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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Τα Σχέδια Διαχείρισης αναφέρονται στην Οδηγία 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης 
στον τομέα της πολιτικής των υδάτων ή αλλιώς Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά. Μετά από μια μακρόχρονη 
περίοδο συζητήσεων και διαπραγματεύσεων μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τέθηκε 
σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000.  
 
Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ, ενσωματώνει διάφορες Κοινοτικές Οδηγίες που σχετίζονται με τη διαχείριση του 
περιβάλλοντος και την προστασία των υδάτων σε διάφορα επίπεδα και που στην πλειονότητά τους 
αποτελούν θυγατρικές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, Οδηγίες (91/271/ΕΟΚ, 91/676/ΕΟΚ, 96/61/ΕΚ, 98/83/ΕΚ 
κλπ.), καθώς και νέες Οδηγίες μεταγενέστερες της 2000/60/ΕΚ (2006/7/ΕΚ, 2006/118/ΕΚ, 2008/105/ΕΚ, 
2009/90/ΕΚ), που έχουν κατά κύριο λόγο συμπληρωματικό χαρακτήρα.  
 
Αποτελεί μια συνολική και καινοτόμο προσπάθεια προστασίας και διαχείρισης των υδατικών πόρων και 
αποτελεί το πιο βασικό θεσμικό εργαλείο που εισάγεται στον τομέα του νερού σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ), με παρόμοια εργαλεία να υιοθετούνται και σε διεθνές επίπεδο εδώ και πολλά χρόνια, 
αντικατοπτρίζοντας την τάση προς ολοκληρωμένο περιβαλλοντικό σχεδιασμό και αειφορική διαχείριση, με 
στόχο τη μακροπρόθεσμη προστασία όλων των υδάτων (επιφανειακών και υπόγειων) και των 
οικοσυστημάτων και δημιουργεί ένα πλαίσιο το οποίο:  
 
αποτρέπει την περαιτέρω υποβάθμιση και προστατεύει και βελτιώνει την κατάσταση όλων των 
υδατικών πόρων,  

προωθεί τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων, μέσω της μακροπρόθεσμης προστασίας των διαθέσιμων 
υδατικών πόρων,  

ενισχύει την προστασία του υδατικού περιβάλλοντος με την εφαρμογή μέτρων για τη μείωση της 
απόρριψης ρυπαντικών ουσιών και την εξάλειψη της απόρριψης ορισμένων επικίνδυνων ρυπαντών που 
προσδιορίζονται και επικαιροποιούνται σε ειδικούς καταλόγους ουσιών προτεραιότητας,  

διασφαλίζει την προοδευτική μείωση της ρύπανσης των υπόγειων υδάτων και την σταδιακή 
αποκατάσταση της ποιότητάς τους,  

συμβάλλει στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων ακραίων φαινομένων, πλημμύρων και ξηρασίας.  
 
Για την επίτευξη του σκοπού αυτού θεσπίζεται μια σειρά ρυθμίσεων, που επιχειρούν:  
 
να επιτύχουν τη διατήρηση ή την αποκατάσταση της καλής κατάστασης των επιφανειακών και των 
υπόγειων υδάτων μέχρι το έτος 2015,  

να ενοποιήσουν και να συμπληρώσουν την προηγούμενη αποσπασματική ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα 
νερά,  

να διαχειριστούν τους υδατικούς πόρους σε επίπεδο υδατικής περιφέρειας (περιοχή λεκάνης απορροής 
ποταμού), η οποία νοείται ότι αποτελείται από μία ή περισσότερες γειτονικές λεκάνες απορροής μαζί με τα 
υπόγεια και παράκτια ύδατα, ορίζοντας και την αρμόδια για τη διαχείρισή της αρχή,  

να ασκήσουν τη διαχείριση των υδατικών πόρων σε επίπεδο υδατικής περιφέρειας βάσει 
προγραμμάτων – σχεδίων διαχείρισης,  

να εξασφαλίσουν την κοινωνική συναίνεση μέσω της προώθησης των διαδικασιών συμμετοχής των 
πολιτών, και  

να προωθήσουν ορθολογικές αναλύσεις κόστους.  
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Όλα τα ανωτέρω αντιμετωπίζονται στο Σχέδιο Διαχείρισης του Υδατικού Διαμερίσματος 14 (Νήσοι Αιγαίου), 
το περιεχόμενο των οποίων περιγράφεται στο Άρθρο 13 και το Παράρτημα VII της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. 
Κάθε Σχέδιο Διαχείρισης αποτελεί ένα έγγραφο στρατηγικού σχεδιασμού για το Υδατικό Διαμέρισμα στο 
οποίο αναφέρεται, που παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες και τις λειτουργικές οδηγίες για την 
ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων και των οικοσυστημάτων. (Προσχέδιο Διαχείρισης 
Υδατικών Πόρων Νήσων Αιγαίου, 2014) 
 
Η εναρμόνιση της Ελλάδας με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ έγινε με τους παρακάτω Νόμους και Προεδρικά 
Διατάγματα. 

 
1. Νόμος  3199/2003 εναρµονίζεται το Εθνικό δίκαιο προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Ο Νόµος 

3199/2003 εφαρµόζεται για την προστασία και διαχείριση των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων. 
 

2. Προεδρικό Διάταγμα 51/2007, συμπεριλαμβάνει τις διατάξεις για την υλοποίηση του Νόμου 3199/2003 
και κατ’επέκταση της Κοινοτικής Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.  Τα κύρια άρθρα του είναι: 
 

 Άρθρο 6 «Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών» 
 

 Άρθρο 7«Υδατικά συστήματα που χρησιμοποιούνται για την απόληψη πόσιμου ύδατος»  
 

 Άρθρο 8 «Ανάκτηση του κόστους για υπηρεσίες ύδατος»  
 

Στο παρόν προσχέδιο παρουσιάζονται τα προτεινόμενα έργα της ΔΕΥΑ Νήσου Χίου και του Δήμου Χίου για 
την  Ύδρευση - Άρδευση και την Αποχέτευση.  Τα προτεινόμενα έργα είναι για τη βελτίωση του υδρευτικού 
προβλήματος της Νήσου Χίου, καθώς και της βελτίωσης των αποχετευτικών δικτύων και διάθεσης των 
λυμάτων του νησιού. Δεν λαμβάνεται υπόψη η ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος με βάση την 
Οδηγία 2000/60/ΕΚ, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τον υπολογισμό του χρηματοοικονομικού κόστους, 
κόστους φυσικού πόρου και περιβαλλοντικού κόστους. 

 
Η ΔΕΥΑ Νήσου Χίου ως διαχειριστής των υδάτων και ο Δήμος Χίου καταθέτουν τις προτάσεις που 
ακολουθούν. Οι προτάσεις είναι ανά Δημοτική Ενότητα και στο τέλος παρατίθενται στο σύνολό τους.  
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΡΔΕΥΣΗ 
 
Η Δημοτική Ενότητα Μαστιχοχωρίων με πληθυσμό 3.672 κατοίκων σύμφωνα με την απογραφή του 2011 
και με σημαντική προσαύξηση κατά την καλοκαιρινή περίοδο, αποτελείται από τα εξής  χωριά και τους 
παραλιακούς οικισμούς τους : 
 

 Αρμόλια 

 Βέσσα 

 Ελάτα, παραλιακός οικισμός Αγίας Ειρήνης 

 Καλαμωτή, παραλιακός οικισμός Κώμης 

 Λιθί, παραλιακός οικισμός  Όρμος Λιθίου 

 Μεστά, παραλιακοί οικισμοί Μερικούντας, Λιμένα και Τραχυλίων 

 Ολύμποι 

 Πατρικά, παραλιακός οικισμός Λιλικά 

 Πυργί, παραλιακοί οικισμοί Εμπορειού και Καρύντας, οικισμός Δότια 

Η υδροδότηση των παραπάνω οικισμών γίνεται από πηγές, πηγάδια και γεωτρήσεις με αντίστοιχη 
φθίνουσα πορεία ως προς την ποιότητα και ταυτόχρονη αύξηση της  ποσότητας του χρησιμοποιούμενου 
νερού. 

Εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας Μαστιχοχωρίων υπάρχουν δύο ταμιευτήρες. Ο ένας βρίσκεται 
στην περιοχή Αρμολίων, κατασκευάστηκε από το Υπουργείο Γεωργίας στα πλαίσια του Προγράμματος 
Αναδασμού και ο δεύτερος κατασκευάστηκε πρόσφατα στην περιοχή Κατράρη – Καλαμωτής. 

