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    ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 

                                              (∆.Ε.Υ.Α.Χ.) 

  
Χανιά 13-08-2010 
Αρ.Πρωτ. 
 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 

Κυδωνίας 29, Χανιά 73135 
 
Τηλ.: 28210 36228 
Fax.: 28210 36288 

ΠΡΟΣ: 1) Περιφέρεια Κρήτης 
    ∆ιεύθυνση Υδάτων 

    Υπόψη κ. M. Μαυράκη 

    Στεργίου Σπανάκη 2 

    Τηλ. 2810 278623 
    Fax: 2810 278630 
 
2) Περιφέρεια Κρήτης 
    Γενική ∆/νση Περιφέρειας 
    ∆/νση ΠΕ.ΧΩ.∆Ε 
    Τµήµα Περ/κού & Χωρ/κού Σχεδιασµού 

    Υπόψιν κα Αικ. Τσουκαλά 

    Στεργίου Σπανάκη 2 & Λεωφ. Ικάρου 

    Τηλ.: 2810 278706 
    Fax:  2810 278661 

 

 

ΘΕΜΑ: Επέκταση και παράταση χρονικής διάρκειας, άδειας χρήσης νερού των 

γεωτρήσεων στην Αγυιά Κυδωνίας Χανίων, από τη ∆.Ε.Υ.Α. Χανίων και απαλλαγή 

από διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης 
 

Σχετικά: α) Έγγραφο ∆.Ε.Υ.Α.Χ. 1878/30-6-10 µε αρ. πρωτ. Περιφέρειας Κρήτης – ∆ιεύθυνση 
Υδάτων 1203/05-07-2010 

β) Έγγραφο ∆.Ε.Υ.Α.Χ. 1926/06-07-10 µε αρ. πρωτ. Περιφέρειας Κρήτης – ∆/νση 
Π.Ε.ΧΩ.∆Ε. 4403/09-07-10 

 

Με το ανωτέρω (α) σχετικό σας υποβάλλαµε στις 1/7/10 αίτηση για την επέκταση (αύξηση 

χρησιµοποιούµενης ποσότητας νερού και πιθανή µεταφορά νερού σε άλλη τοποθεσία εν όψει του 

‘’Καλλικράτη’’ και της επέκτασης των ορίων του ∆ήµου Χανίων) και παράταση χρονικής διάρκειας, 

της άδειας χρήσης νερού των τεσσάρων (4) γεωτρήσεων (των ενεργοποιηµένων ∆1, Γ121, Γ122 

και της προς ενεργοποίηση Γ124) που βρίσκονται στην Αγυιά Κυδωνίας και στο χώρο ιδιοκτησίας 

του ∆ήµου Χανίων. 

Με το ανωτέρω (β) σχετικό σας υποβάλλαµε στις 6-07-10 και το αίτηµα της απαλλαγής από 

υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης για τις ανωτέρω αντλήσεις τροποποιώντας και την υπ’ 

αριθµ. 1135/17-04-2007 (σχετ.1395) απόφασή σας. 

Μετά τις εκτεταµένες διακοπές νερού που αναγκαστικά πραγµατοποίησε η ∆.Ε.Υ.Α.Χ. την 

10-08-2010 σε µεγάλο µέρος της πόλης των Χανίων είναι πλέον ορατός ο κίνδυνος για την 

δηµόσια υγεία µιας και στο ∆ήµο Χανίων δραστηριοποιούνται εκατοντάδες τουριστικές επιχειρήσεις 
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και καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος που εξυπηρετούν τους µόνιµους κατοίκους των 

Χανίων αλλά και χιλιάδες τουρίστες που βρίσκονται αυτή την στιγµή στα Χανιά για τις θερινές 

διακοπές τους. 

Σας ενηµερώνουµε επίσης ότι µε το υπ’ αριθµό 2090/21-07-2010 έγγραφό µας έχουµε 

ζητήσει την κάλυψη των απαιτούµενων συµπληρωµατικών ποσοτήτων νερού, που ανέρχονται 

περίπου στα 9.000 m
3
, από τον Ο.Α.∆Υ.Κ. τα οποία µέχρι σήµερα δεν έχουν χορηγηθεί παρότι 

σύµφωνα µε το Ν. 3199/9-12-2003 περί Προστασίας και διαχείρισης των υδάτων, άρθρο 10, η 

χρήση για ύδρευση έχει προτεραιότητα ως προς την ποσότητα και την ποιότητα έναντι κάθε άλλης 

χρήσης, για το οποίο άλλωστε έχει ζητηθεί εισαγγελική παρέµβαση µε το υπ’ αρίθµ. 39034/11-08-

2010 αίτηµα του ∆ηµάρχου Χανίων και του Προέδρου της ∆.Ε.Υ.Α.Χ. 

Μετά τα προαναφερθέντα και δεδοµένου του µεγάλου προβλήµατος ύδρευσης που 

αντιµετωπίζει αυτή τη στιγµή η πόλη των Χανίων και της αυξηµένης τουριστικής κίνησης σας 

παρακαλούµε να µας ενηµερώσετε για την πορεία του ανωτέρω αιτήµατος µας. 

 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΗΣ ∆.Ε.Υ.Α.Χ. 

 
 
 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΤΑΛΛΑΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 


