
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄: Προβλήματα ύδρευσης και αποχέτευσης 

α)  για  το  γνωστό  πρόβλημα  της  ακαταλληλότητας  του  πόσιμου  νερού  στη  Δολίχη,  το
υδρευτικό  δίκτυο  της  οποίας  τροφοδοτείται  από  τη  γεώτρηση «Ξηρολάκι»,  θα  πρέπει  να
ελεγχθεί  η  νεότερη  γεώτρηση  στη  θέση  «Καλόγηρος»,  η  οποία  εξορύχτηκε  λόγω  της
ακαταλληλότητας του νερού της πρώτης, για την ακριβή ποσότητα παροχής νερού σε κυβικά
και το ενδεχόμενο βαθύτερης τομής για να ελεγχθεί η περίπτωση που σε μεγαλύτερο βάθος
υφίσταται μεγαλύτερη ποσότητα νερού. Να τοποθετηθεί, ωστόσο, και το υποβρύχιο ώστε να
χρησιμοποιηθεί ως εφεδρικό σε περίπτωση βλάβης του κύριου υποβρυχίου της γεώτρησης
«Ξηρολάκι». Να ελεγχθεί εάν υφίσταται εφεδρική γεώτρηση βορειότερα της συγκεκριμένης
και  σε  περίπτωση  που  ισχύει  -αφού  ενημερωθούμε  από  τον  υπεύθυνο  μηχανικό  και  τη
ΔΕΥΑΕΛ- να εξεταστεί το ενδεχόμενο ύπαρξης πόσιμου νερού. Για τα ανωτέρω απαιτούνται
επίσημες απαντήσεις,
β)  να επισκευαστούν άμεσα οι καταγεγραμμένες διαρροές του δικτύου της κτηνοτροφικής
γεώτρησης,
γ) στις ποτίστρες (οι τρεις, μάλιστα, εκ των οποίων τροφοδοτούνται από το δίκτυο ύδρευσης
του οικισμού και οι υπόλοιπες τέσσερις από την κτηνοτροφική γεώτρηση) να τοποθετηθούν
φλοτέρ  για  να  περιοριστεί  η  σπατάλη,  ενώ  να  τοποθετηθούν  και  υδρομετρητές  για  να
γνωρίζουμε το μέγεθος της κατανάλωσης. Σε περίπτωση δε που διαπιστώνεται παραβίαση του
φλοτέρ  και  του  υδρομετρητή  να  επιβάλλονται  κυρώσεις.  Η  ποτίστρα,  ωστόσο,  στη  θέση
«Ράχες» πρέπει να επισκευαστεί ώστε να διατηρείται το νερό εντός των λεκανών της.
δ) επανασύνδεση του αγωγού ύδρευσης στο τέρμα του κεντρικού αγωγού όμβριων υδάτων
μετά την οικία του Γεωργίου Κατσάρα, καθώς πρόκειται για αγωγό ο οποίος διεκόπη με την
επέκταση του  φρεατίου  προ λίγων ετών  και  εξυπηρετούνταν  πέντε  και  πλέον  δημότες,  οι
οποίοι είχαν καταβάλλει τις δαπάνες των παροχών,
ε) επανασύνδεση του δικτύου ποτίσματος στο παρτέρι στην περιοχή των «Σουγλάδων», το
οποίο διακόπηκε λόγω βλάβης,
ζ)  αντικατάσταση βάνας  του  φράγματος  στη  θέση “Μωραΐτη”,  το  οποίο  εξυπηρετεί  τους
κτηνοτρόφους  στο  πότισμα  των  ζώων  τους  και  εφοδιάζεται  με  φυσικό  τρόπο.  Η  βάνα
παρουσιάζει βλάβη και δεν απελευθερώνεται το νερό. Απαιτείται αντικατάσταση της βάνας
ώστε να αδειάσει  το φράγμα καθώς αναφέρθηκε από τους κτηνοτρόφους ότι  τέσσερα και
πλέον έτη το νερό δεν αντικαταστάθηκε και φαίνεται μολυσμένο,
στ) καθαρισμός των υδραγωγείων (υδρευτικού και κτηνοτροφικού), 
η)  εγκατάσταση  υδρομετρητή  και  διαμόρφωση  του  χώρου  στην  ανεξέλεγκτη  παροχή
ύδρευσης στην είσοδο της Κοινότητας, τα χρησιμοποιούμενα νερά της οποίας μεταφέρουν και
ποσότητες  φυτοφαρμάκων  και  εφαρμογή  προπληρωμένης  κάρτας  για  τη  χρήση  της
συγκεκριμένης παροχής ύδρευσης,
θ)  εγκατάσταση υδρομετρητών  σε  κάθε  δημόσια  παροχή  ύδρευσης  για  να  γνωρίζουμε  το
μέγεθος της κατανάλωσης,
ι)  ο  καθαρισμός  των  φρεατίων  από  την  αρχή  ως  το  τέρμα,  η  κατάσταση  των  οποίων
επιβαρύνθηκε  με  τις  καταστροφικές  πλημμύρες  της  15ης  Ιουνίου  2014  κρίνεται  άμεσα
αναγκαίος, όπως επίσης και οι αύλακες περιμετρικά του γηπέδου, στον Προφήτη Ηλία -στο
ύψος του υδραγωγείου και από την περιοχή “Τσαΐρι” μέχρι την περιοχή “Στέρνα.
ια) επέκταση του φρεατίου στη βορειοανατολική και νοτιοδυτική πλευρά, καθώς στην πρώτη
τα  ύδατα  εισέρχονται  στο  φρεάτιο  από  τρεις  σίτες  φρεατίων  άνωθεν  αυτού,  ενώ με  την
επέκταση  μερικών  μέτρων  και  τον  κατάλληλο  σχεδιασμό  τα  νερά  θα  εισέρχονται  από
μπροστινό άνοιγμα του φρεατίου για μεγαλύτερο όγκο υδάτων εισόδου. Στη δε νοτιοδυτική
πλευρά απαιτείται η προέκταση του φρεατίου αφενός για να διευκολυνθεί η ροή των υδάτων
και αφετέρου για να αποκατασταθεί ο άνωθεν αγροτικός δρόμος,
ιβ)  με  τη  συμβολή,  επίσης,  μηχανικού να  εκπονηθεί  μελέτη  για  τη  δημιουργία  ενός  νέου
αγωγού  μετακίνησης  όμβριων  υδάτων  βορειότερα  του  κεντρικού  αγωγού,  ο  οποίος  να
συνδέεται με τον κεντρικό αγωγό ώστε να αποφευχθούν τα σοβαρά προβλήματα σε περίπτωση