Συγκριτικό πλεονέκτημα για την εναλλακτική κάλυψη υδρευτικών αναγκών αποτελεί ο υφιστάμενος 
βασικός σχεδιασμός των δικτύων μεταφοράς υπό το υπό μελέτη δίκτυο ύδρευσης Φράγματος Κατράρη, ο 
οποίος αποτελείται από δύο βασικούς κλάδους ικανής μεταφοράς των επιθυμητών ποσοτήτων νερού. 

1. Βόρειος κλάδος δικτύου Φράγματος Κατράρη 

Αρμόλια – Βέσσα – Αγία Μαρίνα – (Λιθί, Ελάτα) 

2. Δυτικός κλάδος δικτύου Φράγματος Κατράρη 

Καλαμωτή – Πυργί – Ολύμποι – Μεστά – Λιμένας Μεστών 

Δευτερεύοντες κλάδοι είτε αυτοί τροφοδοτούνται από τον βασικό κλάδο υδροδότησης, είτε από αυτόνομα 
έργα, έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν αντίστροφα με εμπλουτισμό του βασικού κλάδου από τα 
επιμέρους αυτόνομα έργα με μικροπαρεμβάσεις. 

Ως προς τους αποθηκευτικούς χώρους /δεξαμενές στο σύνολο και επιμέρους ανά τέως κοινότητα ή οικισμό 
είναι γενικά επαρκείς χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα βελτίωσης ή κατασκευής νέων στο μέλλον. 

 
Στη Δημοτική Ενότητα Μαστιχοχωρίων παρατηρείται ότι στα υπάρχοντα υδροληπτικά έργα στο μεγαλύτερο 
τους μέρος η ποιότητα είναι αποδεκτή πλην όμως η ποσότητα για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών 
είναι ελλειμματική και αυτή καλύπτεται για μεν τους οικισμούς Βέσσας, Ελάτας και Λιθίου από τη 
Λιμνοδεξαμενή Αγίου Γεωργίου Συκούση, για δε τους οικισμούς Πυργίου, Ολύμπων και Μεστών από τις 
γεωτρήσεις Αρμολίων - Πυργίου και Συνδέσμου. 

Η αντλούμενη ποσότητα από αυτές είναι σημαντική και υποβαθμισμένη. 
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Για την αντιμετώπιση του ποσοτικού και ποιοτικού προβλήματος από την τέως Ν.Α. Χίου είχε ανατεθεί η 
εκπόνηση της μελέτης "Αξιοποίηση Φράγματος Καλαμωτής για την ύδρευση και άρδευση του Δήμου 
Μαστιχοχωρίων και Δήμου Ιωνίας". 

Η εν λόγω μελέτη προβλέπει για το τμήμα της ύδρευσης την κατασκευή τεσσάρων κλάδων ως εξής: 

1. Βόρειος κλάδος: Προς Αρμόλια, Βέσσα, Ελάτα, Λιθί 

2. Δυτικός κλάδος: Προς Πυργί, Ολύμπους, Μεστά, Λιμένα Μεστών 

3. Νότιος κλάδος: Προς Κώμη 

4. Ανατολικός κλάδος: Προς Πατρικά, Δημοτική Ενότητα Ιωνίας 

Ο ταμιευτήρας Κατράρη σύμφωνα με την μελέτη του είναι χωρητικότητας 1,91 εκ.κ.μ. και με ολική ανά 
υδρολογικό έτος συγκέντρωση 2,4 εκ.κ.μ. από τα οποία τα 0,49 εκ.κ.μ. θα διατίθενται την περίοδο 
εμπλουτισμού μετά από επεξεργασία για ύδρευση. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία συγκέντρωσης νερού στον 
ταμιευτήρα και για έκτο συνεχή χρόνο δεν κατέστει δυνατόν να συγκεντρωθεί αθροιστικά ούτε και ως 
ετήσια ποσότητα. 

Με τα έγγραφα 17/21-6-2007 και 45/23-5-2008 του Γραφείου Υδάτων Νομού Χίου της Δ/νσης Υδάτων της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που αφορούν την έγκριση της Π.Π.Ε και Μ.Π.Ε αντίστοιχα της μελέτης 
"Αξιοποίηση Φράγματος Καλαμωτής για την ύδρευση και άρδευση του Δήμου Μαστιχοχωρίων και Δήμου 
Ιωνίας" επισημαίνεται η εσκεμμένη υποεκτίμηση στον υπολογισμό της ποσότητας ανά άτομο ανά ημέρα 
προκειμένου να είναι θετικό το ισοζύγιο για υδρευτική χρήση και αυτά με την προϋπόθεση της 
συγκέντρωσης των 1,91 και 2,4 εκ.κ.μ. ανά έτος. 

Από τα παραπάνω προκύπτει η αναγκαιότητα κατασκευής του Φράγματος Κοντού για κάλυψη και μόνο 
υδρευτικών αναγκών της Δημοτικής Ενότητας Μαστιχοχωρίων, ώστε να προκύψει πλεόνασμα νερού από το 
Φράγμα Κατράρη για διάθεση σε υδρευτικές και μόνο ανάγκες για το Δήμο Ιωνίας και τον οικισμό 
Πατρικών. 
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ : 
 
1.  Κατασκευή υδρευτικού Φράγματος Κοντού  
 
2.  Κατασκευή υδρευτικών δικτύων και ταχυδιυλιστηρίου Φράγματος Κοντού 
 
3.  Κατασκευή ταχυδιυλιστηρίου Φράγματος Κατράρη στη θέση Καλαμωτή  
 
4.  Κατασκευή ταχυδιυλιστηρίου Φράγματος Κατράρη στη θέση Στενοχώνη  
 
5.   Κατασκευή δικτύων ύδρευσης Φράγματος Κατράρη για την ύδρευση του Δήμου      

 Μαστιχοχωρίων και του Δήμου Ιωνίας 
 
6.  Βελτίωση και διαχωρισμός δικτύων ύδρευσης και άρδευσης Καλαμωτής - Κώμης 
 
7.   Ολοκλήρωση και αξιοποίηση γεώτρησης Χειριζώνας για κάλυψη υδρευτικών  αναγκών Βέσσας, 

 Ελάτας, Λιθίου 
 
8.  Κατασκευή υδρευτικού δικτύου προς οικισμούς Εμπορειός και Δότια 
 
9. Κατασκευή λιμνοδεξαμενής άρδευσης στη θέση Δισκόρια Ολύμπων  

10. Κατασκευή αρδευτικού δικτύου  στη θέση Δισκόρια Ολύμπων  

11.  Αντικατάσταση και αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης Φιλίππου 
 
12.  Εμπλουτισμός Λιμνοδεξαμενής Αρμολίων από ρέμα Στρατοπέδου 
 
13.  Ανόρυξη γεωτρήσεων 
 
14.  Αξιοποίηση γεωτρήσεων 
 
15.  Βελτίωση υδρευτικών δικτύων 
 
16.  Κατασκευή υδρευτικών δικτύων 
 
17.  Βελτίωση αρδευτικών δικτύων 
 
18.  Κατασκευή αρδευτικών δικτύων 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΝΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΡΔΕΥΣΗ 
 
Η Δημοτική Ενότητα Ιωνίας με πληθυσμό 3.956 κατοίκων σύμφωνα με την απογραφή του 2011 και με 
σημαντική προσαύξηση κατά την καλοκαιρινή περίοδο, αποτελείται από τα εξής χωριά και τους 
παραλιακούς οικισμούς τους : 
 

 Βουνό, παραλιακός οικισμός Άγιος Ιωάννης και Λιλικάς 

 Έξω Διδύμα 

 Θολοποτάμι 

 Καταρράκτης 

 Καλλιμασιά, παραλιακός οικισμός Αγίου Αιμιλιανού και Μονολιάς 

 Κοινή 

 Μέσα Διδύμα 

 Μυρμήγκι 

 Νένητα, παραλιακός οικισμός Βοκαριάς και Γριδιών 

 Παγίδα 

 Φλάτσια, παραλιακός οικισμός Νεκτά 
 

Η υδροδότηση των παραπάνω οικισμών γίνεται από πηγές και γεωτρήσεις με αντίστοιχη φθίνουσα πορεία 
ως προς την ποιότητα και ταυτόχρονη αύξηση της  ποσότητας του χρησιμοποιούμενου νερού. 

Συγκριτικό πλεονέκτημα για την εναλλακτική κάλυψη υδρευτικών αναγκών αποτελεί ο υφιστάμενος 
βασικός σχεδιασμός των δικτύων μεταφοράς υπό το υπό μελέτη δίκτυο ύδρευσης Φράγματος Κατράρη, ο 
οποίος αποτελείται από δύο κύριους κλάδους επαρκούς μεταφορικής δυναμικότητας. 

