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Ο παρών Οδηγός συντάχθηκε με τα ισχύοντα δεδομένα του θεσμικού πλαισίου τον Οκτώβριο 2017 και
επικαιροποιήθηκε το Μάιο του 2018 και το Φεβρουάριο του 2019.
Η ΜΟΔ δεν ευθύνεται για τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις.
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή μέρους ή όλου του παρόντος Οδηγού με αναφορά στην πηγή.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο παρών Οδηγός σκοπό έχει την ικανοποίηση της ανάγκης των δήμων της χώρας και κυρίως
των Δημοτικών τους Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), όπου αυτές
ασκούν την αρμοδιότητα της ύδρευσης – αποχέτευσης, ώστε να αναθέσουν μελέτη Γενικού
Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan) εφαρμόζοντας το νέο πλαίσιο για την ανάθεση των
δημοσίων συμβάσεων και δη, το ν. 4412/2016.
Απευθύνεται σε μικρούς κυρίως δήμους/ΔΕΥΑ, για τους οποίους η εκτιμώμενη αξία της εν
λόγω μελέτης χωρίς ΦΠΑ μπορεί να προεκτιμηθεί ίση ή κατώτερη των 60.000€, ώστε να η
ανάθεσή της να μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω συνοπτικού διαγωνισμού, χωρίς τη
χρήση του ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων).
Ο Οδηγός περιλαμβάνει τις αναλυτικές οδηγίες, στις οποίες ο ενδιαφερόμενος φορέας
δύναται να ενημερωθεί για το θεσμικό πλαίσιο, για τις προβλέψεις μέτρων των
εγκεκριμένων ή των υπό αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ για τα 14 υδατικά διαμερίσματα, που
αφορούν στα Γενικά Σχέδια Ύδρευσης (Masterplan) από τις Δ.Ε.Υ.Α./Δήμους, καθώς και για
τις προβλέψεις δράσεων από την εξειδίκευση ή τις εκδοθείσες προσκλήσεις των ΠΕΠ του
ΕΣΠΑ 2014 - 2020, που αφορούν στα Γενικά Σχέδια Ύδρευσης (Masterplan) από τις
Δ.Ε.Υ.Α./Δήμους, όπως έχουν αποτυπωθεί έως σήμερα. Περιλαμβάνει επίσης, χρήσιμα
υποδείγματα τευχών, που θα βοηθήσουν το φορέα στις κυριότερες ενέργειες και τα οποία
οφείλει να προσαρμόσει στις εκάστοτε ιδιαιτερότητες της ανάθεσης. Τα υποδείγματα θα
πρέπει να προσαρμοστούν από τις Υπηρεσίες του δήμου στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες
της κάθε ανάθεσης.
Σημειώνεται ότι η προσαρμογή των όρων των υποδειγμάτων στις απαιτήσεις του
Ν.4412/2016 αλλά και του υπόλοιπου ισχύοντος θεσμικού πλαισίου λαμβάνει υπόψη τις
μέχρι σήμερα ισχύουσες διατάξεις (Φεβρουάριος 2019). Για τον λόγο αυτό ο συντάκτης
όταν προβαίνει στην χρήση των υποδειγμάτων θα πρέπει πάντα να ελέγχει την ισχύ του
σχετικού θεσμικού πλαισίου.
Ο Οδηγός είχε δημοσιευτεί από την ΜΟΔ Α.Ε. τον Οκτώβριο του 2017 και επικαιροποιήθηκε
τον Μάιο του 2018 ως τα Υποδείγματα MP1 και MP4 και το Φεβρουάριο του 2019 ως προς
τα υποδείγματα MP1 και MP5.
Ο Οδηγός συντάχθηκε και επικαιροποίηθηκε από ομάδα στελεχών των Tομέων ΤΥΣΟ
(Τομέας Υπηρεσιών Σχεδιασμού και Οργάνωσης) και ΤΔΥΥ (Τομέας Διαχειριστικών &
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών) της ΜΟΔ Α.Ε.
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1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ο παρών Οδηγός έχει ως σκοπό την υποστήριξη των δήμων της χώρας και κυρίως των Δημοτικών τους
Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), όπου αυτές ασκούν την αρμοδιότητα της
ύδρευσης – αποχέτευσης, ώστε να αναθέσουν μελέτη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan)
εφαρμόζοντας το νέο πλαίσιο για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων και δη, το ν. 4412/2016.
Απευθύνεται σε μικρούς κυρίως δήμους/ΔΕΥΑ, για τους οποίους η εκτιμώμενη αξία της εν λόγω
μελέτης χωρίς ΦΠΑ μπορεί να προεκτιμηθεί ίση ή κατώτερη των 60.000€ ώστε να η ανάθεσή της να
μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω συνοπτικού διαγωνισμού. Ο Οδηγός αφορά στην αποτύπωση των
απαιτούμενων ενεργειών στις οποίες πρέπει να προβούν οι Υπηρεσίες και τα αρμόδια όργανα του
δήμου ή της ΔΕΥΑ, ώστε να είναι σύννομη η ανάθεση για την εκπόνηση της μελέτης. Επίσης
περιλαμβάνει χρήσιμα υποδείγματα, που θα βοηθήσουν το φορέα στις κυριότερες ενέργειες και τα
οποία οφείλει να προσαρμόσει στις εκάστοτε ιδιαιτερότητες της ανάθεσης.

2. ΒΑΣΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Το σχετικό θεσμικό πλαίσιο προκύπτει κυρίως από την ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της
Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και έχει εναρμονισθεί με την εν λόγω Οδηγία και το ευρύτερο
θεσμικό πλαίσιο, με τις ακόλουθες νομοθετικές διατάξεις:
 Το Ν. 3199/9‐12‐2003 (ΦΕΚ 280 Α) για την «Προστασία και διαχείριση των υδάτων –
εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 23ης Οκτωβρίου 2000», όπως αυτός τροποποιήθηκε με τους νόμους Ν. 3481/2006,
Ν.3587/2007, Ν. 3621/2007, Ν. 3734/2009 και Ν. 4117/2013 και ισχύει.
 Το Π.Δ. υπ’ αριθμ. 51/2007 (ΦΕΚ 54Α/8‐3‐2007) "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", κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του Άρθρου 15, παράγρ. 1 του Ν.
3199/2003.
 Την ΥΑ 706/2010 (ΦΕΚ 1383Β/2‐9‐2010) «Καθορισμός των Λεκανών Απορροής Ποταμών της
χώρας και ορισμού των αρμόδιων Περιφερειών για τη διαχείριση και προστασία τους»
 Τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της
χώρας, τα οποία έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ,
κατ’ εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του ΠΔ 51/2007.
 Την ΚΥΑ 39626/2208/E130 (ΦΕΚ 2075Β/25‐09‐2009), σχετικά με τον καθορισμό μέτρων για
την προστασία των υπόγειων νερών από την ρύπανση και την υποβάθμιση, με την οποία
ενσωματώθηκε η Θυγατρική Οδηγία 2006/118/ΕΚ σχετικά με ‘‘την προστασία των υπόγειων
υδάτων από τη ρύπανση και την υποβάθμιση’’, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 17
της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.
 Την ΥΑ 1811/2011 (ΦΕΚ 3322Β/30‐12‐2011) του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής «Ορισμός ανώτερων αποδεκτών τιμών για την συγκέντρωση
συγκεκριμένων ρύπων, ομάδων ρύπων ή δεικτών ρύπανσης σε υπόγεια ύδατα, σε εφαρμογή
της παραγράφου 2 του Άρθρου 3 της υπ΄ αριθμ. 39626/2208/Ε130/2009 κοινής υπουργικής
απόφασης (Β΄2075)».
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 Την ΚΥΑ 51354/2641/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1572Β/8‐12‐2010), σχετικά με τον Καθορισμό
Προτύπων Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) για τις συγκεντρώσεις ορισμένων ρύπων και
ουσιών προτεραιότητας στα επιφανειακά ύδατα, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της
Οδηγίας 2008/105/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης
Δεκεμβρίου 2008 ‘‘σχετικά με Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) στον τομέα της
πολιτικής των υδάτων και σχετικά με την τροποποίηση και μετέπειτα κατάργηση των Οδηγιών
του Συμβουλίου 82/176/ΕΟΚ, 83/513/ΕΟΚ, 84/156/ΕΟΚ, 84/491/ΕΟΚ και 86/280/ΕΟΚ και την
τροποποίηση της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου’’,
καθώς και για τις συγκεντρώσεις ειδικών ρύπων στα εσωτερικά επιφανειακά ύδατα και άλλες
διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ οικ.170766/2016 (ΦΕΚ Β΄ 69), σε συμμόρφωση
με τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/39/ΕΚ και ισχύει.
 Την ΚΥΑ αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/2006 (ΦΕΚ Β’ 1225/05.09.2006) “Εκτίμηση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις
διατάξεις της οδηγίας 2001/42//ΕΚ «σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001”
 Την ΚΥΑ 140384/2011 (ΦΕΚ 2017Β/9‐9‐2011), σχετικά με τον Ορισμό Εθνικού Δικτύου
Παρακολούθησης της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων με καθορισμό των θέσεων
(σταθμών) μετρήσεων και των φορέων που υποχρεούνται στην λειτουργία τους, κατά το
άρθρο 4, παράγραφος 4 του Ν. 3199/2003.
 Την ΚΥΑ 146896/27.10.2014 (ΦΕΚ Β’ 2878 και Β’ 3142) «Κατηγορίες αδειών χρήσης και
εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών,
περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε
με τις ΚΥΑ οικ.101123/10.07.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1435) και οικ.170766/22.01.2016 (ΦΕΚ Β΄ 69) και
ισχύει, και με την οποία αντικαταστάθηκαν οι ΚΥΑ 43504/05.12.2005 (ΦΕΚ Β’ 1784) και ΚΥΑ
150559/10.06.2011 (ΦΕΚ Β’ 1440).
 Την ΚΥΑ 135275/22.05.2017 (ΦΕΚ Β’ 1751) «Έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και
τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των
υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του».
 Την ΚΥΑ Υ2/2600/21.06.2001 (ΦΕΚ Β’ 892) απόφαση σχετικά «με την ποιότητα του νερού
ανθρώπινης κατανάλωσης» με την οποία ενσωματώθηκε η Οδηγία 98/83/ΕΚ για το πόσιμο
νερό, όπως έχει τροποποιηθεί από την ΥΑ ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ.38295/2007, διορθωθεί με το ΦΕΚ
986/Β΄/18-06-2017 και ισχύει.
 Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
 Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84) « Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις
σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και
άλλες σχετικές διατάξεις»
 Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 Το Ν. 3643/2006 (ΦΕΚ 114 Α’) «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
 Το Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α' 52/28-02-2013): «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο».
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 Την ΥΑ ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/20.07.2017, ΦΕΚ 2519 Β’ «Έγκριση Κανονισμού
Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών & παροχής τεχνικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της
παρ. 8δ του άρθρου 53 του ν.4412/2016».
 Το N. 4483/2017 (ΦΕΚ Α' 107/31-7-2017) «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης
(Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το
προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και
άλλες διατάξεις.

3. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ







Δημοτικό Συμβούλιο / Διοικητικό Συμβούλιο Δ.Ε.Υ.Α.
Δήμαρχος/ Πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.
Οικονομική Επιτροπή Δήμου
Τεχνική Υπηρεσία Δήμου ή Δ.Ε.Υ.Α.
Οικονομική Υπηρεσία Δήμου
Επιτροπές που συγκροτούνται κατά τις κείμενες διατάξεις, ανάλογα με το είδος της
σύμβασης
 Αρμόδιο στέλεχος για καταχώρηση στο ΚΗΜΔΗΣ

4. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Το πλαίσιο προστασίας και διαχείρισης των Υδάτων της χώρας καθορίζεται από:
 Την Οδηγία Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ, βάσει της οποίας καταρτίζονται τα Σχέδια Διαχείρισης των
Λεκανών Απορροής των Υδατικών Διαμερισμάτων
 Τις λοιπές οδηγίες που σχετίζονται με τα νερά και θέτουν υποχρεώσεις σε κεντρικό και
περιφερειακό επίπεδο (περιλαμβάνονται στην οδηγία 2000/60/ΕΚ).
Στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας - Πλαίσιο για τα Νερά, όπως έχει ενσωματωθεί στο
εθνικό δίκαιο με τον Ν.3199/2003 και το Π.Δ. 51/2007, η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ολοκλήρωσε την κατάρτιση 14 Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών
Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) των Υδατικών Διαμερισμάτων (Υ.Δ.) της χώρας, όπου γίνεται η
περιγραφή των χαρακτηριστικών των ποταμών, των λιμνών, των παράκτιων υδάτων, των υπόγειων
υδάτων και των προστατευόμενων περιοχών που σχετίζονται με τη διαχείριση των υδάτων.
Τα ΣΔΛΑΠ περιλαμβάνουν Προγράμματα Μέτρων όπου προσδιορίζονται οι δράσεις και οι ενέργειες
που απαιτούνται για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2000/60/ΕΚ
για την «θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων», από τις καθ’
ύλη αρμόδιες υπηρεσίες.
Τα εγκεκριμένα Προγράμματα Μέτρων των Σχεδίων Διαχείρισης περιλαμβάνουν δύο κατηγορίες
μέτρων, τα Βασικά και τα Συμπληρωματικά.
Σχεδόν στην πλειονότητά τους τα εγκεκριμένα ή υπό αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ περιέχουν στο πλαίσιο των
Βασικών Μέτρων τους προβλέψεις για σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Masterplan) από τις
Δ.Ε.Υ.Α./Δήμους είτε από τις μεγαλύτερες ΔΕΥΑ.
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Σελίδα 5

Επίσης τα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, στην εξειδίκευση της
επενδυτικής προτεραιότητας 6b του Θεματικού Στόχου 6, προβλέπουν δράσεις εφαρμογής των
εγκεκριμένων ΣΔΛΑΠ της περιοχής παρέμβασής τους και σε μερικές περιπτώσεις υπάρχει πολύ
συγκεκριμένη αναφορά στα Γενικά Σχέδια Ύδρευσης. Επομένως τα εν λόγω ΠΕΠ αποτελούν σημαντική
ευκαιρία για τη χρηματοδότηση των Masterplan Ύδρευσης ιδίως για τις μεγαλύτερες ΔΕΥΑ.

