην πόλη της Σητείας

80,000

Μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης
ρέματος Παλαίκαστρου, Δ. Σητείας

80,000

Μελέτη έργων ορεινής υδρονομίας για την
149 αντιπλημμυρική προστασία του οροπεδίου
Λασιθίου

100,000

Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης του
150 Προγράμματος
Μέτρων
του
Σχεδίου
Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

600,000

148

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Υ2-3 ΈΚΘΕΣΗ
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΙ

Ρέμα /
Ποταμός / Μηχανισμός /
Φορέας
Χρηματοδότησ Χρηματοδότη
Στάδιο
Περιφερειακή Κατηγορία
Περιοχή που Προέλευση
Υλοποίησης η (1η πηγή)
ση (2η πηγή) Υλοποίησης
Ενότητα
Δράσης
αναφέρεται
πλημμύρας
το μέτρο
Πρόγραμμα
Ευρωπαϊκό Ανάπτυξης και
Ταμείο
Αλληλεγγύης
Δήμος
Προτεινόμε Κολονέλος
Ρέμα /
Περιφερειακής για την Τοπική
Λασίθι
Μελέτη
Σητείας
νο
Ρέμα
Χείμαρρος
Ανάπτυξης
Αυτοδιοίκηση
(ΕΤΠΑ)
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»
Πρόγραμμα
Ανάπτυξης και
Αλληλεγγύης
Προτεινόμε Παλαίκαστρο
για την Τοπική
νο
Ρέμα
Αυτοδιοίκηση
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»
Πρόγραμμα
Αποκεντρωμέ Ευρωπαϊκό Ανάπτυξης και
νη Διοίκηση
Ταμείο
Αλληλεγγύης
Προτεινόμε Οροπέδιο
Διεύθυνση Περιφερειακής για την Τοπική
νο
Λασιθίου
Δασών Ν.
Ανάπτυξης
Αυτοδιοίκηση
Λασιθίου
(ΕΤΠΑ)
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»
Πρόγραμμα
Ευρωπαϊκό Ανάπτυξης και
Αποκεντρωμέ
Ταμείο
Αλληλεγγύης
Προτεινόμε
νη Διοίκηση Περιφερειακής για την Τοπική
ΥΔ Κρήτης
νο
Κρήτης
Ανάπτυξης
Αυτοδιοίκηση
(ΕΤΠΑ)
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»
Ευρωπαϊκό
Περιφερειακ
Ταμείο
ή Ενότητα Περιφερειακής
Λασιθίου
Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ)

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

87

Ρέμα /
Χείμαρρος

Λασίθι

Μελέτη

Ρέμα /
Χείμαρρος

Λασίθι

Μελέτη

Κρήτη

Λοιπές
Δράσεις

Εκτιμώμενο
κόστος
δράσης /
μελέτης /
κατασκευής

α/α Τίτλος μελέτης / έργου

Κατάρτιση γεωργών και κτηνοτρόφων σε
πρακτικές μείωσης επιπτώσεων από τις
πλημμύρες εντός της πλημμυρικής ζώνης
1000ετίας και εντός ΖΔΥΚΠ για τις περιοχές:
Οροπέδιο
Λασιθίου,
Αρκαλοχωρίου,
151
Αστερουσίων, Βουκολιών, Γαζίου, Γόρτυνας,
Ηρακλείου,
Θερίσου,
Ιεράπετρας,
Κολυμβαρίου, Κοφίνα, Μοιρών, Μουσούρων,
Νέας Αλικαρνασσού, Πλατανιά, Τεμένους,
Τυμπακίου και Χανίων.
Κατάρτιση γεωργών και κτηνοτρόφων σε
πρακτικές μείωσης επιπτώσεων από τις
πλημμύρες εντός της πλημμυρικής ζώνης
1000ετίας και εκτός ΖΔΥΚΠ για τις περιοχές:
152
Αγίου Νικολάου, Αδελιανού Κάμπου, Καλού
Χωριού, Κισσάμου, Κουντούρας, Λιμνών,
Μάλες, Περάματος, Πηγιανού Κάμπου,
Πισκοκέφαλου, Σταυροχωρίου.

30,000

30,000

Ανάπτυξη δράσεων για την αντιμετώπιση
επιπτώσεων στις υδρευτικές γεωτρήσεις των
153 ΔΕΥΑ
Αγίου
Νικολάου,
Ηρακλείου,
Μαλεβιζίου, Μίνωα Πεδιάδας, Φαιστού,
Χανίων και Β.Α. Χανίων.

100,000

Ανάπτυξη δράσεων για την αντιμετώπιση
154 επιπτώσεων στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας
λυμάτων ΕΕΛ Ηρακλείου, Ιεράπετρας,

100,000

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Υ2-3 ΈΚΘΕΣΗ
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΙ

Ρέμα /
Ποταμός / Μηχανισμός /
Φορέας
Χρηματοδότησ Χρηματοδότη
Στάδιο
Περιφερειακή Κατηγορία
Περιοχή που Προέλευση
Υλοποίησης η (1η πηγή)
ση (2η πηγή) Υλοποίησης
Ενότητα
Δράσης
αναφέρεται
πλημμύρας
το μέτρο

ΥΠΑΑΤ

Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ)

Πρόγραμμα
Ανάπτυξης και
Αλληλεγγύης
για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»

ΥΠΑΑΤ

Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ)

Πρόγραμμα
Ανάπτυξης και
Αλληλεγγύης
Προτεινόμε
για την Τοπική
νο
Αυτοδιοίκηση
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»

Έργο σε
εξέλιξη

Πρόγραμμα
Ανάπτυξης και
Αλληλεγγύης
Προτεινόμε
για την Τοπική
νο
Αυτοδιοίκηση
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»
Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα
Προτεινόμε
ΔΕΥΑ, Δήμοι
Ταμείο
Ανάπτυξης και
νο
Περιφερειακής Αλληλεγγύης
Ευρωπαϊκό
Ταμείο
ΔΕΥΑ, Δήμοι Περιφερειακής
Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ)

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

88

Διάφορες

Ρέμα /
Χείμαρρος

Κρήτη

Λοιπές
Δράσεις

Διάφορες

Ρέμα /
Χείμαρρος

Κρήτη

Λοιπές
Δράσεις

Διάφορες

Κρήτη

Μελέτη

Διάφορες

Κρήτη

Μελέτη

Εκτιμώμενο
κόστος
δράσης /
μελέτης /
κατασκευής

α/α Τίτλος μελέτης / έργου

Τυμπακίου, Ματάλων, Νέας Κυδωνίας, Αγίου
Νικολάου,
Χερσονήσου,
Αρχανών
και
Κισσάμου

Αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμός δικτύου
155 συλλογής μετεωρολογικών και υδρομετρικών
δεδομένων

156

Δημιουργία εθνικού μητρώου τεχνικών
δεδομένων αντιπλημμυρικών έργων

100,000

Ρέμα /
Ποταμός / Μηχανισμός /
Φορέας
Χρηματοδότησ Χρηματοδότη
Στάδιο
Περιφερειακή Κατηγορία
Περιοχή που Προέλευση
Υλοποίησης η (1η πηγή)
ση (2η πηγή) Υλοποίησης
Ενότητα
Δράσης
αναφέρεται
πλημμύρας
το μέτρο
Ανάπτυξης για την Τοπική
(ΕΤΠΑ)
Αυτοδιοίκηση
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»
Πρόγραμμα
Ευρωπαϊκό Ανάπτυξης και
Ταμείο
Αλληλεγγύης
Προτεινόμε
Λοιπές
ΕΓΥ
Περιφερειακής για την Τοπική
ΥΔ Κρήτης
Κρήτη
νο
Δράσεις
Ανάπτυξης
Αυτοδιοίκηση
(ΕΤΠΑ)
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»

250,000

ΔΑΕΕ

Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ)

Πρόγραμμα
Ανάπτυξης και
Αλληλεγγύης
Προτεινόμε
για την Τοπική
νο
Αυτοδιοίκηση
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»

ΥΔ Κρήτης

Κρήτη

Λοιπές
Δράσεις

Πρόγραμμα
Ανάπτυξης και
Αλληλεγγύης
Προτεινόμε
για την Τοπική
νο
Αυτοδιοίκηση
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»

ΥΔ Κρήτης

Κρήτη

Λοιπές
Δράσεις

ΥΔ Κρήτης

Κρήτη

Λοιπές
Δράσεις

Παραγωγή Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους
(DTM) πολύ υψηλής ακρίβειας

100,000

ΕΓΥ

Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ)

Δημιουργία Εθνικού Μητρώου Πλημμυρικών
158 Συμβάντων (ΕΜΠΣ) και ανάπτυξη σχετικής
διαδραστικής πλατφόρμας στο διαδίκτυο

50,000

ΕΓΥ

Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα
Προτεινόμε
Ταμείο
Ανάπτυξης και
νο
Περιφερειακής Αλληλεγγύης

157

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Υ2-3 ΈΚΘΕΣΗ
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΙ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

89

Εκτιμώμενο
κόστος
δράσης /
μελέτης /
κατασκευής

α/α Τίτλος μελέτης / έργου

Αξιοποίηση υφιστάμενων έργων ταμίευσης
για ανάσχεση πλημμυρικών παροχών στους
ταμιευτήρες
φράγματα
Αποσελέμη,
159 Φανερωμένης, Μπραμιανού, Πλακιώτισσας,
Χαλαυριανού, Αγιάς, Βαλσαμιώτη, Ποταμών,
λιμνοδεξαμενή Αγ. Γεωργίου οροπεδίου
Λασιθίου
Εκσυγχρονισμός
και
αποκατάσταση
αποχετευτικών / αποστραγγιστικών δικτύων
(μελέτες, έργα, εργασίες συντήρησης και
καθαρισμού) σε καλλιεργούμενες περιοχές
160 (ενδεικτικά στους ΤΟΕΒ Αγιάς Κολυμβαρίου,
Βαρυπέτρου, Αγίας Μαρίνας - Πλατανιά,
Φουρνέ, Βατολάκκου, Αλικιανού, Κουφού, Α,
Β και Γ ζώνης Μεσσαράς, Ιεράπετρας,
Οροπεδίου Λασιθίου)

Μελέτη
ολοκληρωμένου
δικτύου
αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στον οικισμό
161
Τζερμιάδο και λοίπους οικισμούς του
οροπεδίου Λασιθίου

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Υ2-3 ΈΚΘΕΣΗ
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΙ

150,000

Ρέμα /
Ποταμός / Μηχανισμός /
Φορέας
Χρηματοδότησ Χρηματοδότη
Στάδιο
Περιφερειακή Κατηγορία
Περιοχή που Προέλευση
Υλοποίησης η (1η πηγή)
ση (2η πηγή) Υλοποίησης
Ενότητα
Δράσης
αναφέρεται
πλημμύρας
το μέτρο
Ανάπτυξης για την Τοπική
(ΕΤΠΑ)
Αυτοδιοίκηση
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»
Πρόγραμμα
Ευρωπαϊκό Ανάπτυξης και
Φορείς
Ταμείο
Αλληλεγγύης
Προτεινόμε
Ρέμα /
Λοιπές
διαχείρισης Περιφερειακής για την Τοπική
Διάφορες
Κρήτη
νο
Χείμαρρος
Δράσεις
ταμιευτήρων
Ανάπτυξης
Αυτοδιοίκηση
(ΕΤΠΑ)
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»

1,500,000

ΥΠΑΑΤ, ΔΑΕΕ,
Πρόγραμμα
Αποκεντρωμέ Ευρωπαϊκό Ανάπτυξης και
νη Διοίκηση,
Ταμείο
Αλληλεγγύης
Περιφέρεια Περιφερειακής για την Τοπική
Κρήτης,
Ανάπτυξης
Αυτοδιοίκηση
Δήμοι, ΟΕΒ,
(ΕΤΠΑ)
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΓΟΕΒ, ΤΟΕΒ
ΤΡΙΤΣΗΣ»

265,000

Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ)

Δήμος
Οροπεδίου
Λασιθίου

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Έργο σε
εξέλιξη

Πρόγραμμα
Ανάπτυξης και
Αλληλεγγύης
Προτεινόμε
για την Τοπική
νο
Αυτοδιοίκηση
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»

90

Διάφορες

Οροπέδιο
Λασιθίου

Επιφανειακή
απορροή
ομβρίων

Κρήτη

Συντήρηση

Λασίθι

Μελέτη

Εκτιμώμενο
κόστος
δράσης /
μελέτης /
κατασκευής

α/α Τίτλος μελέτης / έργου

Σύνταξη νέων κανονισμών μελέτης έργων
162 αποχέτευσης ομβρίων και αντιπλημμυρικής
προστασίας