Ο ένας κλάδος αφορά την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών από την γεώτρηση του Συνδέσμου με νερό 
υποβαθμισμένης ποιότητας και ποσοτικής επάρκειας (αφού υπάρχει διείσδυση του μετώπου της θάλασσας 
στη λεκάνη υδροφορίας) και ο δεύτερος κλάδος αφορά την κάλυψη υδρευτικών αναγκών από τις 
γεωτρήσεις Τήλης 1 και 2 με νερό καλής ποιότητας και επαρκούς ποσότητας. Η συγκεκριμένη λεκάνη 
εμφανίζει υδροφορία σε θετικό υψόμετρο και παρουσιάζει επαναπλήρωση με τις πρώτες βροχοπτώσεις ή 
και με τις πρώτες επιφανειακές απορροές του παρακείμενου χειμάρρου Κατράρη. 

Ως προς τους αποθηκευτικούς χώρους /δεξαμενές στο σύνολο και επιμέρους ανά τέως κοινότητα ή οικισμό 
είναι γενικά επαρκείς χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα βελτίωσης ή κατασκευής νέων στο μέλλον. 

Στα τελευταία 20 χρόνια περίπου δεν εκτελέστηκε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανόρυξης γεωτρήσεων 
στα διοικητικά όρια του τέως Δήμου Ιωνίας, προκειμένου να εντοπιστούν πιθανές λεκάνες υδροφορίας ή 
και να αποκλειστούν κάποιες περιοχές. 
 
Η γεωλογία της περιοχής του τέως Δήμου κατά το πλείστον αποτελείται από μάργες με αποτέλεσμα την 
ελαχιστοποίηση του εμπλουτισμού των λεκανών από τις οποίες αντλείται μέρος του νερού για υδρευτική ή 
άλλη χρήση. Επακόλουθο αυτής της ιδιαιτερότητας της περιοχής είναι ο περιορισμένος χρόνος 
εκμετάλλευσης των υδροληπτικών έργων (γεωτρήσεων). 
 
Επιπλέον μοναδική ιδιαιτερότητα με αρνητικά αποτελέσματα παρουσιάζει το ανατολικό και νότιο τμήμα 
του τέως Δήμου Ιωνίας καθώς και η περιοχή των Πατρικών μέχρι το ύψωμα του Μύλου στην περιοχή της 
Κώμης με απελευθέρωση μικροποσοτήτων μεθανίου και ύπαρξης ενώσεων θείου σε υδροληπτικά έργα 
(γεωτρήσεις) της εν λόγω περιοχής. 
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ : 
 
1.  Κατασκευή ταχυδιυλιστηρίου Φράγματος Κατράρη στη θέση Καλαμωτή 
 
2.   Κατασκευή δικτύων ύδρευσης Φράγματος Κατράρη για την ύδρευση του Δήμου 

 Μαστιχοχωρίων και του Δήμου Ιωνίας 
 
3.  Κατασκευή υδρευτικού δικτύου δεξαμενής Μυρμηγκίου με τον αγωγό μεταφοράς από Μέσα 
 Διδύμα προς Καλλιμασιά 
 
4.  Ανόρυξη γεωτρήσεων 
 
5.  Αξιοποίηση γεωτρήσεων 
 
6.  Βελτίωση υδρευτικών δικτύων 
 
7.  Κατασκευή υδρευτικών δικτύων 
 
8.  Βελτίωση αρδευτικών δικτύων 
 
9.  Κατασκευή αρδευτικών δικτύων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΡΔΕΥΣΗ 
 
Η Δημοτική Ενότητα Καμποχώρων με πληθυσμό 2.897 κατοίκων σύμφωνα με την απογραφή του 2011 και 
με σημαντική προσαύξηση κατά την καλοκαιρινή περίοδο, αποτελείται από τα εξής χωριά : 
 

 Άγιος Γεώργιος Συκούσης 

 Βαβίλοι 

 Βασιλεώνοικο 

 Βερβεράτο 

 Δαφνώνας 

 Ζυφιάς 

 Χαλκειός 

Η υδροδότηση των παραπάνω οικισμών γίνεται από πηγές, γεωτρήσεις και ταμιευτήρες με αντίστοιχη 
φθίνουσα πορεία ως προς την ποιότητα και ταυτόχρονη αύξηση της  ποσότητας του χρησιμοποιούμενου 
νερού. 
 
Οι οικισμοί της Δημοτικής Ενότητας Καμποχώρων καλύπτουν κυρίως αυτόνομα τις υδρευτικές τους ανάγκες 
χωρίς να υπάρχει ενιαίος αγωγός ενός ή δύο κλάδων και τούτο λόγω της ύπαρξης υδροληπτικών έργων 
(γεωτρήσεων) ανά οικισμό. 
 
Ως προς τους αποθηκευτικούς χώρους /δεξαμενές στο σύνολο και επιμέρους ανά τέως κοινότητα ή οικισμό 
είναι γενικά επαρκείς χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα βελτίωσης ή κατασκευής νέων στο μέλλον. 
 
Οι οικισμοί καθώς και τα υδροληπτικά έργα των γεωτρήσεων της Δημοτικής Ενότητας Καμποχώρων αν και 
βρίσκονται μέσα στη λεκάνη Κορακάρη δεν αντιμετωπίζουν τόσο σοβαρό πρόβλημα δεδομένου ότι 
σημαντικές ανάγκες καλύπτονται από πηγαία νερά και από τους δύο ταμιευτήρες Ζυφιά και Αγίου 
Γεωργίου. 
 
Με τον εξορθολογισμό της διαχείρισης κυρίως των ταμιευτήρων και σε σχέση με την μελλοντική κάλυψη 
των υδρευτικών αναγκών των οικισμών Βέσσας, Ελάτας και Λιθίου από ταμιευτήρα της Δημοτικής Ενότητας 
Μαστιχοχωρίων θα υπάρξουν σημαντικά πλεονάσματα για τον εμπλουτισμό και ποιοτική βελτίωση των 
υδραγωγείων των υπόλοιπων οικισμών της Δημοτικής Ενότητας και κατ' επέκταση των όμορων Δημοτικών 
Ενοτήτων. 
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ : 
 
1.   Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Λιμνοδεξαμενής Αγίου Γεωργίου Συκούση και  σύνδεση με δίκτυο 

 ύδρευσης Φράγματος Ζυφιά 
 
2.  Βελτίωση ταχυδιυλιστηρίου Φράγματος Ζυφιά 
 
3.  Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Φράγματος Ζυφιά 
 
4.  Ανόρυξη γεωτρήσεων δυτικά των οικισμών Ζυφιά, Βερβεράτου, Δαφνώνα 
 
5.  Αξιοποίηση γεωτρήσεων δυτικά των οικισμών Ζυφιά, Βερβεράτου, Δαφνώνα 
 
6.  Βελτίωση υδρευτικών δικτύων 
 
7.  Κατασκευή υδρευτικών δικτύων 
 
8.  Βελτίωση αρδευτικών δικτύων 
 
9.  Κατασκευή αρδευτικών δικτύων 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΡΔΕΥΣΗ 
 
Η Δημοτική Ενότητα Αγίου Μηνά με πληθυσμό 3.271 κατοίκων σύμφωνα με την απογραφή του 2011 και με 
σημαντική προσαύξηση κατά την καλοκαιρινή περίοδο, αποτελείται από τα εξής χωριά : 
 

 Θυμιανά, παραλιακοί οικισμοί Αγίας Ερμιόνης, Μέγα Λιμνιώνα, Καρφά, Κεραμείων, Λευκωνιάς 

 Νεοχώρι, παραλιακός οικισμός Αγίας Φωτεινής 
 

Η υδροδότηση των παραπάνω οικισμών γίνεται από δύο πηγές της περιοχής Θολοποταμίου και από 
γεωτρήσεις εντός και εκτός λεκάνης Κορακάρη. 

Οι παραλιακοί οικισμοί Θυμιανών και Νεοχωρίου είναι αυτοί που στο μεγαλύτερο βαθμό έχουν να 
καλύψουν την τουριστική κίνηση του νησιού κατά την καλοκαιρινή περίοδο χωρίς την ανάλογη υποδομή 
και πρόβλεψη για την έξαρση της κατανάλωσης νερού και τον μεσομακροπρόθεσμο σχεδιασμό από τη 
δεκαετία του'80 για τον τρόπο αντιμετώπισης της ποσοτικής και ποιοτικής επάρκειας με αποτέλεσμα να 
έχει υποβαθμιστεί η ποιότητα από την ανάγκη της όποιας ποσοτικής κάλυψης. 
 
