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Με τη συγκεκριμένη Πράξη γίνεται δυνατή η εξασφάλιση της 

επάρκειας του πόσιμου νερού σε περιοχές ευθύνης της ΔΕΥΑΞΕ 

οι οποίες παρουσιάζουν ελλειμματικό υδατικό ισοζύγιο, 

μεγάλο ποσοστό μη τιμολογούμενου νερού και πολλές 

διαρροές, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της περιοχής καθώς 

και της μεγάλης διακύμανσης στις καταναλώσεις, ιδιαιτέρως 

κατά την τουριστική περίοδο. Η συγκεκριμένη περιοχή - ήτοι η 

πόλη του Ξυλοκάστρου- επιλέχθηκε με βάση το ποσοστό 

απωλειών που παρουσιάζει όπως αυτό προκύπτει από τα 

στοιχεία που διαθέτει η Υπηρεσία και το οποίο αγγίζει το 47%  

Με την υλοποίηση της πράξης, θα προκύψει μείωση των 

διαρροών κατά 85%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 

επιπλέον πληθυσμό 13.758. Η πράξη είναι συμβατή με τα 

μέτρα που προτείνονται και περιλαμβάνονται στο σχέδιο 

διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών του Υδατικού 

Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου (EL02) και σε 



συμμόρφωση με τις κατευθύνσεις και αρχές της Οδηγίας – 

Πλαίσιο για τα ύδατα και των λοιπών Οδηγιών που σχετίζονται 

με τη διαχείριση υδάτων, συμβάλλοντας στην επίτευξη του 

στόχου για προσβασιμότητα σε επαρκές και καλής ποιότητας 

νερό για ανθρώπινη κατανάλωση. 

Η πράξη συμβάλει στον τομέα υδατικών πόρων σχετικά με την 

τιμολογιακή πολιτική για το νερό παρέχοντας επαρκή κίνητρα 

στους χρήστες για την αποδοτική χρήση υδατικών πόρων και με 

την επαρκή συνεισφορά των διαφορών χρήσεων του νερού 

στην ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδρευσης, 

σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΣΔΛΑΠ. Η συμβολή προκύπτει 

λόγω της αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών της ΔΕΥΑ 

(συγκέντρωση και ανάλυση αξιόπιστων δεδομένων λειτουργίας 

του δικτύου), τόσο σε επίπεδο λειτουργίας όσο και συντήρησης 

του δικτύου και των λοιπών υποδομών ύδρευσης, με στόχο την 

ανάκτηση του κόστους υπηρεσιών ύδατος, σύμφωνα με την 

οικονομική ανάλυση της Οδηγίας 2000/20/ΕΚ. 

Οφέλη :  
  

Με την υλοποίηση της πράξης θα επιτευχθεί η ικανοποίηση των 

αναγκών ύδρευσης της πόλης της Ξυλοκάστρου  

επιτυγχάνοντας μείωση των διαρροών στο εσωτερικό δίκτυο 

ύδρευσης της πόλης, αποφεύγοντας  την  ανόρυξη νέων 

γεωτρήσεων και επιτυγχάνοντας την προστασία του υπόγειου 

υδροφορέα της ευρύτερης λεκάνης απορροής η οποία σήμερα 

βρίσκεται σε κατάσταση υπεράντλησης με αποτέλεσμα την 

υφαλμύρωση και την παρουσία υψηλής αλατότητας στο 

αντλούμενο νερό. 

Θα καλυφτούν οι υδρευτικές ανάγκες μέσω της εξοικονόμησης 

από τον περιορισμό των απωλειών και από την ορθολογική 

διαχείριση και προστασία των υδάτινων πόρων.  

Επιπλέον, θα καλυφτούν οι υδρευτικές ανάγκες της πόλης που 

εμφανίζονται αυξημένες εξαιτίας και της τουριστικής κίνησης, 

με συνέπεια την υφαλμύρωση των υπόγειων υδάτων (αναφορά 

στην μελέτη σκοπιμότητας και τα σχέδια διαχείρισης 

απορροής).  

Η εξοικονόμηση ενέργειας από τις μειωμένες αντλήσεις αλλά 

και η άμεση ανταπόκριση των συνεργείων σε τυχόν βλάβες θα 

αναβαθμίσουν το επίπεδο υπηρεσιών προς τους δημότες 

καταναλωτές επιτυγχάνοντας τους στόχους για υπηρεσίες 

υψηλού επιπέδου της Δ.Ε.Υ.Α. Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης. 

  

  