4.1 Προβλέψεις των ΣΔΛΑΠ
Στον πίνακα, που ακολουθεί παρουσιάζονται οι προβλέψεις μέτρων των εγκεκριμένων ή των υπό
αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ για τα 14 υδατικά διαμερίσματα, που αφορούν στα Γενικά Σχέδια Ύδρευσης
(Masterplan) από τις Δ.Ε.Υ.Α./Δήμους, όπως έχουν αποτυπωθεί έως σήμερα.
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Σελίδα 6

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : Αποτύπωση προβλέψεων στα Σχεδία Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) για γενικά σχέδια ύδρευσης
Α/
Α

1

2

3

ΥΔΑΤΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Δυτική
Πελοπόννησος

Βόρεια
Πελοπόννησος

Ανατολική
Πελοπόννησος

ΦΕΚ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΣΛΑΑΠ

391/2013 (Φ.Ε.Κ.
1004/Β/24-42013)

391/2013 (Φ.Ε.Κ.
1004/Β/24-42013)

391/2013 (Φ.Ε.Κ.
1004/Β/24-42013)
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ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
(εξέλιξη διαδικασίας)

1η αναθεώρηση 15/5/2017
(Ενδιάμεση Φάση 1,
Παραδοτέο
Π13 Προσχέδιο Διαχείρισης
Λεκανών
Απορροής Ποταμών)

Ημερίδα για την αναθεώρηση
στις 14/9/2017

1η αναθεώρηση 15/5/2017
(Ενδιάμεση Φάση 1,
Παραδοτέο
Π13 Προσχέδιο Διαχείρισης
Λεκανών
Απορροής Ποταμών)

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ MASTER PLAN ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΔΛΑΠ

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ MASTER PLAN ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ
ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΔΛΑΠ

Σύνταξη / Επικαιροποίηση
Γενικών
Σχεδίων Ύδρευσης
(Masterplan) από τις ΔΕΥΑ

Σύνταξη γενικών σχεδίων ύδρευσης όπου θα εντοπίζονται οι υδάτινοι
πόροι που θα καλύψουν τις ανάγκες ύδρευσης σε μεσοπρόθεσμη και
μακροπρόθεσμη προοπτική, θα υιοθετούνται εγκαίρως τα κατάλληλα
μέτρα προστασίας και θα σχεδιάζονται τα απαραίτητα εξωτερικά
υδραγωγεία σε προκαταρκτικό επίπεδο. Προτείνεται τα Σχέδια
(Masterplan) να εκπονηθούν από τις ΔΕΥΑ ως καθ’ ύλην αρμόδιων
φορέων για το θέμα. Τα σχέδια αυτά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις
προβλέψεις των Σχεδίων Διαχείρισης για την κατάσταση των σωμάτων
και των λοιπών προγραμμάτων μέτρων και για το σκοπό αυτό θα πρέπει
να έχουν τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Δ/νσης Υδάτων .

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. Tα Σχέδια
(Masterplan) θα εκπονηθούν από τις ΔΕΥΑ/Δήμους. Τα Σχέδια αυτά θα
πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προβλέψεις των Σχεδίων Διαχείρισης
για την κατάσταση των υδατικών συστημάτων και των προγραμμάτων
μέτρων. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να έχουν τη σύμφωνη γνώμη
των οικείων Δ/νσεων Υδάτων. Η υλοποίηση των Σχεδίων θα γίνει κατά
προτεραιότητα σε ΔΕΥΑ ή Δήμους που εξυπηρετούν πληθυσμό αιχμής
μεγαλύτερο από 15.000 κατοίκους.

Σύνταξη / Επικαιροποίηση
Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης
(Masterplan) από τις
ΔΕΥΑ.

Σύνταξη γενικών σχεδίων ύδρευσης όπου θα εντοπίζονται οι υδάτινοι
πόροι που θα καλύψουν τις ανάγκες ύδρευσης σε μεσοπρόθεσμη και
μακροπρόθεσμη προοπτική, θα υιοθετούνται εγκαίρως τα κατάλληλα
μέτρα προστασίας και θα σχεδιάζονται τα απαραίτητα εξωτερικά
υδραγωγεία σε προκαταρκτικό επίπεδο. Προτείνεται τα Σχέδια
(Masterplan) να εκπονηθούν από τις ΔΕΥΑ ως καθ’ ύλην αρμόδιων
φορέων για το θέμα. Τα σχέδια αυτά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις
προβλέψεις των Σχεδίων Διαχείρισης για την κατάσταση των σωμάτων
και των λοιπών προγραμμάτων μέτρων και για το σκοπό αυτό θα πρέπει
να έχουν τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Δ/νσης Υδάτων .

Σύνταξη / Επικαιροποίηση
Γενικών
Σχεδίων Ύδρευσης
(Masterplan) από τις
ΔΕΥΑ.

Σύνταξη γενικών σχεδίων ύδρευσης όπου θα εντοπίζονται οι υδάτινοι
πόροι που θα καλύψουν τις ανάγκες ύδρευσης σε μεσοπρόθεσμη και
μακροπρόθεσμη προοπτική, θα υιοθετούνται εγκαίρως τα κατάλληλα
μέτρα προστασίας και θα σχεδιάζονται τα απαραίτητα εξωτερικά
υδραγωγεία σε προκαταρκτικό επίπεδο. Προτείνεται τα Σχέδια
(Masterplan) να εκπονηθούν από τις ΔΕΥΑ ως καθ’ ύλην αρμόδιων
φορέων για το θέμα. Τα σχέδια αυτά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις
προβλέψεις των Σχεδίων Διαχείρισης για την κατάσταση των σωμάτων
και των λοιπών προγραμμάτων μέτρων και για το σκοπό αυτό θα πρέπει
να έχουν τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Δ/νσης Υδάτων.

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. Tα Σχέδια (Masterplan) θα εκπονηθούν από τις
ΔΕΥΑ/Δήμους. Τα Σχέδια αυτά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις
προβλέψεις των Σχεδίων Διαχείρισης για την κατάσταση των υδατικών
συστημάτων και των προγραμμάτων μέτρων. Για το σκοπό αυτό θα
πρέπει να έχουν τη σύμφωνη γνώμη των οικείων Δ/νσεων Υδάτων.
Η υλοποίηση των Σχεδίων θα γίνει κατά προτεραιότητα σε ΔΕΥΑ ή
Δήμους που εξυπηρετούν πληθυσμό αιχμής μεγαλύτερο από 15.000
κατοίκους.