παρόμοιας καταστροφικής πλημμύρας με εκείνη της 15ης Ιουνίου 2014.

Απόφ. 6/ 1ο Πρακτικό/ 25.9.2014

1. Διαρροές ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, οι οποίες αποκαταστάθηκαν: 

1. Πλατεία, στο δυτικό τοίχο του κοινοτικού καταστήματος
2. Στη διασταύρωση έξω από την οικία του Γιώργου Κατσάρα
3. Μετόχι, στο παρκάκι απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο. Χρειάζεται μια βρύση.
4. Στην περιοχή της εκκλησίας της Παναγίας στο Μετόχι.  Επιπλέον υπάρχει και μια βρύση

δίπλα στο ναό η οποία έχει βλάβη (διαρροή) και χρειάζεται αντικατάσταση.
5. Μερικά μέτρα από την οικία του Παν. Τιγανή (στο χωματόδρομο).

1. Κεντρική πλατεία 2. Οικία Γεωργίου Κατσάρα 3. Μετόχι: Απέναντι από ναό Αγίου
Νικολάου

5. Στο χωματόδρομο μετά από την
οικία του Παναγιώτη Τιγανή           4. Στη θέση “Παναγία” (διαρροή και χαλασμένη βρύση)



Οι παραπάνω βλάβες αποκαταστάθηκαν με την άμεση ανταπόκριση της ΔΕΥΑΕΛ, ενώ εκκρεμεί η
διαρροή στην υδρευτική γεώτρηση η οποία προέκυψε στην πορεία.