Συντήρηση
υφιστάμενων
Ορεινών
Υδρονομικών Έργων στα ορεινά του
163 Οροπεδίου Λασιθίου, στην περιοχή Σταλού
και σε ορεινές υπολεκάνες απορροής του
Γερωπόταμου Μεσσαράς

45,000

600,000

Διαχειριστικά μέτρα χρήσεων γης στις ορεινές
λεκάνες απορροής των ποταμών και
χειμάρρων
Γερωποτάμου,
Οροπεδίου
164
Λασιθίου, Γιόφυρου, Ξεροπόταμου, Γαζανού.
Κατσαμπαδιανού,
ρεμάτων
Σπηλιανού,
Ταυρωνίτη, Σπήλιου, Κερίτη και Κλαδισού

600,000

Ανάπτυξη
συστήματος
έγκαιρης
προειδοποίησης πλημμυρών για τον μέσο και
165
κάτω ρου του Γερωποτάμου Μεσσαράς και
τον Γιόφυρο στο Ηράκλειο Κρήτης

2,200,000

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Υ2-3 ΈΚΘΕΣΗ
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΙ

Ρέμα /
Ποταμός / Μηχανισμός /
Φορέας
Χρηματοδότησ Χρηματοδότη
Στάδιο
Περιφερειακή Κατηγορία
Περιοχή που Προέλευση
Υλοποίησης η (1η πηγή)
ση (2η πηγή) Υλοποίησης
Ενότητα
Δράσης
αναφέρεται
πλημμύρας
το μέτρο
Πρόγραμμα
Ευρωπαϊκό Ανάπτυξης και
Ταμείο
Αλληλεγγύης
ΥΠΥΜΕ /
Έργο σε
Λοιπές
Περιφερειακής για την Τοπική
ΥΔ Κρήτης
Κρήτη
ΔΑΕΕ
εξέλιξη
Δράσεις
Ανάπτυξης
Αυτοδιοίκηση
(ΕΤΠΑ)
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»
Πρόγραμμα
Αποκεντρωμέ Ευρωπαϊκό Ανάπτυξης και
νη Διοίκηση
Ταμείο
Αλληλεγγύης
Προτεινόμε
Διευθύνσεις Περιφερειακής για την Τοπική
νο
Δασών και
Ανάπτυξης
Αυτοδιοίκηση
Δασαρχεία
(ΕΤΠΑ)
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»
Πρόγραμμα
ΥΠΑΑΤ,
Ευρωπαϊκό Ανάπτυξης και
Αποκεντρωμέ
Ταμείο
Αλληλεγγύης
νη Διοίκηση
Προτεινόμε
Περιφερειακής για την Τοπική
Διευθύνσεις
νο
Ανάπτυξης
Αυτοδιοίκηση
Δασών και
(ΕΤΠΑ)
«ΑΝΤΩΝΗΣ
Δασαρχεία
ΤΡΙΤΣΗΣ»
ΕΜΥ,
Πρόγραμμα
Αποκεντρωμέ Ευρωπαϊκό Ανάπτυξης και
νη Διοίκηση,
Ταμείο
Αλληλεγγύης
Προτεινόμε
Περιφέρεια Περιφερειακής για την Τοπική
νο
Κρήτης,
Ανάπτυξης
Αυτοδιοίκηση
Δήμοι (Δ/σεις
(ΕΤΠΑ)
«ΑΝΤΩΝΗΣ
Πολιτικής
ΤΡΙΤΣΗΣ»

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
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Διάφορες

Ρέμα /
Χείμαρρος

Κρήτη

Συντήρηση

Διάφορες

Ρέμα /
Χείμαρρος

Κρήτη

Λοιπές
Δράσεις

Διάφορες

Ρέμα /
Χείμαρρος

Ηράκλειο

Λοιπές
Δράσεις

Εκτιμώμενο
κόστος
δράσης /
μελέτης /
κατασκευής

α/α Τίτλος μελέτης / έργου

Επικαιροποίηση των Σχεδίων Έκτακτης
Ανάγκης, και κωδικοποίηση έκτακτων
166 ενεργειών
αντιμετώπισης
πλημμύρας/
Κατάρτιση Μνημονίου Ενεργειών σε τοπικό
επίπεδο

0

Εκστρατείες
ευαισθητοποίησης
κοινού,
167 τοπικών αρχών και κοινοτήτων, έναντι
πλημμυρικού κινδύνου

60,000

Ειδικές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση
πλημμυρικών κινδύνων σε ιρλανδικές
διαβάσεις στους Δήμους Αγίου Νικολάου,
168 Αρχάνων-Αστερουσίου, Γορτύνας, Ηρακλείου,
Ιεράπετρας, Μαλεβιζίου, Μίνωα-Πεδιάδας,
Οροπέδιο Λασιθίου, Πλατανιά, Φαιστού και
Χανίων

250,000

Κωδικοποίηση Νομοθεσίας σε θέματα
169 καθαρισμού και συντήρησης ρεμάτων Κατάρτιση
κανονισμού
απαιτούμενων

0

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Υ2-3 ΈΚΘΕΣΗ
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΙ

Ρέμα /
Ποταμός / Μηχανισμός /
Φορέας
Χρηματοδότησ Χρηματοδότη
Στάδιο
Περιφερειακή Κατηγορία
Περιοχή που Προέλευση
Υλοποίησης η (1η πηγή)
ση (2η πηγή) Υλοποίησης
Ενότητα
Δράσης
αναφέρεται
πλημμύρας
το μέτρο
Προστασίας)
Πρόγραμμα
ΓΓΠΠ,
Ευρωπαϊκό Ανάπτυξης και
Αποκεντρωμέ
Ταμείο
Αλληλεγγύης
νη Διοίκηση,
Έργο σε
Λοιπές
Περιφερειακής για την Τοπική
ΥΔ Κρήτης
Κρήτη
περιφέρεια
εξέλιξη
Δράσεις
Ανάπτυξης
Αυτοδιοίκηση
Κρήτης,
(ΕΤΠΑ)
«ΑΝΤΩΝΗΣ
Δήμοι
ΤΡΙΤΣΗΣ»
ΥΠΥΜΕ /
ΔΑΕΕ, ΕΓΥ,
Πρόγραμμα
Υπουργείο
Ευρωπαϊκό Ανάπτυξης και
Παιδείας,
Ταμείο
Αλληλεγγύης
Προτεινόμε
Λοιπές
Αποκεντρωμέ Περιφερειακής για την Τοπική
ΥΔ Κρήτης
Κρήτη
νο
Δράσεις
νη Διοίκηση,
Ανάπτυξης
Αυτοδιοίκηση
Περιφέρεια
(ΕΤΠΑ)
«ΑΝΤΩΝΗΣ
Κρήτης,
ΤΡΙΤΣΗΣ»
Δήμοι, ΜΚΟ
Φορείς
Πρόγραμμα
λειτουργίας
Ευρωπαϊκό Ανάπτυξης και
οδικού
Ταμείο
Αλληλεγγύης
δικτύου,
Προτεινόμε
Ρέμα /
Λοιπές
Περιφερειακής για την Τοπική
Διάφορες
Κρήτη
Περιφερειακέ
νο
Χείμαρρος
Δράσεις
Ανάπτυξης
Αυτοδιοίκηση
ς Ενότητες /
(ΕΤΠΑ)
«ΑΝΤΩΝΗΣ
εκάστοτε
ΤΡΙΤΣΗΣ»
Δήμος
ΕΓΥ,
Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα
Προτεινόμε
Ρέμα /
Λοιπές
Περιφέρεια
Ταμείο
Ανάπτυξης και
ΥΔ Κρήτης
Κρήτη
νο
Χείμαρρος
Δράσεις
Κρήτης
Περιφερειακής Αλληλεγγύης

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
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Εκτιμώμενο
κόστος
δράσης /
μελέτης /
κατασκευής

α/α Τίτλος μελέτης / έργου

ενεργειών
αποκατάστασης
παροχετευτικότητας
κοίτης
ρεμάτων,
συντήρησης και διαχείρισης της παρόχθιας
βλάστησης
Ενίσχυση της τεχνικής, οργανωτικής και
διοικητικής
ικανότητας
εμπλεκομένων
170
φορέων
σε
θέματα
αντιπλημμυρικής
προστασίας

171

Αποκατάσταση γεωργικών εκμεταλλεύσεων
από φυσικές καταστροφές

Αναβάθμιση/
Δημιουργία
μηχανισμού
172 αποτίμησης ζημιών και αποζημιώσεων στα
κτίρια, λόγω πλημμύρας

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Υ2-3 ΈΚΘΕΣΗ
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΙ

0

Ρέμα /
Ποταμός / Μηχανισμός /
Φορέας
Χρηματοδότησ Χρηματοδότη
Στάδιο
Περιφερειακή Κατηγορία
Περιοχή που Προέλευση
Υλοποίησης η (1η πηγή)
ση (2η πηγή) Υλοποίησης
Ενότητα
Δράσης
αναφέρεται
πλημμύρας
το μέτρο
Ανάπτυξης για την Τοπική
(ΕΤΠΑ)
Αυτοδιοίκηση
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»
Υπουργεία,
Πρόγραμμα
ΕΓΥ, ΓΓΠΠ,
Ευρωπαϊκό Ανάπτυξης και
Αποκεντρωμέ
Ταμείο
Αλληλεγγύης
Προτεινόμε
Λοιπές
νη Διοίκηση, Περιφερειακής για την Τοπική
ΥΔ Κρήτης
Κρήτη
νο
Δράσεις
Περιφέρεια
Ανάπτυξης
Αυτοδιοίκηση
Κρήτης,
(ΕΤΠΑ)
«ΑΝΤΩΝΗΣ
Δήμοι
ΤΡΙΤΣΗΣ»

400,000

Ευρωπαϊκό
Ταμείο
ΥΠΑΑΤ, ΕΛΓΑ Περιφερειακής
Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ)

Πρόγραμμα
Ανάπτυξης και
Αλληλεγγύης
Προτεινόμε
για την Τοπική
νο
Αυτοδιοίκηση
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»

ΥΔ Κρήτης

Κρήτη

Λοιπές
Δράσεις

50,000

Ευρωπαϊκό
Ταμείο
ΥΠΥΜΕ, Υπ.
Περιφερειακής
Οικονομικών
Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ)

Πρόγραμμα
Ανάπτυξης και
Αλληλεγγύης
Προτεινόμε
για την Τοπική
νο
Αυτοδιοίκηση
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»

ΥΔ Κρήτης

Κρήτη

Λοιπές
Δράσεις

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
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Εκτιμώμενο
κόστος
δράσης /
μελέτης /
κατασκευής

α/α Τίτλος μελέτης / έργου

Καταγραφή
των
καταπατήσεων
και
αυθαιρεσιών εντός των οριοθετήσεων των
173 ρεμάτων και μέτρα για την απαλλοτρίωσή
τους (ενδεικτικά σε Γιόφυρο, Ξηροπόταμο,
Ιεράπετρα)

Συντήρηση
και
καθαρισμός
δικτύων
174 αποχέτευσης ομβρίων υδάτων (φρεατίων και
αγωγών)

Δημιουργία Βάσης Δεδομένων Αποδεκτών
(National Receptor Dataset) η οποία θα φέρει
πληροφορίες για όλες τις ιδιοκτήσιες και
υποδομές εντός των περιοχών κατάκλυσης.
Στη βάση αυτή πρέπει να προστεθούν οικίες,
175 εμπορικές και επαγγελματικές ιδιοκτησίες,
δημόσια κτίρια, δημόσιοι χώροι, υποδομές,
τουριστικές, βιομηχανικές και βιοτεχνικές
εγκαταστάσεις και αγροτεμάχια. Θα πρέπει να
γίνει κωδικοποίηση της κάθε ιδιοκτησίας
ανάλογα με τον τύπο της.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Υ2-3 ΈΚΘΕΣΗ
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΙ

0

Ρέμα /
Ποταμός / Μηχανισμός /
Φορέας
Χρηματοδότησ Χρηματοδότη
Στάδιο
Περιφερειακή Κατηγορία
Περιοχή που Προέλευση
Υλοποίησης η (1η πηγή)
ση (2η πηγή) Υλοποίησης
Ενότητα
Δράσης
αναφέρεται
πλημμύρας
το μέτρο
Πρόγραμμα
Ευρωπαϊκό Ανάπτυξης και
Ταμείο
Αλληλεγγύης
Περιφέρεια
Προτεινόμε
Ρέμα /
Λοιπές
Περιφερειακής για την Τοπική
ΥΔ Κρήτης
Κρήτη
Κρήτης
νο
Χείμαρρος
Δράσεις
Ανάπτυξης
Αυτοδιοίκηση
(ΕΤΠΑ)
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»