Σελίδα 7

Α/
Α

4

5

6

ΥΔΑΤΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Δυτική Στερεά
Ελλάδα

Ήπειρος

Αττική

ΦΕΚ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΣΛΑΑΠ

908/2014 (ΦΕΚ
2562 Β 25-092014)

1005/2013 (ΦΕΚ
Β’ 2292/13-092013)

391/2013 (Φ.Ε.Κ.
1004/Β/24-42013)
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ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
(εξέλιξη διαδικασίας)

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ MASTER PLAN ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΔΛΑΠ

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ MASTER PLAN ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ
ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΔΛΑΠ

Σύνταξη γενικών σχεδίων ύδρευσης όπου θα εντοπίζονται οι υδάτινοι
πόροι που θα καλύψουν τις ανάγκες ύδρευσης σε μεσοπρόθεσμη και
μακροπρόθεσμη προοπτική, θα υιοθετούνται εγκαίρως τα κατάλληλα
μέτρα προστασίας και θα σχεδιάζονται τα απαραίτητα εξωτερικά
υδραγωγεία σε προκαταρκτικό επίπεδο. Προτείνεται τα Σχέδια
(Masterplan) να εκπονηθούν από τις ΔΕΥΑ ως καθ’ ύλην αρμόδιων
φορέων για το θέμα. Τα σχέδια αυτά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις
προβλέψεις των Σχεδίων Διαχείρισης για την κατάσταση των σωμάτων
και των λοιπών προγραμμάτων μέτρων και για το σκοπό αυτό θα πρέπει
να
έχουν
τη
σύμφωνη
γνώμη
της
αρμόδιας
Δ/νσης
Υδάτων.

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. Tα Σχέδια
(Masterplan) θα εκπονηθούν από τις ΔΕΥΑ/Δήμους. Τα Σχέδια αυτά θα
πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προβλέψεις των Σχεδίων Διαχείρισης
ΛΑΠ για την κατάσταση των υδατικών συστημάτων και των
προγραμμάτων μέτρων, ενώ θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι
ενδεχόμενοι κίνδυνοι Πλημμύρας όπως έχουν αποτυπωθεί στα ΣΔΚΠ
της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να έχουν τη
σύμφωνη γνώμη των οικείων Δ/νσεων Υδάτων. Η υλοποίηση των
Σχεδίων θα γίνει κατά προτεραιότητα σε μεγάλες ΔΕΥΑ ή Δήμους.
Τροποποίηση /Εξειδίκευση του μέτρου WD04B080

1η αναθεώρηση 12/7/2017
Ενδιάμεση Φάση: 1,
Παραδοτέο: 13
Προσχέδιο Διαχείρισης

Δεν προβλέπεται

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 κατά
λληλα μέτρα προστασίας και θα σχεδιάζονται τα απαραίτητα εξωτερικ
ά υδραγωγεία σε προκαταρκτικό επίπεδο.Tα Σχέδια (Masterplan) θα ε
κπονηθούν από τις ΔΕΥΑ/Δήμους. Τα Σχέδια αυτά θα πρέπει να είναι σ
ύμφωνα με τις προβλέψεις των Σχεδίων Διαχείρισης για την κατάστασ
η των υδατικών συστημάτων και των προγραμμάτων μέτρων.Για το σκ
οπό αυτό θα πρέπει να έχουν τη σύμφωνη γνώμη των οικείων Δ/νσεω
ν Υδάτων.
Η υλοποίηση των Σχεδίων θα γίνει κατά προτεραιότητα σε μεγάλες ΔΕ
ΥΑ ή Δήμους .

1η αναθεώρηση 15/6/2017
(Ενδιάμεση Φάση 1,
Παραδοτέο Π13: Προσχέδιο
Διαχείρισης Λεκανών
Απορροής Ποταμών)

Σύνταξη γενικών σχεδίων ύδρευσης όπου θα εντοπίζονται οι υδάτινο
ι πόροι που θα καλύψουν τις ανάγκες ύδρευσης σε μεσοπρόθεσμη κ
αι μακροπρόθεσμη προοπτική, θα υιοθετούνται εγκαίρως τα κατάλλη
λα μέτρα προστασίας και θα σχεδιάζονται τα απαραίτητα εξωτερικά
υδραγωγεία σε προκαταρκτικό επίπεδο. Προτείνεται τα Σχέδια (Mast
erplan) να εκπονηθούν από τις ΔΕΥΑ ως καθ' ύλην αρμόδιων φορέων για
το
θέμα.
Τα
σχέδια
αυτά
θα
πρέπει
να
είναι σύμφωνα με τις προβλέψεις των Σχεδίων Διαχείρισης για την κατάσ
ταση των σωμάτων και των λοιπών προγραμμάτων μέτρων και για το
σκοπό αυτό θα πρέπει να έχουν τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Δ/ν
σης Υδάτων.

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. Tα Σχέδια
(Masterplan) θα εκπονηθούν από τις ΔΕΥΑ/Δήμους. Τα Σχέδια αυτά θα
πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προβλέψεις των Σχεδίων Διαχείρισης
για την κατάσταση των υδατικών συστημάτων και των προγραμμάτων
μέτρων. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να έχουν τη σύμφωνη γνώμη
των οικείων Δ/νσεων Υδάτων. Η υλοποίηση των Σχεδίων θα γίνει κατά
προτεραιότητα σε μεγάλες ΔΕΥΑ ή Δήμους .

1η αναθεώρηση 31/7/2017
Προσχέδιο Διαχείρισης
Λεκανών Απορροής Ποταμών

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

Σύνταξη / Επικαιροποίηση
Γενικών Σχεδίων
Ύδρευσης(Masterplan)
από τις ΔΕΥΑ

Σύνταξη /Επικαιροποίηση
Γενικών
Σχεδίων Ύδρευσης
(Masterplan) από τις
ΔΕΥΑ

Σελίδα 8

Α/
Α

7

8

9

ΥΔΑΤΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Ανατολική
Στερεά Ελλάδα

Θεσσαλία

Δυτική
Μακεδονία

ΦΕΚ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΣΛΑΑΠ

391/2013 (Φ.Ε.Κ.
1004/Β/24-42013)

οικ 909 (ΦΕΚ
2561/Β’/25-092014)

οικ. 107, ΦΕΚ
181/Β/ 31.1.2014
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ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
(εξέλιξη διαδικασίας)

1η αναθεώρηση 31.7.2017
(Προσχέδιο Διαχείρισης
Λεκανών Απορροής Ποταμών)

1η αναθεώρηση 31/7/2017
Προσχέδιο Διαχείρισης
Λεκανών Απορροής Ποταμών

1η αναθεώρηση 15/6/2017
(Προσχέδιο
Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών
Απορροής Ποταμών)
Η
ημερίδα για την αναθεώρηση
θα γίνει 21/9/2017

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

Σύνταξη / Επικαιροποίηση
Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης
(Masterplan) από τις ΔΕΥΑ

Σύνταξη / Επικαιροποίηση
Γενικών Σχεδίων
Ύδρευσης (Masterplan)
από τις ΔΕΥΑ.