2. Διαρροές ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ:

1. Περιοχή ελαιώνα Γιάννη Τσιογκα
2. Στο ύψος των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων Νικολάου Τσακνάκη

1. Περιοχή ελαιώνα Γιάννη Τσιογκα 2.  Στο  ύψος  των  κτην/κων  εγκ/σεων  Ν.
Τσακνάκη



3. Φρεάτια:

Καθαρισμός Φρεατίων από την αρχή ως το τέρμα.  Η κατάσταση του κεντρικού φρεατίου από
κούγκια και μπετό (βλ. χάρτη, κίτρινο χρώμα), όπως και του φρεατίου (βλ. πορτοκαλί χρώμα), το
οποίο κατασκευάστηκε με τη χάραξη χαντακιού, επιβαρύνθηκε με τις καταστροφικές πλυμμήρες
της 15ης Ιουνίου 2014. 

Ενδεικτικές Εικόνες από το κεντρικό φρεάτιο (κίτρινο χρώμα)



4. Ποτίστρες - Φράγματα (Κτηνοτροφικά). Καταγραφή – Προβλήματα.

1. Φράγμα στη θέση “Μωραΐτη”, το οποίο εξυπηρετεί τους κτηνοτρόφους στο πότισμα των
ζώων τους.  Εφοδιάζεται  με  φυσικό  τρόπο.  Νότια  του  φράγματος  (1α)  υπάρχει  αγωγός
εξαγωγής του νερού του φράγματος. Η βάνα παρουσιάζει βλάβη και δεν απελευθερώνεται
το  νερό.  Απαιτείται  αντικατάσταση  της  βάνας  ώστε  να  αδειάσει  το  φράγμα  καθώς
αναφέρθηκε  από  τους  κτηνοτρόφους  ότι  τέσσερα  και  πλέον  έτη  το  νερό  δεν
αντικαταστάθηκε και φαίνεται μολυσμένο.

2. Φράγμα στην τοποθεσία “Σούδα” για τον ίδιο σκοπό με το προηγούμενο. Δεν παρουσιάζει
προβλήματα. 

3. Ποτίστρα στη θέση “Μπάρες”. Τροφοδοτείται από το υδρευτικό δίκτυο του οικισμού της
Δολίχης.



4. Ποτίστρα στη  θέση “Ράχες”.  Κατεστραμένο  φλοτέρ,  πιθανόν,  μετά  από παραβίαση του
λουκέτου.  Η  βάνα,  κατά  την  αυτοψία,  ήταν  ανοιχτή.  Χρειάζεται  και  μια  βρύση.
Τροφοδοτείται από το υδρευτικό δίκτυο του οικισμού της Δολίχης.

5. Ποτίστρα στη θέση “Τρόχαλο”. Τροφοδοτείται από το υδρευτικό δίκτυο του οικισμού της
Δολίχης. 

6. Ποτίστρα στη θέση “Στάση Κοκκινοπλίτικου”.  Κατασκεασμένη από μεταλλικές κοπάνες
και  τροφοδοτείται  από  την  κτηνοτροφική  γεώτρηση.  Η  βάνα,  κατά  την  αυτοψία,  ήταν
ανοιχτή.

7. Ποτίστρα στη θέση “Διάργος”. Η βάνα, κατά την αυτοψία, ήταν ανοιχτή. Τροφοδοτείται
από την κτηνοτροφική γεώτρηση.

8. Ποτίστρα στη  θέση “Ημερόγια”.  Συνεχόμενα,  τρεχούμενο νερό.  Τροφοδοτείται  από την
κτηνοτροφική γεώτρηση.

9. Ποτίστρα στη θέση “Ντάλι Πουρνάρι”. Συνεχόμενα, τρεχούμενο νερό. Τροφοδοτείται από
την κτηνοτροφική γεώτρηση.