Ως προς τους αποθηκευτικούς χώρους /δεξαμενές στο σύνολο και επιμέρους ανά τέως κοινότητα ή οικισμό 
είναι γενικά επαρκείς χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα βελτίωσης ή κατασκευής νέων στο μέλλον. 
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ : 
 
1.  Εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Μηνά 
 
2. Ανόρυξη γεωτρήσεων στη δυτική πλευρά Κορακάρη 
 
3. Αξιοποίηση γεωτρήσεων στη δυτική πλευρά Κορακάρη 
 
4.   Επέκταση κεντρικού αγωγού μεταφοράς βορείου κλάδου για εμπλουτισμό υδραγωγείων 

 Θυμιανών, Νεοχωρίου 
 
5. Εμπλουτισμός υδραγωγείων Θυμιανών, Νεοχωρίου από Φράγμα Ζυφιά 
 
6. Κατασκευή Φράγματος άρδευσης στη θέση Λακιά Κεραμείων 
 
7.  Κατασκευή αρδευτικών δικτύων Φράγματος Λακιά Κεραμείων 
 
8.  Βελτίωση υδρευτικών δικτύων 
 
9.  Κατασκευή υδρευτικών δικτύων 
 
10.  Βελτίωση αρδευτικών δικτύων 
 
11.  Κατασκευή αρδευτικών δικτύων 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΡΔΕΥΣΗ 

Η Δημοτική Ενότητα Ομηρούπολης με πληθυσμό 7.527 κατοίκων σύμφωνα με την απογραφή του 2011 και 
με σημαντική προσαύξηση κατά την καλοκαιρινή περίοδο, αποτελείται από τα εξής χωριά : 

 Ανάβατος 

 Αυγώνυμα 

 Βροντάδος 

 Καρυές 

 Λαγκάδα 

 Σιδηρούντα 

 Συκιάδα, παραλιακός οικισμός Παντουκιός 

Η υδροδότηση των παραπάνω οικισμών γίνεται από πηγές, πηγάδια, γεωτρήσεις, ταμιευτήρες και μονάδες 
αφαλάτωσης. 

Ο τέως Δήμος Βροντάδου ξεκίνησε πρωτοποριακά για τη Χίο, την εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης 
υφάλμυρου νερού στις σημερινές εγκαταστάσεις του Μηλιγκά ως αναγκαστική επίλυση του υδρευτικού 
του προβλήματος, δεδομένου ότι η κύρια πηγή υδροληψίας ήταν οι δύο γεωτρήσεις στην περιοχή του 
Κάμπου (ΕΒΕΚ και Σταυρινούδη), οι οποίες παρουσίαζαν έντονη υφαλμύρινση.  

Την ύδρευση του παραπάνω οικισμού της Δημοτικής Ενότητας Ομηρούπολης δεν μπορεί κάποιος να την 
αντιμετωπίσει αυτόνομα, χωρίς να λάβει υπόψη και τον αντίστοιχο οικισμό της πόλης της Χίου, δεδομένου 
ότι και οι δύο εντάσσονται στην αξιοποίηση και εκμετάλλευση της πηγής του Δελφινίου, των γεωτρήσεων 
της ευρύτερης περιοχής, καθώς και των μονάδων αφαλάτωσης Θόλου και Μηλιγκά. 

Η ποιότητα των υδροληπτικών έργων της Δημοτικής Ενότητας Ομηρούπολης είναι στο μεγαλύτερο τους 
μέρος αποδεκτή (με τα εν γένει ποιοτικά χαρακτηριστικά της Χίου), είτε από πηγαία νερά είτε από 
επεξεργασμένα. Η ύπαρξη του κεντρικού αγωγού μεταφοράς από Δελφίνι μέχρι τη Χίο δίνει τη δυνατότητα 
αξιοποίησης των υδροληπτικών έργων που βρίσκονται στην πορεία του αγωγού και επιπλέον υπάρχει η 
εναλλακτική λύση αντιμετώπισης υδρευτικών προβλημάτων σε οικισμούς από τους οποίους διέρχεται. 
Επιπλέον υπάρχει υδρευτικό δίκτυο σύνδεσης των οικισμών Αναβάτου και Αυγωνύμων με δυνατότητα 
αμφίδρομης λειτουργίας για εναλλακτικές λύσεις. 

Ως προς τους αποθηκευτικούς χώρους /δεξαμενές στο σύνολο και επιμέρους ανά τέως κοινότητα ή οικισμό 
είναι γενικά επαρκείς χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα βελτίωσης ή κατασκευής νέων στο μέλλον. 
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ : 

1.  Αξιοποίηση υδρευτικών πόρων ευρύτερης περιοχής Δελφινίου 

1.1  Μελέτη εξεύρεσης και αξιοποίησης υδρευτικών πόρων ευρύτερης περιοχής  Δελφινίου 

1.2  Έργο αξιοποίησης υδρευτικών πόρων ευρύτερης περιοχής Δελφινίου 

2.   Βελτίωση ζωνοποίησης οικισμού Βροντάδου 

3.  Βελτίωση υδρευτικών δικτύων 
 
4.  Κατασκευή υδρευτικών δικτύων 
 
5.  Βελτίωση αρδευτικών δικτύων 
 
6.  Κατασκευή αρδευτικών δικτύων 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΡΔΕΥΣΗ 

Η πόλη της Χίου με πληθυσμό 26.850 κατοίκων σύμφωνα με την απογραφή του 2011, ο οποίος στην 
πραγματικότητα είναι μικρότερος του πραγματικού εξυπηρετούμενου πληθυσμού, αφού το σύνολο σχεδόν 
των δραστηριοτήτων έχει συγκεντρωθεί στην πόλη και από κατοίκους άλλων περιοχών, οι οποίοι 
διαμένουν σε αυτήν και απογράφονται στους τόπους καταγωγής τους. Κατά το παρελθόν η υδροδότηση της 
πόλης της Χίου γινόταν από γεωτρήσεις κυρίως, οι οποίες βρίσκονται μέσα στο κέντρο της λεκάνης 
Κορακάρη. 

Θα ήταν άστοχο να εξεταστεί η επιδείνωση του υδρευτικού προβλήματος της πόλης απομονωμένο από το 
αντίστοιχο των όμορων οικισμών Βροντάδου, Θυμιανών, Νεοχωρίου και των οικισμών του τέως Δήμου 
Καμποχώρων πλην της τοπικής κοινότητας Αγίου Γεωργίου Συκούση, μηδέ εξαιρουμένων των οικισμών 
Θολοποταμίου και Καλλιμασιάς. 

Η αύξηση της κατανάλωσης λόγω της ανάπτυξης του βιωτικού επιπέδου, της ανάπτυξης τουριστικών 
δραστηριοτήτων με υπερσυγκέντρωση αυτών στο κεντρικό ανατολικό τμήμα του νησιού, η κάλυψη 
υδρευτικών αναγκών οικισμών που κατά το παρελθόν καλυπτόταν από υδρευτικά έργα εκτός λεκάνης, η  
υπεράντληση μαζί με την ανεξέλεγκτη κατανάλωση και χρήση για άρδευση οδήγησαν στην υποβάθμιση της 
ποιότητας του νερού με τα γνωστά αποτελέσματα της υφαλμύρινσης, της παρουσίας υδραργύρου, 
αρσενικού κλπ. 

 Η υδροδότηση της πόλης της Χίου γίνεται από πηγές, γεωτρήσεις, ταμιευτήρες και μονάδες αφαλάτωσης.  

Η πόλη της Χίου είναι ως προς τους αποθηκευτικούς χώρους /δεξαμενές στο σύνολο και επιμέρους ανά 
τέως κοινότητα ή οικισμό γενικά επαρκείς χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα βελτίωσης ή κατασκευής 
νέων στο μέλλον.  
 
Με τον εντοπισμό της παρουσίας υδραργύρου λόγω υφαλμύρινσης σε γεωτρήσεις της λεκάνης Κορακάρη, 
οι οποίες κάλυπταν και καλύπτουν υδρευτικές ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Μηνά και της πόλης 
της Χίου, από το Υπουργείο Εσωτερικών υπήρξε χρηματοδότηση προς την Διαδημοτική των Δήμων Χίου, 
Αγίου Μηνά και Ομηρούπολης το 2002 - 2003 (κατά την περίοδο εμφάνισης/εντοπισμού του υδραργύρου 
σε κάποιες γεωτρήσεις) για την ανόρυξη γεωτρήσεων εκτός λεκάνης Κορακάρη. Οι γεωτρήσεις που 
ανορύχθηκαν ήταν πολύ μεγάλου βάθους της τάξεως των 300 και 400μ., δεν υπήρχε επιστημονική 
τεκμηρίωση για τον εντοπισμό της θέσης και το πρόγραμμα δεν έδωσε θετικά αποτελέσματα. 

