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1.  ΥΠΟΔΟΜΕ 

 ΠΕ Χανίων 

1.  Ολοκλιρωςθ του ζργου «Ζργα υλλογισ και Μεταφοράσ Λυμάτων Κιςάμου (Τποζργο 1)». Εκκρεμεί θ ζνταξθ νζου υποζργου 700.000€ για 

επζκταςθ των υποδομϊν. 

  

2.  ε ςυνεργαςία με τθ ΔΕΤΑΒΑ υλοποιείται το ζργο «Αντικατάςταςθ παλαιάσ υδρομάςτευςθσ Λαχιανϊν – Τδραυλικά Ζργα νζασ 

υδρομάςτευςθσ. Επεξεργαςίασ του νεροφ και διαςφνδεςισ τθσ με τα δίκτυα φδρευςθσ τθσ ΔΕΤΑΒΑ» (φδρευςθ Βουκολιϊν). 

  

3.  ε ςυνεργαςία με τθ ΔΕΤΑΒΑ βρίςκεται ςε δθμοπράτθςθ το ζργο «Αναβάκμιςθ τθσ εγκατάςταςθσ επεξεργαςίασ λυμάτων τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Β.Α. 

Χανίων για τθν ανάκτθςθ επεξεργαςμζνων λυμάτων για άρδευςθ». 

  

4.  ε ςυνεργαςία με τθ ΔΕΤΑΒΑ υλοποιείται το ζργο «Νζα ζργα υποδομϊν φδρευςθσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Β.Α. ςε περιοχζσ του Διμου Πλατανιά, Π.Ε. 

Χανίων, Περιφζρειασ Κριτθσ», υποζργο Αλικιανοφ. 

  

5.  ε ςυνεργαςία με τθ ΔΕΤΑΒΑ  βρίςκεται ςε διαδικαςία ςυμβαςιοποίθςθσ το ζργο «Νζα ζργα υποδομϊν φδρευςθσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Β.Α. ςε 

περιοχζσ του Διμου Πλατανιά, Π.Ε. Χανίων, Περιφζρειασ Κριτθσ», υποζργο Κωλενίου. 

  

6.  ε ςυνεργαςία με τθ ΔΕΤΑΒΑ ολοκλθρϊκθκε το ζργο «Προμικεια και εγκατάςταςθ φυγόκεντρου διαχωριςτι αφυδάτωςθσ ιλφοσ τθσ Ε.Ε.Λ. 

τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Βορείου Άξονα Χανίων». 

  

7.  Εγκρίκθκε θ επιχοριγθςθ του Ο.Α.Κ. Α.Ε. για τθν μελζτθ «Ολοκλιρωςθ οριςτικισ μελζτθσ Ανιςόπεδου κόμβου Αγίασ Μαρίνασ του ΒΟΑΚ Ν. 

Χανίων». 

  

8.  ε ςυνεργαςία με τθ ΔΕΤΑ Καντάνου - ελίνου υλοποιείται το ζργο «Ζργα διαχείριςθσ αςτικϊν λυμάτων οικιςμοφ οφγιασ, Διμου 

Καντάνου-ελίνου». 

  

9.  ε ςυνεργαςία με το Διμο και τθ ΔΕΤΑ Καντάνου - ελίνου υλοποιείται το ζργο «Ζργα μεταφοράσ λυμάτων και Εγκατάςταςθ Επεξεργαςίασ 
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Αςτικϊν Λυμάτων Παλαιόχωρασ-Κουντοφρασ Διμου Καντάνου-ελίνου». 

  

10.  ε ςυνεργαςία με το Διμο Καντάνου - ελίνου είναι ςε διαδικαςία προετοιμαςίασ δθμοπράτθςθσ το ζργο «Αντικατάςταςθ, επζκταςθ και 

αναβάκμιςθ υποδομϊν δικτφου φδρευςθσ Παλαιόχωρασ Δ.Ε. Πελεκάνου Π.Ε. Χανίων». 

  

11.  Εξαςφαλίςτθκε θ χρθματοδότθςθ και υλοποιείται το ζργο «Επιχοριγθςθ του Ο.Α.Κ. Α.Ε. για το ζργο Εργαςίεσ αποκατάςταςθσ ηθμιϊν 

κεντρικοφ αγωγοφ Μεςκλϊν – Μυλωνιανϊν του Ο.Α.Κ. Α.Ε. ςτθν Π.Ε. Χανίων, λόγω ζντονων καιρικϊν φαινομζνων ςτισ 25/02/2019». 