Σε  όλες  τις  ποτίστρες  να  εγκατασταθούν φλοτέρ  και  υδρομετρητές,  ενώ η  ποτίστρα  στη  θέση
“Ράχες” χρειάζεται επισκευή.

1. Φράγμα στη  θέση “Μωραΐτη”.  Χρειάζεται  αντικατάσταση βάνας  ώστε  να  καθαρίσει  το
φράγμα  το  οποίο  τέσσερα  και  πλέον  χρόνια  δεν  έχει  αδειάσει  και  υπάρχει  κίνδυνος
μόλυνσης.

2. –
3. –



4. Ποτίστρα  στη  θέση
“Ράχες”.  Χρειάζεται
ΦΛΟΤΕΡ και βρύση.

5. Ποτίστρα  στη  θέση
“Τρόχαλο”.  Χρειάζεται
ΦΛΟΤΕΡ.

6. Ποτίστρα στη θέση “Στάση
Κοκκινοπλίτικου”. Χρειάζεται
ΦΛΟΤΕΡ.

7. Ποτίστρα στη θέση “Διάργος”.
Χρειάζεται ΦΛΟΤΕΡ.

8.  Ποτίστρα στη θέση “Ημερόγια”.
Χρειάζεται ΦΛΟΤΕΡ.

9. Ποτίστρα στη θέση “Ντάλι Πουρνάρι”. Χρειάζεται ΦΛΟΤΕΡ
και βρύση.



5. Επανασύνδεση αγωγού στο τέρμα του φρεατίου, ώστε να εξυπηρετούνται οι δημότες.
βλ. Εικόνα χάρτη για το σημείο (βλ. χάρτη):

Η επανασύνδεση του συγκεκριμένου αγωγού θα εξυπηρετήσει περίπου 7 δημότες, οι οποίοι είχαν,
στο παρελθόν, καταβάλλει τις δαπάνες των παροχών.

6. Καθαρισμός Υδραγωγείων (υδρευτικού οικισμού και κτηνοτροφικής γεώτρησης)



7. Εγκατάσταση  υδρομετρητή  και  διαμόρφωση  του  χώρου  στην  ανεξέλεγκτη  παροχή
ύδρευσης  στην  είσοδο  της  Κοινότητας,  τα  χρησιμοποιούμενα  νερά  της  οποίας
μεταφέρουν και ποσότητες φυτοφαρμάκων και εφαρμογή προπληρωμένης κάρτας για
τη χρήση της συγκεκριμένης παροχής ύδρευσης.

 

8. Υδρευτική Γεώτρηση στη θέση “Καλόγηρος”:



Για το γνωστό πρόβλημα της ακαταλληλότητας του πόσιμου νερού στη Δολίχη, το υδρευτικό
δίκτυο της  οποίας τροφοδοτείται από τη γεώτρηση «Ξηρολάκι»,  θα πρέπει  να ελεγχθεί  η
νεότερη γεώτρηση στη θέση «Καλόγηρος», η οποία εξορύχτηκε λόγω της ακαταλληλότητας
του νερού της πρώτης, για την ακριβή ποσότητα παροχής νερού σε κυβικά και το ενδεχόμενο
βαθύτερης  τομής  για  να  ελεγχθεί  η  περίπτωση  που  σε  μεγαλύτερο  βάθος  υφίσταται
μεγαλύτερη  ποσότητα  νερού.  Να  τοποθετηθεί,  ωστόσο,  και  το  υποβρύχιο  ώστε  να
χρησιμοποιηθεί ως εφεδρικό σε περίπτωση βλάβης του κύριου υποβρυχίου της γεώτρησης
«Ξηρολάκι». Να ελεγχθεί εάν υφίσταται εφεδρική γεώτρηση βορειότερα της συγκεκριμένης
και  σε  περίπτωση  που  ισχύει  -αφού  ενημερωθούμε  από  τον  υπεύθυνο  μηχανικό  και  τη
ΔΕΥΑΕΛ- να εξεταστεί το ενδεχόμενο ύπαρξης πόσιμου νερού. Για τα ανωτέρω απαιτούνται
επίσημες απαντήσεις.