Η αντιμετώπιση του υδρευτικού προβλήματος της πόλης της Χίου θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με 
τα αντίστοιχα των όμορων οικισμών, αφού στην πραγματικότητα αποτελούν μια οικιστική συνέχεια και 
επιπλέον να υπάρχει εναλλακτική λύση για κάλυψη αναγκών είτε σε περιόδους αιχμής είτε σε έκτακτες 
καταστάσεις. 

Με την λειτουργία του ταμιευτήρα Κόρης Γεφύρι που βρίσκεται στο στάδιο της αποπεράτωσης και με την 
αρχική χρήση για άρδευση του Κάμπου, με την ταυτόχρονη διακοπή της λειτουργίας ισοδύναμων 
γεωτρήσεων προβλέπεται να υπάρξει σημαντική βελτίωση της ποιότητας του νερού στη λεκάνη και μετά 
από παρατηρήσεις σε εύλογο χρονικό διάστημα θα δοθεί η δυνατότητα επανασχεδιασμού της 
εκμετάλλευσης υδροληπτικών έργων της λεκάνης. 

Η απόφαση κατανομής χρήσης νερού του ταμιευτήρα Κόρης Γεφύρι και μετά από τον δεσμευτικό χρόνο της 
αρχικής χρήσης του έργου, θα δώσει τη δυνατότητα κάλυψης και σημαντικού μέρους υδρευτικών αναγκών 
για την πόλη της Χίου. 

 Η εκμετάλλευση των απορροών του χειμάρρου Κουφού με την κατασκευή ταμιευτήρα θα δώσει τη 
δυνατότητα περαιτέρω βελτίωσης του υδρευτικού προβλήματος.  
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Η συνέχιση της μελέτης αντικατάστασης γεωτρήσεων από το ανατολικό μέτωπο της λεκάνης Κορακάρη με 
ταυτόχρονη κατάργησή τους και μετά από εντοπισμό υδροφορίας και μεταφοράς τους σε θέσεις που έχουν 
καταγραφεί θα βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα του νερού και παράλληλα θα υπάρξει προστασία για την 
παραπέρα διείσδυση του μετώπου της θάλασσας. Οι γεωτρήσεις που προτείνεται να αντικατασταθούν 
καταρχήν είναι του Γούλια, Χέλιου και Κουτρουλόμυλου.  

Η περαιτέρω διερεύνηση του Δελφινίου και της ευρύτερης περιοχής (όπως προτείνεται και για τη Δημοτική 
Ενότητα Ομηρούπολης) θα δώσει τη δυνατότητα εμπλουτισμού των υδραγωγείων Βροντάδου, Χίου και 
Θυμιανών είτε με νερό για άμεση χρήση σε περιόδους έντονης υδροφορίας των υδροληπτικών έργων είτε 
μετά από επεξεργασία και επέκταση των μονάδων του Θόλου. 
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ : 

1.  Αξιοποίηση ταμιευτήρα Κόρης Γεφύρι για ύδρευση 

2.  Κατασκευή ταμιευτήρα στη θέση Κουφός ποταμός για ύδρευση 

3.  Αξιοποίηση ταμιευτήρα στη θέση Κουφός ποταμός για ύδρευση 

4.  Αξιοποίηση υδρευτικών πόρων ευρύτερης περιοχής Δελφινίου 

4.1  Μελέτη εξεύρεσης και αξιοποίησης υδρευτικών πόρων ευρύτερης περιοχής  Δελφινίου 

4.2  Έργο αξιοποίησης υδρευτικών πόρων ευρύτερης περιοχής Δελφινίου 

5.  Επέκταση μονάδων αφαλάτωσης στην περιοχή Θόλος 

6.  Αντικατάσταση και αξιοποίηση γεωτρήσεων (Γούλια, Χέλιου και Κουτρουλόμυλου) 

7.  Βελτίωση ταχυδιυλιστηρίου Ψαρόπετρας 

8.  Ανόρυξη γεωτρήσεων 

9.  Αξιοποίηση γεωτρήσεων 

10.  Βελτίωση υδρευτικών δικτύων 

11.  Κατασκευή υδρευτικών δικτύων 

12.  Φράγμα Σαραπιό 

12.1  Ολοκλήρωση Φράγματος Σαραπιού 

12.2  Κατασκευή δικτύων Φράγματος Σαραπιού 

12.3  Κατασκευή ταχυδιυλιστηρίου και δικτύων μεταφοράς Φράγματος Σαραπιού 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΡΔΕΥΣΗ 

Η Δημοτική Ενότητα Καρδαμύλων με πληθυσμό 2.234 κατοίκων σύμφωνα με την απογραφή του 2011 και 
με σημαντική προσαύξηση κατά την καλοκαιρινή περίοδο, αποτελείται από τα εξής χωριά : 

 Αμάδες, παραλιακός οικισμός Αμάδων 

 Βίκι 

 Καμπιά 

 Καρδάμυλα, παραλιακός οικισμός Βλυχάδα, Ναγός και Γιόσωνας 

 Πιτυός 

 Σπαρτούντα 

Η υδροδότηση των παραπάνω οικισμών γίνεται από πηγές, πηγάδια και γεωτρήσεις. Όπως στη Δημοτική 
Ενότητα Αμανής έτσι και στη Δημοτική Ενότητα Καρδαμύλων η κάλυψη των υδρευτικών αναγκών γίνεται 
από πηγές, των οποίων η ποιότητα του νερού βρίσκεται εντός των ορίων της ισχύουσας ΚΥΑ. 

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι στο σύνολο των οικισμών της Δημοτικής Ενότητας Καρδαμύλων δεν 
εντοπίζεται υδρευτικό, καθώς και αρδευτικό πρόβλημα. 

Ο οικισμός του Πιτυούς που αντιμετώπιζε υδρευτικό πρόβλημα την καλοκαιρινή περίοδο, το έχει βελτιώσει 
με την κατασκευή της δεξαμενής των 1.000κ.μ., ενώ ως προς την περαιτέρω βελτίωση του υδρευτικού 
κρίνεται αναγκαία η κατασκευή αρδευτικού δικτύου για να μειωθεί η αρδευτική κατανάλωση από το 
δίκτυο ύδρευσης.  

Ως προς τους αποθηκευτικούς χώρους /δεξαμενές στο σύνολο και επιμέρους ανά τέως κοινότητα ή οικισμό 
είναι γενικά επαρκείς χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα βελτίωσης ή κατασκευής νέων στο μέλλον. 
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ : 

1.  Κατασκευή αρδευτικού δικτύου στο Πιτυός 

2. Βελτίωση υδρευτικών δικτύων 
 
3.  Κατασκευή υδρευτικών δικτύων 
 
4.  Βελτίωση αρδευτικών δικτύων 
 
5.  Κατασκευή αρδευτικών δικτύων 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΑΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΡΔΕΥΣΗ 
 
Η Δημοτική Ενότητα Αμανής με πληθυσμό 983 κατοίκων σύμφωνα με την απογραφή του 2011 και με 
σημαντική προσαύξηση κατά την καλοκαιρινή περίοδο, αποτελείται από τα εξής χωριά : 
 

 Άγιο Γάλας 

 Αφροδίσια 

 Βολισσός, παραλιακοί οικισμοί Λαμψά, Λημνιά, Λήμνος, Μάναγρος 

 Διευχά 

 Εγρηγόρος 

 Κατάβαση 

 Κέραμος, παραλιακός οικισμός Αγιάσματα 

 Κηπουριές 

 Κουρούνια 

 Λεπτόποδα, παραλιακός οικισμός Αγιάσματα 

 Νέα Ποταμιά 

 Νενητούρια 

 Παρπαριά 

 Πιραμά 

 Πισπιλούντα 

 Τρύπες 

 Φυτά 

 Χάλανδρα 

Η υδροδότηση των παραπάνω οικισμών γίνεται κυρίως από πηγές με σχετική επάρκεια την καλοκαιρινή 
περίοδο, συμπληρωματικά με γεωτρήσεις σε δύο οικισμούς και βασικά από γεωτρήσεις σε έναν οικισμό. Η 
Δημοτική Ενότητα Αμανής όπως και η Δημοτική Ενότητα Καρδαμύλων μπορούμε να πούμε ότι έχουν το 
ποιοτικό συγκριτικό πλεονέκτημα από όλο το Δήμο να βρίσκεται το νερό εντός των ορίων ή στις παρυφές 
των απαιτήσεων της ισχύουσας ΚΥΑ. 

Οι οικισμοί της Δημοτικής Ενότητας Αμανής καλύπτουν αυτόνομα τις υδρευτικές και αρδευτικές τους 
ανάγκες χωρίς να υπάρχει ενιαίος αγωγός ενός ή δύο κλάδων και τούτο λόγω της ύπαρξης υδροληπτικών 
έργων (πηγών) ανά οικισμό. 