  

12.  Μελετικθκε το τεχνικό αντικείμενο του ζργου «Βελτιςτοποίθςθ του αρδευτικοφ δικτφου του ΣΟΕΒ Φουρνζ ςτο Διμο Πλατανιά (ΠΕ 
Χανίων)» το οποίο ζχει ιδθ ενταχκεί ςε χρθματοδοτικό πλαίςιο. 

  

13.  Τλοποιείται το ζργο «φνδεςθ κόμβου Μουρνιϊν του Β.Ο.Α.Κ  με τθν πόλθ των Χανίων». Σο 2019 το ζργο παρουςίαςε ςθμαντικι 

κακυςτζρθςθ ςτθν εξζλιξι του, ζχουν δρομολογθκεί όμωσ οι ενζργειεσ εκ μζρουσ του Διμου Χανίων για τθν επανεργοποίθςι του ςτο 

αμζςωσ επόμενο χρονικό διάςτθμα. 

  

14.  Εγκρίκθκε και επιβλζπεται θ άδεια τομισ για τθ διζλευςθ καλωδίου του ΑΔΜΗΕ για το ζργο τθσ μικρισ ενεργειακισ διαςφνδεςθσ τθσ 

Κριτθσ με τθν Πελοπόννθςο.  

  

15.  Τλοποιείται θ προγραμματικι ςφμβαςθ με το Γενικό Νοςοκομείο Χανίων για τθν «Σεχνικι και επιςτθμονικι υποςτιριξθ Μελζτθσ 

Περιβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων για τθν ζκδοςθ Απόφαςθσ Περιβαλλοντικϊν Όρων και περιβαλλοντικισ άδειασ του Γενικοφ Νοςοκομείου 

Χανίων». 

  

16.  Ολοκλθρϊκθκε θ προγραμματικι ςφμβαςθ με το Γενικό Νοςοκομείο Χανίων για τθν «Αντικατάςταςθ φκαρμζνων τμθμάτων του δικτφου 

ςωλθνϊςεων τροφοδοςίασ των ςυςκευϊν F.C.U. του ςυςτιματοσ κλιματιςμοφ ςτον ιςόγειο όροφο του Γ.Ν.Χ.». 

  

17.  Ολοκλθρϊκθκε ςε ςυνεργαςία με το Πολυτεχνείο Κριτθσ και τθ ΔΕΤΑ Χανίων θ «Μελζτθ Αναρρφκμιςθσ Πθγϊν Αγυιάσ». το πλαίςιο των 

αποτελεςμάτων αυτισ τθσ μελζτθσ εξαςφαλίςτθκε θ χρθματοδότθςθ και ολοκλθρϊκθκε θ υλοποίθςθ τθσ νζασ γεϊτρθςθσ του 

Οργανιςμοφ ςτθν περιοχι Μυλωνιανϊν δυναμικότθτασ 550 κμ/ϊρα που αναμζνεται να ενιςχφςει ςθμαντικά τισ ποςότθτεσ φδατοσ που 

διαχειρίηεται. 
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18.  Τλοποιοφνται τα αναπτυξιακά προγράμματα:  CLLD/LEADER Μζτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020, Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αλιείασ και 

Θάλαςςασ 2014-2020 (ΕΠΑΛΘ) και τρατθγικζσ Σοπικισ Ανάπτυξθσ με πρωτοβουλία Σοπικϊν Κοινοτιτων (ΣαΠΣοΚ) ςτα πλαίςια του άξονα 

5 (ΕΚΣ) του ΕΠ "Κριτθ" 2014-2020. 

  

19.  Είναι ςε ιςχφ θ προγραμματικι ςφμβαςθ με το Διμο φακίων με τίτλο «Βελτίωςθ ςυνκθκϊν φδρευςθσ οικιςμϊν του Διμου φακίων και 

ζρευνα για πλιρθ αξιοποίθςθ τθσ πθγισ των Γλυκϊν Νερϊν». 

  

20.  Ολοκλθρϊκθκε το επιδεικτικό ζργο «Εγκατάςταςθ φωτοβολταϊκϊν (φ/β) ςυςτθμάτων ςε δεξαμενζσ νεροφ του Ο.Α.Κ. Α.Ε. & αυτονόμθςθ 

αντλιϊν νεροφ». 