2,000,000

100,000

ΔΕΥΑ

Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ)

Πρόγραμμα
Ανάπτυξης και
Αλληλεγγύης
για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»

Έργο σε
εξέλιξη

Πρόγραμμα
ΥΠΥΜΕ
Ευρωπαϊκό Ανάπτυξης και
/ΔΑΕΕ,
Ταμείο
Αλληλεγγύης
Προτεινόμε
Περιφέρεια Περιφερειακής για την Τοπική
νο
Κρήτης,
Ανάπτυξης
Αυτοδιοίκηση
Δήμοι
(ΕΤΠΑ)
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
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Διάφορες

ΥΔ Κρήτης

Επιφανειακή
απορροή
ομβρίων

Κρήτη

Συντήρηση

Κρήτη

Λοιπές
Δράσεις

Εκτιμώμενο
κόστος
δράσης /
μελέτης /
κατασκευής

α/α Τίτλος μελέτης / έργου

Δημιουργία
Βάσης
Δεδομένων
Υδατορευμάτων σε επίπεδο υδατικού
διαμερίσματος Κρήτης στην οποία θα
καταγράφονται
το
σύνολο
των
υδατορευμάτων, τα τεχνικά έργα με τα οποία
αυτά διασταυρώνονται, οι καθαρισμοί και οι
εργασίες συντήρησης, οι θέσεις υφιστάμενων
οριοθετήσεων και διευθετήσεων, οι λεκάνες
176
ανάσχεσης, οι ταμιευτήρες φραγμάτων, τα
έργα ορεινής υδρονομίας και οι θέσεις
πλημμυρικών συμβάντων με πληροφορίες (θα
συμπεριλάβει
το
μητρώου
τεχνικών
δεδομένων αντιπλημμυρικών έργων και το
Εθνικό Μητρώο Πλημμυρικών Συμβάντων
(ΕΜΠΣ)) και ανάπτυξη σχετικής διαδραστικής
πλατφόρμας στο διαδίκτυο

50,000

Ρέμα /
Ποταμός / Μηχανισμός /
Φορέας
Χρηματοδότησ Χρηματοδότη
Στάδιο
Περιφερειακή Κατηγορία
Περιοχή που Προέλευση
Υλοποίησης η (1η πηγή)
ση (2η πηγή) Υλοποίησης
Ενότητα
Δράσης
αναφέρεται
πλημμύρας
το μέτρο

Πρόγραμμα
ΥΠΥΜΕ
Ευρωπαϊκό Ανάπτυξης και
/ΔΑΕΕ,
Ταμείο
Αλληλεγγύης
Προτεινόμε
Περιφέρεια Περιφερειακής για την Τοπική
νο
Κρήτης,
Ανάπτυξης
Αυτοδιοίκηση
Δήμοι
(ΕΤΠΑ)
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»

Σύνταξη νέων κανονισμών μελέτης έργων
αποχέτευσης ομβρίων και αντιπλημμυρικής
177
προστασίας λαμβάνοντας υπ' όψη την
κλιματική αλλαγή

0

ΥΠΥΜΕ /
ΔΑΕΕ

Δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας με
διαδραστικό χάρτη με real time καταγραφή
της στάθμης σε υδατορεύματα και θάλασσα
178
και προειδοποιεί για πιθανή πλημμύρα.
(Μπορεί να εφαρμοστεί στα μεγαλύτερα
υδατορεύματα,
Γιόφυρος,
Γερωπόταμος

20,000

ΥΠΥΜΕ /
ΔΑΕΕ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Υ2-3 ΈΚΘΕΣΗ
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΙ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Πρόγραμμα
Ανάπτυξης και
Αλληλεγγύης
Προτεινόμε
για την Τοπική
νο
Αυτοδιοίκηση
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»
Πρόγραμμα
Ευρωπαϊκό
Ανάπτυξης και
Ταμείο
Αλληλεγγύης Προτεινόμε
Περιφερειακής
για την Τοπική
νο
Ανάπτυξης
Αυτοδιοίκηση
(ΕΤΠΑ)
«ΑΝΤΩΝΗΣ
Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ)
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ΥΔ Κρήτης

Κρήτη

Λοιπές
Δράσεις

ΥΔ Κρήτης

Κρήτη

Λοιπές
Δράσεις

Κρήτη

Λοιπές
Δράσεις

Διάφορες

Ρέμα /
Χείμαρρος

Εκτιμώμενο
κόστος
δράσης /
μελέτης /
κατασκευής

α/α Τίτλος μελέτης / έργου

Μεσσαράς, Ταυρωνίτης, Κερίτης)
Δημιουργία
χάρτη
και
διαδραστικής
πλατφόρμας στο διαδίκτυο με τις εκτάσεις
179
κατάκλυσης και τον πλημμυρικό κίνδυνο,
όπως προέκυψαν από το ΣΔΚΠ
Θέσπιση Έκθεσης Πλημμυρικού Συμβάντος,
στην οποία θα καταγράφονται οι αυτοψίες
που διενεργήθηκαν, η πηγή (ή πηγές) του
πλημμυρικού φαινομένου), η έκταση και το
βάθος της πλημμύρας, το ύψος των ζημιών σε
ιδιοκτησίες και υποδομές και θα εκτιμάται το
συνολικό μέγεθος της πλημμύρας. Η Έκθεση
επίσης, θα προσδιορίζει ποιες είναι οι
180
αρμόδιες υπηρεσίες και τι μέτρα έχουν λάβει
ή
προτείνουν
να
λάβουν
για
να
αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις. Ο τοπικός
φορέας θα πρέπει να δημοσιοποιήσει την
Έκθεση και να ενημερώσει τις αρμόδιες
υπηρεσίες και επιπλέον, να προσθέτει το
συμβάν στο Εθνικό Μητρώο Πλημμυρικών
Συμβάντων (ΕΜΠΣ)

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Υ2-3 ΈΚΘΕΣΗ
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΙ

20,000

0

Ρέμα /
Ποταμός / Μηχανισμός /
Φορέας
Χρηματοδότησ Χρηματοδότη
Στάδιο
Περιφερειακή Κατηγορία
Περιοχή που Προέλευση
Υλοποίησης η (1η πηγή)
ση (2η πηγή) Υλοποίησης
Ενότητα
Δράσης
αναφέρεται
πλημμύρας
το μέτρο
ΤΡΙΤΣΗΣ»
Πρόγραμμα
Ευρωπαϊκό Ανάπτυξης και
Ταμείο
Αλληλεγγύης
ΥΠΥΜΕ /
Προτεινόμε
Ρέμα /
Λοιπές
Περιφερειακής για την Τοπική
ΥΔ Κρήτης
Κρήτη
ΔΑΕΕ
νο
Χείμαρρος
Δράσεις
Ανάπτυξης
Αυτοδιοίκηση
(ΕΤΠΑ)
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»

Ευρωπαϊκό
Περιφερειακέ
Ταμείο
ς Ενότητες, Περιφερειακής
Δήμοι
Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ)

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Πρόγραμμα
Ανάπτυξης και
Αλληλεγγύης
Προτεινόμε
για την Τοπική
νο
Αυτοδιοίκηση
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»
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ΥΔ Κρήτης

Κρήτη

Λοιπές
Δράσεις

Μελέτη Ο.Α.Κ.: Διαχείριση Υδρ Έργων Κρήτης

Ηράκλειο 19-9-2.021

ΘΕΜΑ: Διαβούλευση 22-9-2.021
Παρακάτω σημειώνονται μερικές παρατηρήσεις πάνω στην ως άνω μελέτη.
Στοιχεία που χρησιμοποίησαν οι Μελετητές για τα Εργα.

ΓΕΝΙΚΑ.
.1 Στοιχεία πινάκων έργων
Στους πίνακες των προτεινόμενων έργων δεν αναφέρεται η ετήσια παροχή των
Χειμάρρων της Κρήτης. Από το υδρολογικό βιβλίο της τέως ΥΕΒ για τους Χειμάρρους
μπορούν να πάρουν τις μετρήσεις απορροής των χειμάρρων από το 1965 μέχρι το
2.002. Μέση ετήσια παροχή π.χ. για τον Γιόφυρο 22 εκατ κυβικά. Ο Πλατύς ποταμός
εκβράζει στην θάλασσα ετησίως 52 εκατ κυβικά κατά μέσον όρο κ.λ.π. Χωρίς αυτά τα
στοιχεία θα διεκδικούμε μόνο μικρά έργα που δεν λύνουν το πρόβλημα επάρκειας του
διατιθέμενου νερού για ύδρευση και άρδευση. Να ξεκαθαρίσουμε ότι άλλο πράγμα το
Φράγμα Δαφνών με χωρητικότητα Ταμιευτήρα 500.000κυβικά και άλλο το προτεινόμενο
Φράγμα στον Γιόφυρο με χωρητικότητα 20 ή 30 εκατ κυβικά

.2 Μελέτες κόστους -οφέλους.
Οι μελέτες που έχουν ανατεθεί σε όλα τα Δημόσια έργα τα τελευταία 50 χρόνια δεν
προχωρούν στον υπολογισμό του οφέλους του έργου από τη χρήση του. Θα πρέπει
να γίνει υποχρεωτική στην προμελέτη ενός έργου να μην υπολογίζεται μόνο το κόστος
κατασκευής και απαλλοτριώσεων, αλλά και το όφελος που θα έχει το κοινωνικό σύνολο
από την χρήση του έργου τα επόμενα 50 η 100 χρόνια, αφού εκτιμηθεί και το κόστος
συντήρησης. Πιθανόν να χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση και σύνταξη σχετικών
προδιαγραφών, ώστε στις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων να κρίνεται και το
όφελος με σωστά υπολογισμένα κόστη λειτουργίας του έργου. Στην μελέτη δεν
υπάρχουν επαρκή στοιχεία για τον υπολογισμό του οφέλους πέραν της αναφοράς
πόσους κατοίκους αφορά το έργο και ενδεικτικό κόστος.. Στοιχεία επαρκή για το
όφελος κάθε έργου μόνο με ανάθεση στους επί μέρους Μελετητές κάθε μελέτης και
στη συνέχεια κατάταξη των έργων ανάλογα με το κόστος και το όφελος. Εννοείται ότι
οι Μελέτες πρέπει να είναι πλήρεις διότι βλέπουμε πολλά έργα δημοπρατούνται με
μοναδικό σχέδιο μια τυπική διατομή.

.3 Τιμή νερού για τον καταναλωτή
Στην μελέτη δεν υπάρχει το κριτήριο να φθάνει το νερό στον καταναλωτή φθηνό.
Φθηνό νερό σημαίνει ότι εξισώνεται ο φτωχός με τον πλούσιο διότι μπορεί και ο
φτωχός να καταναλώνει νερό για τις ανάγκες του χωρίς να τον καταπιέζει η μεγάλη
τιμή που πρέπει να πληρώνει αφού το κόστος λειτουργίας ενός έργου υδροδότησης
επιβαρύνει τον καταναλωτή. Το κόστος κατασκευής ενός έργου δεν επιβαρύνει τον
καταναλωτή αλλά τον φορολογούμενο ή την Ευρωπαϊκή Ένωση με το ΕΣΠΑ κ.λ.π. Το
φθηνότερο νερό είναι αυτό που φθάνει στον καταναλωτή χωρίς άντληση και χωρίς
αφαλάτωση. Δυστυχώς κατάφεραν οι Μελετητές να βγάλουν την Αφαλάτωση προτιμητέα
για να πληρώνουμε εσαεί την επεξεργασία νεού για αφαλάτωση και την άντληση να
φθάσει το νερό στις δεξαμενές διανομής του νερού της ΔΕΥΑ Ηρακλείου στο
υψόμετρο +110. Το φράγμα Αποσελέμη έχει υψόμετρο +220 και το Διϋλιστήριο από το
οποίο διανέμεται το νερό στην Βόρεια παραλία είναι +165.
Παρατήρηση: Το Φράγμα του Γιόφυρου το ονόμασαν αρδευτικό ώστε να αφορά
μόνο τους Αγρότες 20.000 κατοίκους και όχι ύδρευσης της Βόρειας παραλίας που
αφορά 250.000 κατοίκους. Ο Άγιος Νικόλαος δεν έχει νερό να δώσει στη Ελούντα και
στα Πλευρά όπου σχεδιάζονται επενδύσεις πάνω από 600εκ ευρώ. Μήπως σχεδιάζουν
να δώσουν κριτήρια υπέρ της Αφαλάτωσης και να θάψουν το Φράγμα στον Γιόφυρο;