Σύνταξη / Επικαιροποίηση
Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης
(Masterplan)

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ MASTER PLAN ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΔΛΑΠ

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ MASTER PLAN ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ
ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΔΛΑΠ

Σύνταξη γενικών σχεδίων ύδρευσης όπου θα εντοπίζονται οι υδάτινοι
πόροι που θα καλύψουν τις ανάγκες ύδρευσης σε μεσοπρόθεσμη και
μακροπρόθεσμη προοπτική, θα υιοθετούνται εγκαίρως τα κατάλληλα
μέτρα προστασίας και θα σχεδιάζονται τα απαραίτητα εξωτερικά
υδραγωγεία σε προκαταρκτικό επίπεδο. Προτείνεται τα Σχέδια
(Masterplan) να εκπονηθούν από τις ΔΕΥΑ ως καθ’ ύλην αρμόδιων
φορέων για το θέμα .Τα σχέδια αυτά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις
προβλέψεις των Σχεδίων Διαχείρισης για την κατάσταση των σωμάτων
και των λοιπών προγραμμάτων μέτρων και για το σκοπό αυτό θα πρέπει
να
έχουν
τη
σύμφωνη
γνώμη
της
αρμόδιας
Δ/νσης
Υδάτων.

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. Tα Σχέδια
(Masterplan) θα εκπονηθούν από τις ΔΕΥΑ/Δήμους. Τα Σχέδια αυτά
θαπρέπει να είναι σύμφωνα με τις προβλέψεις των
Σχεδίων Διαχείρισης ΛΑΠ για την κατάσταση των υδατικών
συστημάτων
και
των
προγραμμάτων
μέτρων,
ενώ θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οιενδεχόμενοι κίνδυνοι
Πλημμύρας όπως έχουναποτυπωθεί στα ΣΔΚΠ της Οδηγίας
2007/60/ΕΚ. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να έχουν τη σύμφωνη
γνώμητων οικείων Δ/νσεων Υδάτων. Η υλοποίηση των Σχεδίων θα
γίνει κατά προτεραιότητα σε μεγάλες ΔΕΥΑή Δήμους .Συνεχίζει το
μέτρο RBD07_OM06_069.

Σύνταξη γενικών σχεδίων ύδρευσης όπου θα εντοπίζονται οι υδάτινοι
πόροι που θα καλύψουν τις ανάγκες ύδρευσης σε μεσοπρόθεσμη και
μακροπρόθεσμη προοπτική, θα υιοθετούνται εγκαίρως τα κατάλληλα
μέτρα προστασίας και θα σχεδιάζονται τα απαραίτητα εξωτερικά
υδραγωγεία σε προκαταρκτικό επίπεδο. Προτείνεται τα Σχέδια
(Masterplan) να εκπονηθούν από τις ΔΕΥΑ ως καθ’ ύλην αρμόδιων
φορέων για το θέμα. Τα σχέδια αυτά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις
προβλέψεις των Σχεδίων Διαχείρισης για την κατάσταση των σωμάτων
και των λοιπών προγραμμάτων μέτρων και για το σκοπό αυτό θα πρέπει
να έχουν τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Δ/νσης Υδάτων.

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. Tα Σχέδια
(Masterplan) θα εκπονηθούν από τις ΔΕΥΑ/Δήμους. Τα Σχέδια αυτά θα
πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προβλέψεις των Σχεδίων Διαχείρισης
ΛΑΠ για την κατάσταση των υδατικών συστημάτων και των
προγραμμάτων μέτρων, ενώ θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
και οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι Πλημμύρας όπως έχουν αποτυπωθεί στα
ΣΔΚΠ της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να έχουν
τη σύμφωνη γνώμη των οικείων Δ/νσεων Υδάτων. Η υλοποίηση των
Σχεδίων θα γίνει κατά προτεραιότητα σε μεγάλες ΔΕΥΑ ή Δήμους .

Σύνταξη γενικών σχεδίων ύδρευσης όπου θα εντοπίζονται οι υδατικοί
πόροι που θα καλύψουν τις ανάγκες ύδρευσης σε μεσοπρόθεσμη και
μακροπρόθεσμη προοπτική, θα υιοθετούνται εγκαίρως τα κατάλληλα
μέτρα προστασίας και θα σχεδιάζονται τα απαραίτητα εξωτερικά
υδραγωγεία σε προκαταρκτικό επίπεδο. Προτείνεται τα Σχέδια
(Masterplan) να εκπονηθούν από την ΕΥΑΘ και τις ΔΕΥΑ ως καθ’ ύλην
αρμόδιων φορέων για το θέμα. Τα σχέδια αυτά θα πρέπει να είναι
σύμφωνα με τις προβλέψεις των Σχεδίων Διαχείρισης για την κατάσταση
των σωμάτων και των λοιπών προγραμμάτων μέτρων και για το σκοπό
αυτό θα πρέπει να έχουν τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διεύθυνσης
Υδάτων.

Σύνταξη γενικών σχεδίων ύδρευσης όπου θα εντοπίζονται οι υδατικοί
πόροι που θ ακαλύψουν 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. Tα Σχέδια
(Masterplan) θα εκπονηθούν από τις ΔΕΥΑ/Δήμους. Τα Σχέδια αυτά θα
πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προβλέψεις των Σχεδίων Διαχείρισης
ΛΑΠ για την κατάσταση των υδατικών συστημάτων και των
προγραμμάτων μέτρων, ενώ θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι
ενδεχόμενοι κίνδυνοι Πλημμύρας όπως έχουν αποτυπωθεί στα ΣΔΚΠ
της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να έχουν τη
σύμφωνη γνώμη των οικείων Δ/νσεων Υδάτων. Η υλοποίηση των
Σχεδίων θα γίνει κατά προτεραιότητα σε μεγάλες ΔΕΥΑ ή Δήμους.
Τροποποίηση/Εξειδίκευση μέτρου ΟΜ02-08
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ΥΔΑΤΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Κεντρική
Μακεδονία

Ανατολική
Μακεδονία

Θράκη

Κρήτη

ΦΕΚ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΣΛΑΑΠ

182Β'/31.1.2014

οικ 1007 (ΦΕΚ
2291/Β’/13.9.201
3

οικ 1006 (ΦΕΚ
2290/Β’/13.9.201
3

(ΦΕΚ Β’570/2015)

ΜΟΔ ΑΕ - Έκδοση 1η Οκτώβριος 2017

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
(εξέλιξη διαδικασίας)