  

21.  ε ςυνεργαςία με το Διμο Αποκορϊνου είναι ςε διαδικαςία ενεργοποίθςθσ το ζργο «Δίκτυα Άρδευςθσ Κεντρικοφ Αποκόρωνα» το οποίο 

ζχει ιδθ ενταχκεί ςε χρθματοδοτικό πλαίςιο. 

  

22.  ε ςυνεργαςία με το Διμο Αποκορϊνου είναι ςε διαδικαςία ςφναψθσ θ προγραμματικι ςφμβαςθ για τθν υλοποίθςθ του ζργου «Υδρευςθ 

αςτικισ – τουριςτικισ περιοχισ από Γεωργιοφπολθ ζωσ Καβρό κα του Ανατλικοφ Σμιματοσ ΔΕ Βάμου Διμου Αποκορϊνου» το οποίο ζχει 

ιδθ ενταχκεί ςε χρθματοδοτικό πλαίςιο. 

  

23.  Εγκρίκθκε και απεςτάλθ προσ το Τπουργείο Τποδομϊν και Μεταφορϊν θ μελζτθ οδικισ αςφάλειασ «Γεωργιοφπολθ – Καβρόσ - Πετρζσ» 

ςτον ΒΟΑΚ. Απομζνει θ εκπόνθςθ τθσ γεωτεχνικισ και ςτατικισ μελζτθσ 8 Άνω και 3 Κάτω Πεηοδιαβάςεων, προκειμζνου να ενταχκεί θ Αθ 

φάςθ του ζργου (9,5εκ €) ςτο ΕΠΑ 2014-20 και να δθμοπρατθκεί από το Τπουργείο Τποδομϊν και Μεταφορϊν. 

  

24.  Ζχουν υποβλθκεί προτάςεισ για τθν ωρίμανςθ ζργων προσ ςυγχρθματοδότθςθ και υλοποίθςθ, κατά τθν επόμενθ Προγραμματικι Περίοδο 

2021-2027 και ιςάρικμα υπογεγραμμζνα τεχνικά δελτία. Ο πίνακασ ακολουκεί: 

o  Μελζτθ αναβάκμιςθσ Α/ Λίμνθσ Κουρνά και ταχυδιυλιςτθρίου Δραμίων 

o  Μελζτθ ζργων προςαγωγισ για τθ ςφνδεςθ αρδευτικϊν δικτφων Χανίων (Κολυμβαρίου – Κωλενίου) 

o  Τδρολθπτικά ζργα αναρρφκμιςθσ πθγϊν Αγυιάσ 

o  υμπλιρωςθ και επικαιροποίθςθ μελζτθσ ςφνδεςθσ υφιςτάμενου προςαγωγοφ Μεςκλϊν – Βαλςαμιϊτθ με δυτικό κφριο αγωγό 
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 ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΗ 

1.  Εντάχκθκε και είναι ςε προετοιμαςία δθμοπράτθςθσ το ζργο «Αξιοποίθςθ Σαμιευτιρα Φράγματοσ Ποταμϊν Αμαρίου, Επζκταςθ κεντρικοφ 

αγωγοφ άρδευςθσ» ςτο Πρόγραμμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (Π.Α.Α.) 2014-2020. 

  

2.  ε ςυνεργαςία με τθν Περιφζρεια Κριτθσ εξαςφαλίςτθκε θ χρθματοδότθςθ και βρίςκεται ςε διαδικαςία δθμοπράτθςθσ το ζργο 

«Αξιοποίθςθ Σαμιευτιρα Φράγματοσ Ποταμϊν Αμαρίου: Εγκατάςταςθ Επεξεργαςία Νεροφ» (Διυλιςτιριο Βόρειου μετϊπου Ρεκφμνου). 

  

3.  Εξαςφαλίςτθκε θ χρθματοδότθςθ και υλοποιείται το ζργο  «Εργαςίεσ αποκατάςταςθσ ηθμιϊν ζργων Φράγματοσ Ποταμϊν Π.Ε. Ρεκφμνθσ, 

λόγω ζντονων καιρικϊν φαινομζνων ςτισ 25/2/2019». 