. 4. Ιεράρχηση έργων- προτεραιότητες
Όλα τα έργα πρέπει να μπαίνουν σε σειρά προτεραιότητος με κανόνα το κόστος
κατασκευής και το προσδοκώμενο όφελος από τη λειτουργία -χρήση του έργου. Άλλη
σειρά προτεραιότητος θα έχουμε για τα μικρά έργα και άλλη για τα μεγάλα. Η μελέτη
που σχολιάζουμε έχει κάποιο κόστος στα προτεινόμενα έργα, αλλά δεν έχει γίνει σχετική
κατάταξη. Επίσης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, αν είναι δυνατόν και οικονομικοί
παράγοντες π.χ. απορρόφησης αγροτικών προϊόντων, ή ενόχληση υφισταμένων
επιχειρήσεων κ.λ.π. που ενδεχομένως είναι αρμοδιότητα της πολιτικής εξουσίας μετά
την έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ
.1 Τα Φράγματα είναι και αντιπλημμυρικά έργα .
Κάθε Φράγμα είναι και μόνιμο αντιπλημμυρικό έργο, ενώ κάθε διευθέτηση κοίτης, η
εκβάθυνση, η κόψιμο καλάμια και σαρζανέτια κ.λ.π. είναι έργα μικρής διάρκειας, αφού
το ποτάμι ξαναμπαζώνει την κοίτη και τα καλάμια κλείνουν την υδάτινη διατομή εκροής
του ποταμού. Γενικά πρέπει να αποφεύγονται τα αντιπλημμυρικά έργα και να
ερευνάται θέση για κατασκευή Φράγματος, που συγκρατεί το νερό της πλημμύρας, το
αποταμιεύει και το καλοκαίρι που εδώ στην Κρήτη δεν βρέχει, ποτίζουμε τις
καλλιέργειες, ή έχουμε αρκετό νερό ύδρευσης για τους Τουρίστες. Τα αντιπλημμυρικά
έργα γενικώς είναι πεταμένα λεφτά.
Παράδειγμα Α.
Στον Γιόφυρο έχουν δαπανηθεί τα τελευταία 30 χρόνια πάνω από 30 εκατ ευρώ
για αντιπλημμυρικά έργα, που θα είχαν αποφευχθεί εάν είχε κατασκευασθεί Φράγμα
μεταξύ Προφήτη Ηλία και Κυπαρίσι. Το Φράγμα αυτό θα δώσει νερό στον Αγωγό
διανομής νερού στη Βόρεια παραλία της Κρήτης από Λινοπεράματα μέχρι Άγιο
Νικόλαο και Ελούντα και θα επιτρέψει να οριοθετηθεί η πεδινή κοίτη πλημμυρών για
κατάληψη πολύ μικρότερου πλάτους. Υπόψη ότι έχουν κτισθεί πάνω από 400
οικοδομές στις όχθες της πεδινής κοίτης του Γιόφυρου και εάν επιμείνουμε σε
οριοθέτηση χωρίς κατασκευή φράγματος θα δημιουργηθεί μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα.
Παράδειγμα Β.
Φράγμα Πλατύ Ποταμού. Έχουν κατασκευασθεί έργα διευθέτησης της κοίτης για
μεγάλη διατομή πλημμυρικής παροχής στην πεδινή κοίτη μέχρι την Αγία Γαλήνη, ενώ αν
κατασκευαζόταν το Φράγμα που προβλέπει η σχετική μελέτη, θα είχαμε μόνιμη
αντιπλημμυρική προστασία και τα έργα διευθέτησης της πεδινής κοίτης θα ήσαν
περιττά, δηλαδή πεταμένα λεφτά.
Γενικός κανόνας σχεδιασμού Διαχείρισης Υδραυλικών έργων:
α) Σταγόνα νερού στη θάλασσα.
Β) Τα φράγματα είναι και αντιπλημμυρικά έργα
β). Με τα Φράγματα έχουμε μόνιμη αντιπλημμυρική προστασία.

ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΝΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, Η ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΕΙΝΑΙ ΖΗΤΗΜΑ ΑΚΡΩΣ ΤΟΠΙΚΟ.

Το ΤΕΕ ΤΑΚ με απόφαση της 3ης τακτικής συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του,
στις 9-12-2020, υποστήριξε θερμά την διαδικασία `αιτιολόγησης εκπόνησης Ειδικού
Χωρικού (Πολεοδομικού) Σχεδίου στη περιοχή του Αεροδρόμιου Ηρακλείου Ν.
Καζαντζάκης` που δρομολόγησε ο Δήμος Ηρακλείου με στόχο τον καθορισμό του
πλαισίου ανάπτυξης της περιοχής μετά τη μετακίνηση του αεροδρομίου.
Το ΤΕΕ ΤΑΚ με απόφαση της 3ης τακτικής συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του,
στις 9-12-2020, υποστήριξε την διαδικασία `αιτιολόγησης εκπόνησης Ειδικού
Χωρικού (Πολεοδομικού) Σχεδίου στη περιοχή του Αεροδρόμιου Ηρακλείου Ν.
Καζαντζάκης` που δρομολόγησε ο Δήμος Ηρακλείου.
Όπως τονίστηκε στην απόφαση
Ο δήμος Ηρακλείου αντιλαμβανόμενος τη σημασία της μετεγκατάστασης του
αεροδρομίου Ν. Καζαντζάκης από την Αλικαρνασσό στο Καστέλι και υπό την πίεση
των γεγονότων (έναρξη εργασιών κατασκευής νέου Αεροδρομίου,) αποφάσισε την
εκπόνηση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου ή ορθότερα Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου
(όπως θα καλείται στον νέο πολεοδομικό νόμο για να μη συγχέεται με τα
χωροταξικά σχέδια). Η κοινή λογική λέει ότι ο στόχος είναι να προλάβει τις πιθανές
συνέπειες από την ασυντόνιστη μελλοντική ανάπτυξη του χώρου, την άνωθεν
`επιβολή` δραστηριοτήτων που δε θα συνάδουν με την περιοχή, τη συγκέντρωση
αλληλοσυγκρουόμενων χρήσεων που μπορούν να ανατρέψουν την τάση
ουσιαστικής εξυγίανσης της περιοχής και πλήθος άλλων πιθανών συνεπειών που
έχουν κατά κανόνα οι εκτάσεις που προκύπτουν ή εγκαταλείπονται μετά τη
μετεγκατάσταση ανάλογων δραστηριοτήτων παντού στον κόσμο
…..
Η δημιουργία ενός νέου πόλου υπερτοπικής εμβέλειας θεωρούμε ότι θα πρέπει
να είναι προϊόν διευρυμένης διαβούλευσης με ικανούς χρόνους υπό συνθήκες
πλήρους γνωστοποίησης σε κοινό και φορείς
α) των ελλείψεων του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Ηρακλείου και
β) των αναγκών και των πιέσεων που υφίσταται.
Και ενώ η Νέα Αλικαρνασός ετοιμάζεται να πάρει ανάσα με τη μετακίνηση του
αεροδρομίου στο Καστέλι, το κεντρικό κράτος επιχειρεί αθόρυβα να την κάνει ένα
νέο Ελληνικό για λίγους και εκλεκτούς. Μόλις χθες μάθαμε ότι χωρίς καμία