1η αναθεώρηση 31/7/2017
(Προσχέδιο
Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών
Απορροής Ποταμών)

1η αναθεώρηση 15/6/2017
(Προσχέδιο Διαχείρισης
Λεκανών Απορροής Ποταμού
Παραδοτέο Π.13)

1η αναθεώρηση 15/6/2017
(Προσχέδιο Διαχείρισης
Λεκανών Απορροής Ποταμών
Παραδοτέο Π.13)

1η αναθεώρηση 6/2017
(Προσχέδιο Διαχείρισης
Λεκανών Απορροής Ποταμών.
Ημερίδα για την αναθεώρηση
στις 12-13/9/2017

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ MASTER PLAN ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΔΛΑΠ

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ MASTER PLAN ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ
ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΔΛΑΠ

Σύνταξη / Επικαιροποίηση
Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης
(Masterplan)
από τις ΔΕΥΑ

Σύνταξη γενικών σχεδίων ύδρευσης όπου θα εντοπίζονται οι υδατικοί
πόροι που θα καλύψουν τις ανάγκες ύδρευσης σε μεσοπρόθεσμη και
μακροπρόθεσμη προοπτική, θα υιοθετούνται εγκαίρως τα κατάλληλα
μέτρα προστασίας και θα σχεδιάζονται τα απαραίτητα εξωτερικά
υδραγωγεία σε προκαταρκτικό επίπεδο. Προτείνεται τα Σχέδια
(Masterplan) να εκπονηθούν από την ΕΥΑΘ και τις ΔΕΥΑ ως καθ’ ύλην
αρμόδιων φορέων για το θέμα. Τα σχέδια αυτά θα πρέπει να είναι
σύμφωνα με τις προβλέψεις των Σχεδίων Διαχείρισης για την
κατάστασητων σωμάτων και των λοιπών προγραμμάτων μέτρων και για
το σκοπό αυτό θα πρέπει να έχουν τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας
Δ/νσης Υδάτων.

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. Tα Σχέδια
(Masterplan) θα εκπονηθούν από τις ΔΕΥΑ/Δήμους. Τα Σχέδια αυτά θα
πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προβλέψεις των Σχεδίων Διαχείρισης
ΛΑΠ για την κατάσταση των υδατικών συστημάτων και των
προγραμμάτων μέτρων, ενώ θα πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη και οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι Πλημμύρας όπως έχουν
αποτυπωθεί στα ΣΔΚΠ της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ.Για το σκοπό αυτό θα
πρέπει να έχουν τη σύμφωνη γνώμη των οικείων Δ/νσεων Υδάτων. Η
υλοποίηση των Σχεδίων θα γίνει κατά προτεραιότητα σε μεγάλες ΔΕΥΑ
ή Δήμους.

Σύνταξη / Επικαιροποίηση
Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης
(Masterplan)

Σύνταξη γενικών σχεδίων ύδρευσης όπου θα εντοπίζονται οι υδάτινοι
πόροι που θα καλύψουν τις ανάγκες ύδρευσης σε μεσοπρόθεσμη και
μακροπρόθεσμη προοπτική, θα υιοθετούνται εγκαίρως τα κατάλληλα
μέτρα προστασίας και θα σχεδιάζονται τα απαραίτητα εξωτερικά
υδραγωγεία σε προκαταρκτικό επίπεδο. Προτείνεται τα Σχέδια
(Masterplan) να εκπονηθούν από τις ΔΕΥΑ ως καθ’ ύλην αρμόδιων
φορέων για το θέμα. Τα σχέδια αυτά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις
προβλέψεις των Σχεδίων Διαχείρισης για την κατάσταση των σωμάτων
και των λοιπών προγραμμάτων μέτρων και για το σκοπό αυτό θα πρέπει
να έχουν τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Δ/νσης Υδάτων .

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. Tα Σχέδια
(Masterplan) θα εκπονηθούν από τις ΔΕΥΑ/Δήμους. Τα Σχέδια αυτά θα
πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προβλέψεις των Σχεδίων Διαχείρισης
για την κατάσταση των υδατικών συστημάτων και των προγραμμάτων
μέτρων. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να έχουν τη σύμφωνη γνώμη
των οικείων Δ/νσεων Υδάτων. Η υλοποίηση των Σχεδίων θα γίνει κατά
προτεραιότητα σε μεγάλες ΔΕΥΑ ή Δήμους. Εξειδίκευση του μέτρου
ΥΔ11-ΟΜ06-02 από το 1ο ΣΔΛΑΠ

Σύνταξη γενικών σχεδίων ύδρευσης όπου θα εντοπίζονται οι υδάτινοι πό
ροι που θα καλύψουν τις ανάγκες ύδρευσης σε μεσοπρόθεσμη και μακρ
οπρόθεσμη προοπτική, θα υιοθετούνται
εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα προστασίας και θα σχεδιάζοντα τα απαραί
τητα εξωτερικά υδραγωγεία σε προκαταρκτικό επίπεδο. Προτείνεται τα Σ
χέδια (Masterplan) να εκπονηθούν
από τις ΔΕΥΑ ως καθ’ ύλην αρμόδιων φορέων για το θέμα. Τασχέδια αυτ
ά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προβλέψεις των Σχεδίων Διαχείρισ
ης για την κατάσταση των σωμάτων και των λοιπών προγραμμάτων μέτρ
ων και για το σκοπό αυτό θα πρέπει να έχουν τη σύμφωνη γνώμη της αρ
μόδιας Δ/νσης Υδάτων.

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.
Tα Σχέδια (Masterplan) θα εκπονηθούν από τις ΔΕΥΑ/Δήμους. Τα
Σχέδια αυτά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προβλέψεις των
Σχεδίων Διαχείρισης ΛΑΠ για την κατάσταση των υδατικών
συστημάτων και των προγραμμάτων μέτρων, ενώ θα πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη και οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι Πλημμύρας όπως
έχουν αποτυπωθεί στα ΣΔΚΠ της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ.Για το σκοπό
αυτό θα πρέπει να έχουν τη σύμφωνη γνώμη των οικείων Δ/νσεων
Υδάτων. Η υλοποίηση των Σχεδίων θα γίνει κατά προτεραιότητα σε
μεγάλες ΔΕΥΑ ή Δήμους .Τροποποίηση/εξειδίκευση μέτρου ΟΜ06-02

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. Προτείνεται τα Σχέδια
(Masterplan) να εκπονηθούν από τις ΔΕΥΑ, ως καθ’ ύλην αρμόδιοι
Φορείς για το θέμα. Τα σχέδια αυτά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις
προβλέψεις των Σχεδίων Διαχείρισης για την κατάσταση των υδατικών
συστημάτων και των προγραμμάτων μέτρων. Για το σκοπό αυτό θα
πρέπει να έχουν τη σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Υδάτων.