  

4.  Εξαςφαλίςτθκε θ χρθματοδότθςθ και αναμζνεται θ ζναρξθ υλοποίθςθσ των μελετϊν για τθν αναβάκμιςθ του ιςόπεδου κόμβου 

Ατςιποποφλου και τθν καταςκευι του υπό μελζτθ Κόμβου Βοκροφ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςι τουσ από το Τπουργείο 

Τποδομϊν και Μεταφορϊν. 

  

5.  Βαίνει προσ ολοκλιρωςθ θ «Μελζτθ Νότιασ παράκαμψθσ Ρεκφμνου». 

  

6.  Ζχουν υποβλθκεί προτάςεισ για τθν ωρίμανςθ ζργων προσ ςυγχρθματοδότθςθ και υλοποίθςθ, κατά τθν επόμενθ Προγραμματικι Περίοδο 

2021-2027 και ιςάρικμα υπογεγραμμζνα τεχνικά δελτία. Ο πίνακασ ακολουκεί: 

o  o Ζργα προςταςίασ φράγματοσ Ποταμϊν Αμαρίου: τεγάνωςθ ταμιευτιρα ςτθ κζςθ Αποςτολόρεμα – ζργα ςυγκράτθςθσ 

φερτϊν – τεχνικά ζργα οδοποιίασ περιμετρικά τθσ λίμνθσ 

o  o Επζκταςθ δικτφων φράγματοσ Ποταμϊν Αμαρίου: Αρδευτικά δίκτυα Διμου Αμαρίου – επζκταςθ κεντρικοφ αγωγοφ διανομισ 

(φδρευςθσ – άρδευςθσ) προσ Διμο Μυλοποτάμου 

o  o Εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ αεριςμοφ και διάταξθσ τθλεςκοπικισ υδρολθψίασ φράγματοσ Ποταμϊν 

  

 ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

1.  Παραδόκθκε ςε χριςθ ςτισ 16-4-2019 θ βαςικι αρτθρία (μικουσ περίπου 9.1 χλμ) του ζργου «Βόρειοσ Οδικόσ Άξονασ Σμιμα Γοφρνεσ - 

Χερςόνθςοσ», ςτο οποίο φορζασ υλοποίθςθσ και Προϊςταμζνθ Αρχι είναι ο ΟΑΚ. Σο ζργο απζςπαςε τα εφςθμα τθσ ΕΤΔ/ΤΜΕΠΕΡΑΑ 

δεδομζνου ότι με τθν ζγκαιρθ υλοποίθςι του ςυνετζλεςε ςτθν επίτευξθ του πλαιςίου επίδοςθσ του ΕΠ ΤΜΕΠΕΡΑΑ και ςτθ διαςφάλιςθ 
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επιπλζον ποςοφ περίπου 10εκ€ από πόρουσ του Αποκεματικοφ Επίδοςθσ (ποςό που πρζπει να προςτεκεί ςτα διατικζμενα για τθν Κριτθ). 

Η πλιρθσ ολοκλιρωςθ του ζργου αναμζνεται μζχρι τον Μάιο 2020. 

  

2.  υμβαςιοποιικθκε τον Οκτϊβριο 2016 και παραδόκθκε ςε χριςθ ςτισ 18-5-2019 το ζργο τθσ ολοκλιρωςθσ καταςκευισ τθσ οδοφ Αγ. 

Βαρβάρα – Απομαρμά και το ςυνολικό ζργο «Νότιοσ Οδικόσ άξονασ Σμιμα Αγ. Βαρβάρα – Αγ. Δζκα (Καςτζλλι)». Με τθν παράδοςθ ςε 

χριςθ του ζργου αυτοφ αποφεφχκθκε θ επιβολι υπζρογκου προςτίμου ςτθν χϊρα από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι για θμιτελι ζργα των 

προθγοφμενων χρθματοδοτικϊν πλαιςίων. 

  

3.  Εγκρίκθκε και βαίνει προσ υλοποίθςθ με τθ διαδικαςία του κατεπείγοντοσ το ζργο αποκατάςταςθσ των ηθμιϊν ςτο οδικό τμιμα πριν τον 

κυκλικό κόμβο τθσ Αγ. Βαρβάρασ π/υ 4,4εκ€. 

  

4.  υμβαςιοποιικθκε τον Δεκζμβριο 2017 και παραδόκθκε ςε χριςθ ςτισ 24-4-2019 το ζργο «Ολοκλιρωςθ τθσ καταςκευισ του θμικόμβου 

Κοκκίνθ Χάνι (ΒΟΑΚ)». 