Οι οικισμοί της Δημοτικής Ενότητας Αμανής δεν αντιμετωπίζουν ουσιαστικό πρόβλημα ύδρευσης, πλην του 
οικισμού Λεπτοπόδων, όπου τούτο παρατηρείται κατά τη θερινή περίοδο. Οι αρδευτικές ανάγκες είναι 
περιορισμένες στους οικισμούς πλην της Βολισσού, δεδομένης της μορφολογίας του εδάφους, της 
πληθυσμιακής συρρίκνωσης και του γηραιού πληθυσμού. 

Ως προς τους αποθηκευτικούς χώρους /δεξαμενές στο σύνολο και επιμέρους ανά τέως κοινότητα ή οικισμό 
είναι γενικά επαρκείς χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα βελτίωσης ή κατασκευής νέων στο μέλλον. 
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ : 

1.  Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης Λιβάδι Βολισσού με την κατασκευή δεξαμενής 100 κ.μ. και 
 αρδευτικού δικτύου 

2.  Κατασκευή υδατοδεξαμενής 100κ.μ. Χαλάνδρων 

3. Κατασκευή υδατοδεξαμενής 200κ.μ. Λεπτοπόδων 

4.  Βελτίωση υδρευτικών δικτύων 
 
5.  Κατασκευή υδρευτικών δικτύων 
 
6.  Βελτίωση αρδευτικών δικτύων 
 
7.  Κατασκευή αρδευτικών δικτύων 
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΗΣΟ ΧΙΟ 

1.  Κατασκευή υδρευτικού Φράγματος Κοντού        

2.  Κατασκευή υδρευτικών δικτύων και ταχυδιυλιστηρίου Φράγματος Κοντού  

3.  Κατασκευή ταχυδιυλιστηρίου Φράγματος Κατράρη στη θέση Καλαμωτή   

4.  Κατασκευή ταχυδιυλιστηρίου Φράγματος Κατράρη στη θέση Στενοχώνη   

5.  Κατασκευή δικτύων ύδρευσης Φράγματος Κατράρη για την ύδρευση του  Δήμου Μαστιχοχωρίων 
και του Δήμου Ιωνίας      

6. Κατασκευή λιμνοδεξαμενής άρδευσης στη θέση Δισκόρια Ολύμπων  

7. Κατασκευή αρδευτικού δικτύου  στη θέση Δισκόρια Ολύμπων  

8.  Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Λιμνοδεξαμενής Αγίου Γεωργίου και σύνδεση με   δίκτυο ύδρευσης  
Φράγματος Ζυφιά       

9.  Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Φράγματος Ζυφιά 

10.  Βελτίωση ταχυδιυλιστηρίου Φράγματος Ζυφιά  

11.  Ανόρυξη γεωτρήσεων δυτικά των οικισμών Ζυφιά, Βερβεράτου, Δαφνώνα  
 
12.  Αξιοποίηση γεωτρήσεων δυτικά των οικισμών Ζυφιά, Βερβεράτου, Δαφνώνα  
 
13.  Εμπλουτισμός υδραγωγείων Θυμιανών, Νεοχωρίου από Φράγμα Ζυφιά   

14. Ανόρυξη γεωτρήσεων στη δυτική πλευρά Κορακάρη 
 
15.  Αξιοποίηση γεωτρήσεων στη δυτική πλευρά Κορακάρη 
 
16.  Αξιοποίηση ταμιευτήρα Κόρης Γεφύρι για ύδρευση     

17.  Κατασκευή ταμιευτήρα στη θέση Κουφός ποταμός     

18.  Αξιοποίηση ταμιευτήρα στη θέση Κουφός ποταμός για ύδρευση   

19. Εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Μηνά  

20.  Επέκταση μονάδων αφαλάτωσης στην περιοχή Θόλος    

21.  Αξιοποίηση υδρευτικών πόρων ευρύτερης περιοχής Δελφινίου  

21.1  Μελέτη εξεύρεσης και αξιοποίησης υδρευτικών πόρων ευρύτερης περιοχής Δελφινίου  

21.2  Έργο αξιοποίησης υδρευτικών πόρων ευρύτερης περιοχής Δελφινίου  

22.  Βελτίωση ταχυδιυλιστηρίου Ψαρόπτερας  

23.  Βελτίωση ζωνοποίησης οικισμού Βροντάδου 

24.  Επέκταση κεντρικού αγωγού μεταφοράς βορείου κλάδου για εμπλουτισμό υδραγωγείων  
Θυμιανών, Νεοχωρίου        
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25.  Ολοκλήρωση και αξιοποίηση γεώτρησης Χειριζώνας για κάλυψη υδρευτικών  αναγκών Βέσσας, 
 Ελάτας, Λιθίου   

26.  Κατασκευή αρδευτικού δικτύου στο Πιτυός 

27. Κατασκευή Φράγματος Άρδευσης στη θέση Λακιά Κεραμείων    

28.  Κατασκευή αρδευτικών δικτύων Φράγματος Λακιά Κεραμείων  

29. Αντικατάσταση και αξιοποίηση γεωτρήσεων (Γούλια, Χέλιου και Κουτρουλόμυλου) 

30.  Ανόρυξη γεωτρήσεων         

31. Αξιοποίηση γεωτρήσεων 

32. Κατασκευή υδρευτικού δικτύου δεξαμενής Μυρμηγκίου με τον αγωγό μεταφοράς από Μέσα 
 Διδύμα προς Καλλιμασιά        

33.  Βελτίωση και διαχωρισμός δικτύων ύδρευσης και άρδευσης Καλαμωτής - Κώμης 

34. Κατασκευή υδρευτικού δικτύου προς οικισμούς Εμπορειός και Δότια   

35.  Κατασκευή υδατοδεξαμενής 100κ.μ. Χαλάνδρων   

36. Κατασκευή υδατοδεξαμενής 200κ.μ. Λεπτοπόδων    

37.  Αντικατάσταση και αξιοποίηση  αρδευτικής γεώτρησης Φιλίππου   

38.  Εμπλουτισμός Λιμνοδεξαμενής Αρμολίων από ρέμα Στρατοπέδου   

39.  Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης Λιβάδι Βολισσού με την κατασκευή δεξαμενής 100 κ.μ. και 
 αρδευτικού δικτύου  

40. Βελτίωση υδρευτικών δικτύων 

41.  Κατασκευή υδρευτικών δικτύων 

42.  Βελτίωση αρδευτικών δικτύων 

43.  Κατασκευή αρδευτικών δικτύων 

44. Κατασκευή ανασχετικών φραγμάτων εμπλουτισμού 

45.  Φράγμα Σαραπιό 

45.1  Ολοκλήρωση Φράγματος Σαραπιού 

45.2  Κατασκευή δικτύων Φράγματος Σαραπιού 

45.3  Κατασκευή ταχυδιυλιστηρίου και δικτύων μεταφοράς Φράγματος Σαραπιού 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

Η Δημοτική Ενότητα Μαστιχοχωρίων με πληθυσμό 3.672 κατοίκων σύμφωνα με την απογραφή του 2011 
και με σημαντική προσαύξηση κατά την καλοκαιρινή περίοδο, αποτελείται από τα εξής  χωριά και τους 
παραλιακούς οικισμούς τους : 
 

 Αρμόλια 

 Βέσσα 

 Ελάτα, παραλιακός οικισμός Αγίας Ειρήνης 

 Καλαμωτή, παραλιακός οικισμός Κώμης 

 Λιθί, παραλιακός οικισμός  Όρμος Λιθίου 

 Μεστά, παραλιακοί οικισμοί Μερικούντας, Λιμένα και Τραχυλίων 

 Ολύμποι 

 Πατρικά, παραλιακός οικισμός Λιλικά 

 Πυργί, παραλιακοί οικισμοί Εμπορειού και Καρύντας, οικισμός Δότια 
 
Στους οικισμούς Αρμολίων, Λιθίου και Καλαμωτής υπάρχουν αποχετευτικά δίκτυα τα οποία καταλήγουν σε 
βιολογικούς καθαρισμούς και εξυπηρετούν το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού. Στον οικισμό της 
Καλαμωτής το 50% κατά προσέγγιση του δικτύου που καταλήγει στον βιολογικό καθαρισμό είναι 
παντορροϊκό και προτείνεται η κατασκευή νέου αποχετευτικού δικτύου, ώστε να υπάρξει διαχωρισμός των 
όμβριων από τα λύματα.    
 
Στον παραλιακό οικισμό της Κώμης λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης κατά τους θερινούς μήνες, 
αλλά και των μονίμων κατοίκων κρίνεται αναγκαία η κατασκευή αποχετευτικού δικτύου, καθώς και η 
κατασκευή μονάδος βιολογικού καθαρισμού. 
 