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. Τα Σχέδια (Masterplan) θα εκπονηθούν από τις
ΔΕΥΑ/Δήμους. Τα Σχέδια αυτά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις
προβλέψεις των Σχεδίων Διαχείρισης για την κατάσταση των υδατικών
συστημάτων και των προγραμμάτων μέτρων .Για το σκοπό αυτό θα
πρέπει να έχουν τη σύμφωνη γνώμη των οικείων Δ/νσεων Υδάτων. Η

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

Σύνταξη / Επικαιροποίηση
Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης
(Masterplan) από τις ΔΕΥΑ

Σύνταξη / Επικαιροποίηση
Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης
(Masterplan) από τις ΔΕΥΑ
GR13OM03-06
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Α/
Α

ΥΔΑΤΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΦΕΚ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΣΛΑΑΠ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
(εξέλιξη διαδικασίας)

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ MASTER PLAN ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΔΛΑΠ

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ MASTER PLAN ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ
ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΔΛΑΠ
υλοποίηση των Σχεδίων θα γίνει κατά προτεραιότητα σε μεγάλες ΔΕΥΑ
ή Δήμους. Εξειδίκευση του Μέτρου GR13OM03-06
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Νήσοι Αιγαίου

οικ 412 (ΦΕΚ
2019/Β’/17.9.201
3
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1η αναθεώρηση 6/2017
(Προσχέδιο Διαχείρισης
Λεκανών Απορροής Ποταμών)

Σύνταξη / Επικαιροποίηση
Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης
(Masterplan) από τις ΔΕΥΑ
GR13OM03-02

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. Προτείνεται τα Σχέδια
(Masterplan) να εκπονηθούν από τις ΔΕΥΑ, ως καθ’ ύλην αρμόδιοι
Φορείς για το θέμα. Τα σχέδια αυτά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις
προβλέψεις των Σχεδίων Διαχείρισης για την κατάσταση των υδατικών
συστημάτων και των προγραμμάτων μέτρων. Για το σκοπό αυτό θα
πρέπει να έχουν τη σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Υδάτων.

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. Tα Σχέδια
(Masterplan) θα εκπονηθούν από τις ΔΕΥΑ/Δήμους. Τα Σχέδια αυτά θα
πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προβλέψεις των Σχεδίων Διαχείρισης
για την κατάσταση των υδατικών συστημάτων και των προγραμμάτων
μέτρων. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να έχουν τη σύμφωνη γνώμη
των οικείων Δ/νσεων Υδάτων. Η υλοποίηση των Σχεδίων θα γίνει κατά
προτεραιότητα σε μεγάλες ΔΕΥΑ ή Δήμους. Εξειδίκευση μέτρου
GR14OM03-02
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4.2 Προβλέψεις της εξειδίκευσης και των προσκλήσεων των ΠΕΠ
Στον πίνακα, που ακολουθεί παρουσιάζονται οι προβλέψεις δράσεων από την εξειδίκευση ή τις
εκδοθείσες προσκλήσεις των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 - 2020, που αφορούν στα Γενικά Σχέδια Ύδρευσης
(Masterplan) από τις Δ.Ε.Υ.Α./Δήμους, όπως έχουν αποτυπωθεί έως σήμερα.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : Προβλέψεις1 στα Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020 για MASTER PLAN ΥΔΡΕΥΣΗΣ
(Εξειδίκευση και Προσκλήσεις)
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
Επενδυτικής Προτεραιότητας 6b ως προς
τα Masterplan ύδρευσης

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΞΙΔΕΙΚΕΥΣΗΣ

Α/Α
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΣΤΟ Ο.Π.Σ.
ΚΩΔ./
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΣΤΟ Ε.Π.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ
ΔΡΑΣΗ

ΔΡΑΣΗ 6.β.1.2 : Εφαρμογή μέτρων
βέλτιστης
διαχείρισης
υδάτων
και
παρακολούθησης
ποιότητας
τους,
σύμφωνα με τα Σχέδια Διαχείρισης
Λεκανών Απορροής η οποία μεταξύ άλλων
περιλαμβάνει
την
"Σύνταξη
/
Επικαιροποίηση
/Υλοποίηση
Γενικών
Σχεδίων Ύδρευσης (Masterplan)"

1923/ΙΟΝ38/2
017

Σύνταξη / Επικαιροποίηση
/Υλοποίηση Γενικών
Σχεδίων Ύδρευσης
(Masterplan)

1796/ΒΑ_ΕΤΠ
Α_6β_31/201
6

Σύνταξη / Επικαιροποίηση
Γενικών Σχεδίων
Ύδρευσης (Masterplan),
στις ΔΕΥΑ Λέσβου, Χίου
και στους Δήμους Σάμου,
Ικαρίας & Λήμνου,
σύμφωνα με το
αντίστοιχο μέτρο του
ΣΔΛΑΠ με κωδικό
GR14OM03-02. Στα Γενικά
Σχέδια Ύδρευσης 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.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ

Ε.Π. ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ

1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ MASTER PLAN

ΔΡΑΣΗ 6.β.2.02 : Υλοποίηση μέτρων του
Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής
Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων
Αιγαίου για την προώθηση της αποδοτικής
και αειφόρου χρήσης του νερού, την
προστασία των υδάτων που προορίζονται
για πόσιμο και τον έλεγχο απολήψεων
στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου η οποία
μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τη "Σύνταξη /
Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης
(Masterplan), στις ΔΕΥΑ Λέσβου, Χίου και
στους Δήμους Σάμου, Ικαρίας & Λήμνου,
σύμφωνα με το αντίστοιχο μέτρο του
ΣΔΛΑΠ με κωδικό GR14OM03-02"

Προβλέψεις έως τον Οκτώβρη του 2017
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ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
Επενδυτικής Προτεραιότητας 6b ως προς
τα Masterplan ύδρευσης
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΞΙΔΕΙΚΕΥΣΗΣ

Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ

Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ε.Π.
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΥ
Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ
Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ

Δράση 6.b.7: Σύνταξη - Επικαιροποίηση
Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης και
Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ MASTER PLAN
Α/Α
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΣΤΟ Ο.Π.Σ.
ΚΩΔ./
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΣΤΟ Ε.Π.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ
ΔΡΑΣΗ

1980/ΕΤΠΑ22/2017

Σύνταξη- Επικαιροποίηση
Γενικών Σχεδίων
Ύδρευσης και των
σχετικών Στρατηγικών
Μελετών
Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων, η οποία έχει
αναδειχθεί ως
αναγκαιότητα από το
Σχέδιο Διαχείρισης
Λεκανών Απορροής του
Υδατικού Διαμερίσματος
Κρήτης. Η δράση αφορά
στο μέτρο GR13OM03-06
του Σχεδίου Διαχείρισης
Λεκανών Απορροής του
Υδατικού Διαμερίσματος
Κρήτης