  

5.  Παραδόκθκε τον Ιανουάριο 2019 αρχικά ςε δοκιμαςτικι χριςθ και βρίςκεται πλζον ςε κανονικι χριςθ το ζργο «Ζργα ενίςχυςθσ 

ταμιευτιρα φράγματοσ Αποςελζμθ από το Οροπζδιο Λαςικίου». Με τθν χριςθ τθσ ςιραγγασ επιτεφχκθκε θ ςυνολικι αξιοποίθςθ των 

ζργων πλιρωςθσ του Φράγματοσ Αποςελζμθ εξαςφαλίηοντασ υπερετιςια πλθρότθτα υδατικοφ αποκζματοσ ςτθ λίμνθ του φράγματοσ, 

ομαλι λειτουργία τθσ ΕΕΝ Αποςελζμθ και δυνατότθτα ςφναψθσ διετϊν ςυμβάςεων παροχισ νεροφ φδρευςθσ με τισ ΔΕΤΑ Ηρακλείου, 

Χερςονιςου και Αγ. Νικολάου. 

  

6.  Τλοποιείται το ζργο «ςκοφπα» «Εργαςίεσ για τθν πλιρθ και αςφαλι λειτουργία του φράγματοσ Αποςελζμθ» ςτο οποίο περιλαμβάνεται 

και θ καταςκευι του Ι.Ν. Αγ. Θεόδωρου φεντυλίου. 

  

7.  Πλιρθσ ωρίμανςθ φακζλου του ζργου καταςκευισ φράγματοσ Λαδοφκου. 

  

8.  Εγκρίκθκε και απεςτάλθ προσ το Τπουργείο Τποδομϊν και Μεταφορϊν ο φάκελοσ του ζργου αναβάκμιςθσ τθσ οδικισ αςφάλειασ ςτον Α/Κ 

Αγίασ Πελαγίασ. Σο ζργο υλοποιείται ιδθ από το Τπουργείο Τποδομϊν και Μεταφορϊν. 
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9.  Τλοποιοφνται οι μελζτεσ ολοκλιρωςθσ του οδικοφ άξονα Αγ.βαρβάρα –Αγ.Δζκα- Βιάνοσ – Ιεράπετρα-Παχειά Άμμοσ, Σμιμα «Προτόρια –

Αγ.Δζκα». 

  

10.  Τλοποιείται θ «Μελζτθ Οδοφ Βιάννοσ – Ιεράπετρα του Ν.Ο.Α.Κ». 

  

 ΠΕ ΛΑΙΘΙΟΥ 

1.  υμβαςιοποιικθκε τον Μάιο 2017 και παραδόκθκε ςτισ 3-5-2019 ςε κυκλοφορία με περιοριςμοφσ αςφαλοφσ χριςθσ το ζργο «Ενίςχυςθ 

Ανωδομισ κοιλαδογζφυρασ Χαμεηίου - Α’ Φάςθ». 

  

2.  Ζχει εξαςφαλιςτεί θ χρθματοδότθςθ και βρίςκεται ςε διαδικαςία προετοιμαςίασ θ δθμοπράτθςθ τθσ Β’ Φάςθσ του ζργου «Ενίςχυςθ 

Ανωδομισ κοιλαδογζφυρασ Χαμεηίου». 

  

3.  Πραγματοποιικθκε θ δθμοπράτθςθ του ζργου «Αρδευτικά Δίκτυα Λιμνοδεξαμενισ Αγ. Γεωργίου Οροπεδίου Λαςικίου» προχπολογιςμοφ 

13 εκ ευρϊ. Προϊςταμζνθ Αρχι του ζργου είναι θ Διεφκυνςθ Αντιπλθμμυρικϊν & Εγγειοβελτιωτικϊν Ζργων (Δ19) τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 

Τδραυλικϊν Λιμενικϊν και Κτιριακϊν Τποδομϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ Τποδομϊν (Γ.Γ.Τ.), του Τπουργείου Τποδομϊν και Μεταφορϊν. 

Διευκφνουςα Τπθρεςία του ζργου είναι θ Διεφκυνςθ Τδραυλικϊν Ζργων του Οργανιςμοφ Ανάπτυξθσ Κριτθσ Α.Ε. 