Ο οικισμός του Πυργίου είναι ο πρώτος πληθυσμιακά οικισμός στη Δημοτική Ενότητα Μαστιχοχωρίων και 
καλύπτεται από αποχετευτικό δίκτυο, το οποίο όμως δεν καταλήγει σε βιολογικό καθαρισμό. Προτείνεται η 
κατασκευή μονάδος βιολογικού καθαρισμού. 
 
Ο οικισμός των Μεστών είναι ο τρίτος κατά σειρά πληθυσμιακά οικισμός, μετά το Πυργί και την Καλαμωτή. 
Καλύπτεται από αποχετευτικό δίκτυο, το οποίο όμως δεν καταλήγει σε βιολογικό καθαρισμό. Προτείνεται η 
κατασκευή μονάδος βιολογικού καθαρισμού. 
 
Στον οικισμό Βέσσας υπάρχει μόνο παντορροϊκό δίκτυο και προτείνεται η κατασκευή αποχετευτικού 
δικτύου. 
 
Στους Ολύμπους ένα ποσοστό της τάξεως του 30% των κατοίκων εξυπηρετείται από παντορροϊκό δίκτυο και 
προτείνεται η δημιουργία αποχετευτικού δικτύου. 
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ : 

1. Κατασκευή - επέκταση αποχετευτικών δικτύων στην Καλαμωτή 

2. Κατασκευή - επέκταση αποχετευτικών δικτύων στην Κώμη 

3. Κατασκευή μονάδος βιολογικού καθαρισμού στην Κώμη  

4. Κατασκευή μονάδος βιολογικού καθαρισμού στα Μεστά 

5. Κατασκευή μονάδος βιολογικού καθαρισμού στο Πυργί 

6. Βελτίωση μονάδος βιολογικού καθαρισμού Αρμολίων 

7. Κατασκευή - επέκταση αποχετευτικών δικτύων στη Βέσσα 

8. Κατασκευή - επέκταση αποχετευτικών δικτύων στους Ολύμπους 

9.  Βελτίωση αποχετευτικών δικτύων 

10. Κατασκευή - επέκταση αποχετευτικών δικτύων 

11. Κατασκευή μονάδων βιολογικού καθαρισμού 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΝΙΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

Η Δημοτική Ενότητα Ιωνίας με πληθυσμό 3.956 κατοίκων σύμφωνα με την απογραφή του 2011 και με 
σημαντική προσαύξηση κατά την καλοκαιρινή περίοδο, αποτελείται από τα εξής χωριά και τους 
παραλιακούς οικισμούς τους : 
 

 Βουνό, παραλιακός οικισμός Άγιος Ιωάννης και Λιλικάς 

 Έξω Διδύμα 

 Θολοποτάμι 

 Καταρράκτης 

 Καλλιμασιά, παραλιακός οικισμός Αγίου Αιμιλιανού και Μονολιάς 

 Κοινή 

 Μέσα Διδύμα 

 Μυρμήγκι 

 Νένητα, παραλιακός οικισμός Βοκαριάς και Γριδιών 

 Παγίδα 

 Φλάτσια, παραλιακός οικισμός Νεκτά 
 

Ο οικισμός της Καλλιμασιάς έχει αποχετευτικό δίκτυο, το οποίο καταλήγει στην Ε.Ε.Λ. Χίου. Ο οικισμός της 
Καλλιμασιάς κατά 25% περίπου δεν εξυπηρετείται από αποχετευτικό δίκτυο. Προτείνεται η κατασκευή 
αποχετευτικού δικτύου για το παραπάνω ποσοστό.  
 
Ο οικισμός των Νενήτων, ο δεύτερος πληθυσμιακά οικισμός μετά της Καλλιμασιάς, έχει δύο μονάδες 
βιλογικού καθαρισμού, ενώ κατά 20% περίπου δεν καλύπτεται από αποχετευτικό δίκτυο. Επομένως, 
προτείνεται η κατασκευή αποχετευτικού δικτύου για το παραπάνω ποσοστό. 
 
Ο οικισμός του Καταρράκτη εξυπηρετείται από μονάδα βιολογικού καθαρισμού, ενώ και οι υπόλοιποι 
οικισμοί της Δημοτικής Ενότητας Ιωνίας δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα. 

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ : 

1. Κατασκευή - επέκταση αποχετευτικών δικτύων στην Καλλιμασιά 

2. Κατασκευή - επέκταση αποχετευτικών δικτύων στα Νένητα 

3. Βελτίωση μονάδος βιολογικού καθαρισμού Καταρράκτη 

4.  Βελτίωση αποχετευτικών δικτύων 

5. Κατασκευή - επέκταση αποχετευτικών δικτύων 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

Η Δημοτική Ενότητα Καμποχώρων με πληθυσμό 2.897 κατοίκων σύμφωνα με την απογραφή του 2011 και 
με σημαντική προσαύξηση κατά την καλοκαιρινή περίοδο, αποτελείται από τα εξής χωριά : 
 

 Άγιος Γεώργιος Συκούσης 

 Βαβίλοι 

 Βασιλεώνοικο 

 Βερβεράτο 

 Δαφνώνας 

 Ζυφιάς 

 Χαλκειός 
 

Ο οικισμοί της Δημοτικής Ενότητας Καμποχώρων καλύπτονται ως επί το πλείστον από αποχετευτικό δίκτυο 
που καταλήγει στην Ε.Ε.Λ. Χίου. Στις περιοχές που δεν καλύπτονται από αποχετευτικά δίκτυα, προτείνεται η 
κατασκευή τους, τα οποία θα συνδέονται στα υπάρχοντα και θα καταλήγουν στην Ε.Ε.Λ. Χίου.  
 
Ο οικισμός του Αγίου Γεωργίου Συκούση διαθέτει και παντορροϊκό δίκτυο που δεν καταλήγει στην Ε.Ε.Λ. 
Χίου σε ποσοστό περίπου 30%, οπότε κρίνεται αναγκαίος ο διαχωρισμός με την κατασκευή αποχετευτικών 
δικτύων και τη σύνδεση τους στα υπάρχοντα αποχετευτικά δίκτυα.  
 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ : 

1. Κατασκευή - επέκταση αποχετευτικών δικτύων στον Άγιο Γεώργιο Συκούση 

2.  Βελτίωση αποχετευτικών δικτύων 

3. Κατασκευή - επέκταση αποχετευτικών δικτύων 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
 
Η Δημοτική Ενότητα Αγίου Μηνά με πληθυσμό 3.271 κατοίκων σύμφωνα με την απογραφή του 2011 και με 
σημαντική προσαύξηση κατά την καλοκαιρινή περίοδο, αποτελείται από τα εξής χωριά : 
 

 Θυμιανά, παραλιακοί οικισμοί Αγίας Ερμιόνης, Μέγα Λιμνιώνα, Καρφά, Κεραμείων, Λευκωνιάς 

 Νεοχώρι, παραλιακός οικισμός Αγίας Φωτεινής 
 

Ο οικισμοί της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Μηνά, καθώς και οι παραλιακοί οικισμοί της καλύπτονται ως επί 
το πλείστον  από αποχετευτικό δίκτυο που καταλήγει στην Ε.Ε.Λ. Χίου. Στις περιοχές που δεν καλύπτονται 
από αποχετευτικά δίκτυα, προτείνεται η κατασκευή τους, τα οποία θα συνδέονται στα υπάρχοντα και θα 
καταλήγουν στην Ε.Ε.Λ. Χίου. Ο παραλιακός οικισμός της Αγίας Φωτεινής δεν καλύπτεται σχεδόν κατά το 
ήμισυ από αποχετευτικά δίκτυα και δεδομένου της αύξησης του πληθυσμού κατά την θερινή περίοδο είναι 
αναγκαία η κατασκευή δικτύων.  
 
 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ : 

1. Κατασκευή - επέκταση αποχετευτικών δικτύων οικισμού Αγίας Φωτεινής 

2.  Βελτίωση αποχετευτικών δικτύων 

3. Κατασκευή - επέκταση αποχετευτικών δικτύων 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

Η Δημοτική Ενότητα Ομηρούπολης με πληθυσμό 7.527 κατοίκων σύμφωνα με την απογραφή του 2011 και 
με σημαντική προσαύξηση κατά την καλοκαιρινή περίοδο, αποτελείται από τα εξής χωριά : 

 Ανάβατος 

 Αυγώνυμα 

 Βροντάδος 

 Καρυές 

 Λαγκάδα 

 Σιδηρούντα 

 Συκιάδα, παραλιακός οικισμός Παντουκιός 

Οι οικισμός του Βροντάδου καλύπτεται σχεδόν στο σύνολο του από αποχετευτικά δίκτυα που καταλήγουν 
στην Ε.Ε.Λ. Χίου, ενώ κατά ένα μικρό ποσοστό χρειάζεται κατασκευή για την επέκταση των αποχετευτικών 
δικτύων του. 