ΔΡΑΣΗ 06.1.1.02: Δράσεις βελτίωσης
διαχείρισης των υδατικών πόρων
σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης
λεκανών απορροής της Περιφέρειας, η
οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει
"Σύνταξη / επικαιροποίηση Γενικών
Σχεδίων Ύδρευσης (Masterplans)"
Δεν έχει προς το παρόν εξειδικεύσει
δράση που να αφορά σε Masterplan
ύδρευσης
Δεν έχει προς το παρόν εξειδικεύσει
δράση που να αφορά σε Masterplan
ύδρευσης
Δεν έχει προς το παρόν εξειδικεύσει
δράση που να αφορά σε Masterplan
ύδρευσης
Δεν έχει προς το παρόν εξειδικεύσει
δράση που να αφορά σε Masterplan
ύδρευσης
Δεν έχει προς το παρόν εξειδικεύσει
δράση που να αφορά σε Masterplan
ύδρευσης
Δεν έχει προς το παρόν εξειδικεύσει
δράση που να αφορά σε Masterplan
ύδρευσης
Δεν έχει προς το παρόν εξειδικεύσει
δράση που να αφορά σε Masterplan
ύδρευσης
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ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
Επενδυτικής Προτεραιότητας 6b ως προς
τα Masterplan ύδρευσης
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΞΙΔΕΙΚΕΥΣΗΣ

Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ MASTER PLAN
Α/Α
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΣΤΟ Ο.Π.Σ.
ΚΩΔ./
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΣΤΟ Ε.Π.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ
ΔΡΑΣΗ

Δεν έχει προς το παρόν εξειδικεύσει
δράση που να αφορά σε Masterplan
ύδρευσης
Δεν έχει προς το παρόν εξειδικεύσει
δράση που να αφορά σε Masterplan
ύδρευσης

*
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5. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΟΥ για ανάθεση μελετών με συνοπτικό
διαγωνισμό
Ο ενδιαφερόμενος φορέας (ΔΕΥΑ, Δήμος) μπορεί επίσης να αξιοποιήσει τον «ΟΔΗΓΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΥΣ ΓΙΑ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ Ή ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΜΙΚΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» τον οποίο έχει εκπονήσει η ΜΟΔ Α.Ε. και περιλαμβάνει αναλυτικές
οδηγίες για τις ενέργειες στις οποίες οφείλει να προβεί, ώστε η ανάθεση να είναι σύννομη. Επιπλέον
στον εν λόγω Οδηγό, ο ενδιαφερόμενος φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει το «Υπόδειγμα
Προγραμματικής Σύμβασης για χρήση «δάνειας» τεχνικής υπηρεσίας» για ανάθεση μελέτης μέσω
συνοπτικού διαγωνισμού.

6. ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ– ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ
Στον Οδηγό επισυνάπτονται μια σειρά υποδειγμάτων (Φάκελος Σύμβασης, Διακήρυξη, ΤΕΥΔ, Έντυπο
Οικονομικής Προσφοράς, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων), τα οποία απευθύνονται κυρίως σε
μικρούς Δήμους/ΔΕΥΑ.
Ο αναθέτων φορέας προκειμένου να χρησιμοποιήσει τα έντυπα αυτά θα πρέπει να τα προσαρμόσει
στις δικές του ανάγκες. Ειδικότερα, ο προϋπολογισμός που περιλαμβάνεται στα υποδείγματα μπορεί
να καλύψει τις απαιτήσεις ενός μικρού Δήμου, ενώ ένας μεγαλύτερος Δήμος θα χρειαστεί να αυξήσει
τον προϋπολογισμό αυτό. Κατ’ επέκταση ο μεγαλύτερος Δήμος θα προχωρήσει την ανάθεση με την
ανοικτή διαδικασία του άρθρου 121 του Ν. 4412/2016 και όχι με τη διαδικασία του συνοπτικού
διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση αυτή, ο προϋπολογισμός και η τεκμηρίωσή του, στο Τεύχος Προεκτιμώμενων
Αμοιβών, θα πρέπει να διαμορφωθούν ανάλογα, ώστε να προκύπτει ο επιμερισμός της αμοιβής ανά
κατηγορία μελέτης των καλούμενων στο διαγωνισμό τροποποιώντας τις κατάλληλες παραμέτρους
(π.χ. ημέρες απασχόλησης). Το σύνολο των παραπάνω θα πρέπει να γίνεται με βάση ισχύουσες
αποφάσεις της Γ.Γ.Ύ./ ΥΠ.Υ.ΜΕ., οι οποίες θα αναφέρονται στο τεύχος.
Επιπλέον, ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να προσαρμόσει τα δεδομένα που αφορούν την τεχνική
περιγραφή στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων και περιλαμβάνονται στο Φάκελο της σύμβασης και
αφορούν στις τοπικές συνθήκες και στις ιδιαιτερότητες της προς ανάθεση μελέτης και της ευρύτερης
περιοχής.
Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι η περιγραφή του υδροδοτικού συστήματος θα πρέπει να είναι
επικαιροποιημένη με βάση την υφιστάμενη κατάσταση ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές του Δήμου.
Τυχόν ειδικές αναφορές π.χ. σε παραλιακούς δήμους διαγράφονται εφόσον δεν ισχύουν.
Στην ενότητα αυτή συμπληρώνονται τα τοπικά στοιχεία ανά Δημοτική Ενότητα του Δήμου, γίνεται
αναφορά στα διαθέσιμα στοιχεία και σε προηγούμενες μελέτες που σχετίζονται με την υπό ανάθεση
μελέτη, στις υφιστάμενες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις π.χ. αν τμήμα του Δήμου βρίσκεται εντός
περιοχής Natura 2000, αν απαιτούνται εγκρίσεις από την αρμόδια Εφορία Αρχαιοτήτων, καθώς και αν
ο Δήμος διαθέτει καθορισμένες Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου
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Στο τεύχος του Φακέλου Σύμβασης υπάρχει ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα, το οποίο ο κάθε φορέας το
διαμορφώνει σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητές και τις απαιτήσεις της προς ανάθεση μελέτης.
Τέλος η ενσωμάτωση στο «αντικείμενο της σύμβασης» σταδίου για τη στρατηγική μελέτη
περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχει περιληφθεί για λόγους πληρότητας εφόσον κριθεί ότι για το
master plan καθίσταται υποχρεωτική με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία. Σε διαφορετική περίπτωση
η ΔΕΥΑ/ο Δήμος θα πρέπει να αναμορφώσει ανάλογα τόσο το αντικείμενο της σύμβασης όσο και την
προεκτίμηση της αμοιβής.

ΜΟΔ ΑΕ - Έκδοση 1η Οκτώβριος 2017

Σελίδα 16

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΤΕΥΧΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ MASTER PLAN ΥΔΡΕΥΣΗΣ
 Υπόδειγμα MP1: Διακήρυξη βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής
 Υπόδειγμα MP2: Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
 Υπόδειγμα MP3: Συγγραφή Υποχρεώσεων
 Υπόδειγμα MP4: Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.)
 Υπόδειγμα MP5: Φάκελος σύμβασης