  

4.  Ολοκλθρϊκθκε το ζργο «Εργαςίεσ θλεκτροφωτιςμοφ και φωτεινισ ςθματοδότθςθσ ςτο τμιμα του ΒΟΑΚ Άγιοσ Νικόλαοσ – Καλό Χωριό Α’ 

Φάςθ». 

  

5.  Βρίςκεται ςε διαδικαςία προετοιμαςίασ θ δθμοπράτθςθ τθσ μελζτθσ του ζργου «Αποχετευτικά ζργα Οροπεδίου Λαςικίου». 

  

6.  Βαίνουν προσ ολοκλιρωςθ οι μελζτεσ «Μελζτθ αναβάκμιςθσ του ΒΟΑΚ ςτο οδικό τμιμα: Νεάπολθ – Αγ. Νικόλαοσ Ν. Λαςικίου», 

αναβάκμιςθσ του ΒΟΑΚ ςτα τμιματα Καλό Χωριό – γζφυρα Φρουηι & Καβοφςι – Αυχιν Αγκακιά Ν. Λαςικίου. 

  

7.  Εγκρίκθκε θ Προκαταρτικι Αναγνωριςτικι μελζτθ Αςτικισ Οδοφ εντόσ του οικιςμοφ Κςτρον και των υπόψθ Ιςόπεδων Κόμβων. 

  

8.  Εγκρίκθκαν οι Προκαταρκτικζσ Μελζτεσ των Ι/Κ Αγ. Νικολάου – Κριτςάσ και του Ι/Κ προσ Μζςα Λακϊνια. 
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9.  Εγκρίκθκε θ Προμελζτθ Οδικϊν Ζργων ςτθν «Περιοχι  τθσ Γζφυρασ Φρουηι και Παράκαμψθσ Παχειάσ Άμμου» του τμιματοσ Παχειά 

Άμμοσ – Αυχζνασ Αγκακιάσ του Β.Ο.Α.Κ. 

  

10.  Εγκρίκθκαν οι Προκαταρκτικζσ Μελζτεσ κόμβων Μαλίων – Α/Κ ιςίου – ελθναρίου. 

  

11.  Βαίνουν προσ ολοκλιρωςθ οι «Λοιπζσ μελζτεσ ολοκλιρωςθσ του οδικοφ άξονα Αγ. Βαρβάρα – Αγ. Δζκα – Βιάννοσ – Ιεράπετρα – Παχειά 

Άμμοσ, Σμιμα Παχειά Άμμοσ – Ιεράπετρα ». 

  

12.  Τλοποιοφνται οι «Λοιπζσ μελζτεσ ολοκλιρωςθσ του οδικοφ άξονα Αγ. Βαρβάρα – Αγ. Δζκα – Βιάννοσ – Ιεράπετρα – Παχειά Άμμοσ, Σμιμα 

Ιεράπετρα - Μφρτοσ». 

  

13.  Ζχουν υποβλθκεί προτάςεισ για τθν ωρίμανςθ ζργων προσ ςυγχρθματοδότθςθ και υλοποίθςθ, κατά τθν επόμενθ Προγραμματικι Περίοδο 

2021-2027 και ιςάρικμα υπογεγραμμζνα τεχνικά δελτία. Ο πίνακασ ακολουκεί: 

o  Ολοκλιρωςθ αρδευτικοφ Οροπεδίου Λαςικίου – Καταςκευι Λιμνοδεξαμενισ 

o  Καταςκευι Φράγματοσ Κακαροφ και Δικτφων Άρδευςθσ 

o  Δυνατότθτα εκμετάλλευςθσ υπογείων υδάτων Αλμυροφ Αγ. Νικολάου, Λακωνίων (Δράςι), Αδιάβατου (Γουδουράσ), Μαλαφρασ 

(Καβοφςι) 

o  Καταςκευι λιμνοδεξαμενισ Φουρνισ και δικτφων άρδευςθσ 

o  Καταςκευι λιμνοδεξαμενισ Κροφςτασ και δικτφων άρδευςθσ  

o  Καταςκευι λιμνοδεξαμενισ χινοκάψαλων και δικτφων άρδευςθσ  

o  Αξιοποίθςθ υδατικϊν πόρων Βραχαςίου – Μιλάτου για άρδευςθ και φδρευςθ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ 

o  Μελζτθ ζργων μεταφοράσ νεροφ Αποςελζμθ για τθν φδρευςθ περιοχϊν ίςι – Μίλατοσ, Ελοφντα, Κριτςά, κ.λπ. 

 