Ο οικισμός των Καρυών καλύπτεται από αποχετευτικά δίκτυα και παντορροϊκά δίκτυα, τα οποία 
καταλήγουν στην Ε.Ε.Λ. Χίου. Προτείνεται ο διαχωρισμός των παντορροϊκών δικτύων με την κατασκευή 
αποχετευτικών δικτύων, όπου απαιτείται. 

Οι υπόλοιποι οικισμοί της Δημοτικής Ενότητας δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα στα αποχετευτικά 
τους δίκτυα, ενώ ο οικισμός  της Λαγκάδας έχει μονάδα βιολογικού καθαρισμού και στους οικισμούς 
Αυγωνύμων και Συκιάδας επίκειται η προμήθεια των μονάδων βιολογικού καθαρισμού. 

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ : 

1. Βελτίωση μονάδος βιολογικού καθαρισμού Λαγκάδας 

2.  Κατασκευή - επέκταση αποχετευτικών δικτύων Βροντάδου 

3. Κατασκευή - διαχωρισμός αποχετευτικών δικτύων Καρυών 

4.  Βελτίωση αποχετευτικών δικτύων 

5. Κατασκευή - επέκταση αποχετευτικών δικτύων 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

Η πόλη της Χίου με πληθυσμό 26.850 κατοίκων σύμφωνα με την απογραφή του 2011, ο οποίος στην 
πραγματικότητα είναι μικρότερος του πραγματικού εξυπηρετούμενου πληθυσμού, αφού το σύνολο σχεδόν 
των δραστηριοτήτων έχει συγκεντρωθεί στην πόλη και από κατοίκους άλλων περιοχών, οι οποίοι 
διαμένουν σε αυτήν και απογράφονται στους τόπους καταγωγής τους.  

Η πόλης της Χίου δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα στα αποχετευτικά της δίκτυα και εξυπηρετείται από 
την Ε.Ε.Λ. Χίου. 

 

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ : 

1.  Βελτίωση αποχετευτικών δικτύων 

2. Κατασκευή - επέκταση αποχετευτικών δικτύων 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

Η Δημοτική Ενότητα Καρδαμύλων με πληθυσμό 2.234 κατοίκων σύμφωνα με την απογραφή του 2011 και 
με σημαντική προσαύξηση κατά την καλοκαιρινή περίοδο, αποτελείται από τα εξής χωριά : 

 Αμάδες, παραλιακός οικισμός Αμάδων 

 Βίκι 

 Καμπιά 

 Καρδάμυλα, παραλιακός οικισμός Βλυχάδα, Ναγός και Γιόσωνας 

 Πιτυός 

 Σπαρτούντα 

Ο οικισμός των Καρδαμύλων  δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα στα αποχετευτικά του δίκτυα, ενώ 
προτείνεται η βελτίωση υπαρχόντων και η κατασκευή νέων, ώστε να υπάρχει σύνδεση με νέες κατοικίες. 
Στον οικισμό των Καρδαμύλων υπάρχει μονάδα βιολογικού καθαρισμού. 

Στους υπόλοιπους οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Καρδαμύλων τα δίκτυα είναι ως επί το πλείστον 
παντορροϊκά. Κρίνεται απαραίτητος ο διαχωρισμός των  δικτύων σε χωριστικό και όμβριων σε βάθος 
χρόνου με την κατασκευή νέων δικτύων όπου απαιτείται και την κατασκευή μονάδων βιολογικών 
καθαρισμών. 

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ : 

1.  Βελτίωση αποχετευτικών δικτύων 

2. Κατασκευή - επέκταση αποχετευτικών δικτύων 

3. Κατασκευή μονάδων βιολογικού καθαρισμού 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΑΝΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
 
Η Δημοτική Ενότητα Αμανής με πληθυσμό 983 κατοίκων σύμφωνα με την απογραφή του 2011 και με 
σημαντική προσαύξηση κατά την καλοκαιρινή περίοδο, αποτελείται από τα εξής χωριά : 
 

 Άγιο Γάλας 

 Αφροδίσια 

 Βολισσός, παραλιακοί οικισμοί Λαμψά, Λημνιά, Λήμνος, Μάναγρος 

 Διευχά 

 Εγρηγόρος 

 Κατάβαση 

 Κέραμος, παραλιακός οικισμός Αγιάσματα 

 Κηπουριές 

 Κουρούνια 

 Λεπτόποδα, παραλιακός οικισμός Αγιάσματα 

 Νέα Ποταμιά 

 Νενητούρια 

 Παρπαριά 

 Πιραμά 

 Πισπιλούντα 

 Τρύπες 

 Φυτά 

 Χάλανδρα 
 

Οι οικισμοί της Δημοτικής Ενότητας Αμανής δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα στα αποχετευτικά τους 
δίκτυα, ενώ προτείνεται η βελτίωση υπαρχόντων και η κατασκευή νέων, ώστε να υπάρχει σύνδεση με νέες 
κατοικίες. Απαραίτητος κρίνεται ο διαχωρισμός των  δικτύων σε χωριστικό και όμβριων σε βάθος χρόνου με 
την κατασκευή νέων δικτύων όπου απαιτείται και την κατασκευή μονάδων βιολογικών καθαρισμών. 

Ο οικισμός της Βολισσού, της Χωρής, καθώς και οι παραλιακοί οικισμοί Λαμψών, Λημνιών, Λήμνου, 
Μανάγρου παρουσιάζουν πληθυσμιακή αύξηση κατά τη θερινή περίοδο, ενώ  δεν καλύπτονται από 
αποχετευτικά δίκτυα και μονάδα βιλογικού καθαρισμού. Δεδομένης της αύξησης του πληθυσμού, αλλά και 
της ανάπτυξης της περιοχής της Βολισσού και των παραλιακών οικισμών της είναι αναγκαία η κατασκευή - 
επέκταση αποχετευτικών δικτύων και κατασκευή μονάδος βιολογικού καθαρισμού. 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ : 

1. Κατασκευή - επέκταση αποχετευτικών δικτύων Βολισσού, Χωρής και παραλιακών οικισμών 

Λαμψών, Λημνιών, Λήμνου, Μανάγρου  

2. Κατασκευή μονάδος  βιολογικού καθαρισμού Βολισσού 

3.  Βελτίωση αποχετευτικών δικτύων 

4. Κατασκευή - επέκταση αποχετευτικών δικτύων 

5. Κατασκευή μονάδων βιολογικών καθαρισμών 
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΗΣΟ ΧΙΟ 

1. Κατασκευή - επέκταση αποχετευτικών δικτύων στην Καλαμωτή 

2. Κατασκευή - επέκταση αποχετευτικών δικτύων στην Κώμη 

3. Κατασκευή μονάδος βιολογικού καθαρισμού στην Κώμη  

4. Κατασκευή μονάδος βιολογικού καθαρισμού στα Μεστά 

5. Κατασκευή μονάδος βιολογικού καθαρισμού στο Πυργί 

6. Βελτίωση μονάδος βιολογικού καθαρισμού Αρμολίων 

7. Βελτίωση μονάδος βιολογικού καθαρισμού Καταρράκτη 

8. Βελτίωση μονάδος βιολογικού καθαρισμού Λαγκάδας 

9. Κατασκευή - επέκταση αποχετευτικών δικτύων στη Βέσσα 

10. Κατασκευή - επέκταση αποχετευτικών δικτύων στους Ολύμπους 

11. Κατασκευή - επέκταση αποχετευτικών δικτύων στην Καλλιμασιά 

12. Κατασκευή - επέκταση αποχετευτικών δικτύων στα Νένητα 

13. Κατασκευή - επέκταση αποχετευτικών δικτύων στον Άγιο Γεώργιο Συκούση 

14. Κατασκευή - επέκταση αποχετευτικών δικτύων οικισμού Αγίας Φωτεινής 

15.  Κατασκευή - επέκταση αποχετευτικών δικτύων Βροντάδου 

16. Κατασκευή - διαχωρισμός αποχετευτικών δικτύων Καρυών 

17. Κατασκευή - επέκταση αποχετευτικών δικτύων Βολισσού, Χωρής και παραλιακών οικισμών 

Λαμψών, Λημνιών, Λήμνου, Μανάγρου  

18. Κατασκευή μονάδος  βιολογικού καθαρισμού Βολισσού 

19.  Βελτίωση αποχετευτικών δικτύων 

20. Κατασκευή - επέκταση αποχετευτικών δικτύων 

21. Κατασκευή μονάδων βιολογικών καθαρισμών 

 

 