ενημέρωση μέρος της έκτασης εντάσσεται στην προς «αξιοποίηση» περιουσία του
ΤΑΙΠΕΔ και αναζητά επενδυτές.
Να κάνουν τι οι επενδυτές εκεί; Υπάρχει πλάνο για την περιοχή; Έχει
ολοκληρωθεί η σύνταξη ενός πολεοδομικού σχεδίου; Γνωρίζουμε τι χρήσεις θα
χωροθετηθούν; Συμφωνήσαμε στο προφίλ της έκτασης; Αναγνωρίσαμε τις
ελλείψεις πρώτα της Νέας Αλικαρνασσού αλλά και του πολεοδομικού
συγκροτήματος Ηρακλείου; Υπάρχει θεσμοθετημένος κανονισμός για τις
επιτρεπόμενες χρήσεις, κτίρια, ελεύθερους χώρους κ.α.;;
Τελικά μόνο εμείς όταν είναι να κτίσουμε κατοικίες, βιοτεχνίες, εμπόριο και
επιχειρήσεις υπακούμε σε κανόνες τοπικού και υπερκείμενου σχεδιασμού… αλλά ο
επενδυτής μπορεί να έρθει δίπλα μας τη μέρα 0 και να «ψιθυρίσει» τα θέλω του και
μετά να εκπονηθεί ο … όποιος πολεοδομικός σχεδιασμός με το οποιοδήποτε χωρικό
εργαλείο;
ΩΣ ΕΔΩ. Το αεροδρόμιο Ν. Καζαντζάκης ανήκει σε ένα δήμο και σε μία
περιφέρεια. Εκεί υπήρξε, εκεί γιγαντώθηκε, εκεί προσέφερε, εκεί επηρέασε και εκεί
υποβάθμισε περιοχές. Οι πολίτες της Νέας Αλικαρνασσού ανέχτηκαν για πολλά
χρόνια θόρυβο εκτός ορίων, ρύπανση εκτός ορίων, κυκλοφοριακή επιβάρυνση με
κρίσιμες αιχμές από το σύνολο του Νομού Ηρακλείου και Λασιθίου και πολλές
φορές και από τους Ν. Ρεθύμνης και Χανίων. Για χρόνια περιμένουν τη μετακίνηση
του αεροδρομίου για να αποκτήσουν μεταξύ άλλων και τους ελεύθερους χώρους
που ΑΠΑΙΤΟΥΝ αλλά και το σύνολο των κοινωνικο-οικονομικών δομών που
στερήθηκαν.
Οι πρόσφατες εξελίξεις, όπου σύμφωνα με δήλωση του εντεταλμένου
συμβούλου του ΤΑΙΠΕΔ στις 13/9/21, η αξιοποίηση του χώρου θα είναι στα πρώτα
έργα που θα ενταχθούν στις διαδικασίες της Μονάδας Ωρίμανσης ¨Έργων του
Ταμείου, αποδεικνύουν για μια ακόμη φορά ότι η κεντρική διοίκηση και η
κυβέρνηση, ΜΟΝΟ στα λόγια ενδιαφέρεται για τον σωστό Πολεοδομικό σχεδιασμό
και την εξυπηρέτηση των αναγκών της κοινωνίας. Στην πραγματικότητα οι πράξεις
της (εάν η εκφρασθείσα βούληση μετεξελιχθεί και σε απόφαση), δείχνουν ότι
αδιαφορεί πλήρως για αυτά.
Ζητάμε από την κυβέρνηση το πάγωμα κάθε διαδικασίας fast track
αξιοποίησης-εκποίησης της περιοχής, τουλάχιστον μέχρι και την έγκριση του
Ε.Χ.Σ.
Πρώτα θα πρέπει να καθοριστεί το πλαίσιο ανάπτυξης και ουσιαστικής
εξυγίανσης της καθόλα επιβαρυμένης περιοχής με συναπόφαση του Δήμου, της
Περιφέρειας και της Κεντρικής Πολιτείας (προέγκριση ΚΑΙ εκπόνηση του Ειδικού
Χωρικού Σχεδίου) και ΜΕΤΑ θα πρέπει να δούμε τους πιθανούς «ΣωτήρεςΕπενδυτές» ή όπως αλλιώς τους ονομάσουμε.
Ταυτόχρονα ζητάμε από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου και το
Περιφερειακό συμβούλιο Κρήτης να καταστήσει σαφές προς την Κυβέρνηση και τα
αρμόδια υπουργεία ότι δεν θα ανεχθούν καμία υποχώρηση σε ότι αφορά την
αξιοποίηση των χώρων του αεροδρομίου Ν. Καζαντζάκης. Τον πρώτο και τον
τελευταίο λόγο στην διαχείριση της περιουσίας του Δήμου Ηρακλείου θα τον έχουν
οι πολίτες του Ηρακλείου μαζί με τους επιστημονικούς, παραγωγικούς φορείς και το
εκλεγμένο Δ.Σ. Ηρακλείου.
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