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 Δηζαγσγηθά Πηνηρεία
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Δηζαγσγηθά Πηνηρεία 



Δηζαγσγηθά Πηνηρεία

Ξεξηνρή Κειέηεο Ξνιπηερλεηνύπνιε Εσγξάθνπ

Έθηαζε πεξίπνπ 100 εθηαξίσλ (910.000m2)

15.000 θνηηεηέο & 1.400 άηνκα πξνζσπηθό

Κεηακνξθσκέλα πεηξώκαηα

Λνκόο Αηηηθήο – Γήκνο Εσγξάθνπ

Ξαιαηό δίθηπν ύδξεπζεο Γηαξξνέο θαη ππνβάζκηζε λεξνύ θαηά ηε δηαλνκή





Δηζαγσγηθά Πηνηρεία

Ηζηνξηθό δηθηύνπ

1982: Ξξψηε κειέηε γηα ην ζπλνιηθφ ζρεδηαζκφ ηεο χδξεπζεο-άξδεπζεο

Έσο ην 1974-75 Γίθηπν πνπ εμππεξεηνύζε ηηο ιηγνζηέο θηηξηαθέο ππνδνκέο 
κε απεπζείαο πδξνδόηεζε από αγσγό ηεο ΔΓΑΞ.

Έσο ην 1982
Νινθιήξσζε ηνπ δηθηύνπ ηαπηόρξνλα κε ηα έξγα νδνπνηίαο

Θαηαζθεπή δεμακελήο 200 m3 - Ξαξνρή λεξνύ από ΔΓΑΞ

Έσο ην 1986-87
Νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ δηθηύνπ ηεο κειέηεο ηνπ ΄82

Απνδέζκεπζε από ηελ ΔΓΑΞ – δξνδόηεζε κέζσ δύν 
γεσηξήζεσλ

Από ην 1992- Δθηεηακέλε αλνηθνδόκεζε – Απμεκέλεο πδαηηθέο αλάγθεο

2004 Γηάλνημε 3εο γεώηξεζεο – Λέα Γεμακελή 600 m3

Δθεδξηθή ζύλδεζε δεμακελήο κε αγσγό ηεο ΔΓΑΞ



Βηβιηνγξαθηθή Δπηζθφπεζε



Βηβιηνγξαθηθή Δπηζθφπεζε

Ρν θαζαξό πόζηκν λεξό είλαη απαξαίηεην ζηνλ άλζξσπν γηα ηε δηαηήξεζε ηεο δσήο. 

Ξαγθόζκηνο Νξγαληζκόο γείαο 2-4 L/day/cap (6-8 πνηήξηα)

Ξόζηκν λεξό ραξαθηεξίδεηαη ην λεξό πνπ είλαη θαζαξό από θπζηθή, ρεκηθή, βηνινγηθή θαη 

κηθξνβηνινγηθή άπνςε θαη κπνξεί λα θαηαλαιώλεηαη ρσξίο λα θηλδπλεύεη ε πγεία ηνπ αλζξώπνπ.

Ξνζνζηό πιεζπζκνύ ρσξίο άκεζε πξόζβαζε ζε πόζηκν λεξό (Ξεγή UN World Water Development Report, 2008)



UN (2009)

Βηβιηνγξαθηθή Δπηζθφπεζε

Έσο ην 2030 ε δήηεζε ζε νξηζκέλεο αλαπηπζζόκελεο

(Ξξνέιεπζε UN & US Census Bureau, 2009-2010)

ρώξεο ζα μεπεξάζεη ην 50% ηεο δηαζεζηκόηεηαο

UN (2010) Αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ ζηα 10 δηο θαηνίθνπο κέρξη ην 2050

Αύμεζε ηεο δήηεζεο ζε λεξό

Δπηηαθηηθή ε αλάγθε γηα πξνζηαζία ησλ πδαηηθώλ 
καο πόξσλ θαη νξζή δηαρείξηζε απηώλ

Αύμεζε πιεζπζκνύ

Αλαζεώξεζε ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηύσλ 
ύδξεπζεο



Βηβιηνγξαθηθή Δπηζθφπεζε

Γηπιά Γίθηπα  Γύν δηαθνξεηηθέο πεγέο πξνέιεπζεο
 Γύν δηαθνξεηηθά δίθηπα δηαλνκήο

Γίθηπν πφζηκνπ λεξνχ

Γίθηπν κε-πφζηκνπ λεξνχ

Γηπιηζκέλν λεξό πςειώλ πξνδηαγξαθώλ

Λεξό ρακειόηεξεο πνηόηεηαο

 Θαιαζζηλό λεξό
 Αθαηέξγαζην από πεγέο
 Αλαθηεκέλν από απόβιεηα
 Αλαθπθισκέλν (γθξίδν λεξό)



Βηβιηνγξαθηθή Δπηζθφπεζε

Γίθηπν κε-πφζηκνπ λεξνχ (Γεπηεξεχνλ Πχζηεκα)

 Ξπξόζβεζε

 Ξιύζηκν απηνθηλήησλ
 Θαζάξηζκα δξόκσλ
 Θαζαξηζκόο θηηξίσλ
 Θαδαλάθηα ηνπαιέηαο
 Air-conditioning εκπνξηθώλ θαη βηνκεραληθώλ ρώξσλ
 Θέξκαλζε εκπνξηθώλ θαη νηθηζηηθώλ θηηξίσλ
 Άξδεπζε δεκνζίσλ ρώξσλ πξαζίλνπ θαη νξηζκέλσλ εηδώλ θαιιηέξγεηαο

Σξήζεηο

Δπεμεξγαζία

Ούζκηζε pH & θίιηξαλζε γηα θαηαθξάηεζε ζηεξεώλ αλ πξνέξρνληαη από επηθαλεηαθά ή 
ππόγεηα λεξά.

Απνιύκαλζε αλ απηό θξίλεηαη αλαγθαίν.

ιηθά αγσγψλ

 Ξνιπβπληινρισξίδην (PVC)
 Ξνιπαηζπιέλην (PE) 
 Σάιπβαο (όρη ζηα δίθηπα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ζαιαζζηλό λεξό)



Βηβιηνγξαθηθή Δπηζθφπεζε

Γίθηπν πφζηκνπ λεξνχ (Θπξίσο Πχζηεκα)

Ιεηηνπξγία όπσο θάζε 
ηππηθό πδξεπηηθό ζύζηεκα 

 Ξεγή
 Κνλάδα επεμεξγαζίαο
 Δγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο
 Γίθηπν δηαλνκήο

(Αλδξεαδάθεο, Κακάεο, 2009)

Απνδέζκεπζε ηνπ 50% ζρεδφλ ηεο 
ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο 

 Κηθξόηεξεο δηάκεηξνη αγσγώλ
 Κηθξόηεξεο απαηηήζεηο απνζήθεπζεο



Βηβιηνγξαθηθή Δπηζθφπεζε

Απνθπγή πηζαλψλ ζπλδέζεσλ ησλ δχν δηθηχσλ (cross connections)

Πσζηή ρσξνζέηεζε θαη 
εγθαηάζηαζε αγσγψλ

(Ξεγή www.sydneywater.com.au) 

Σξσκαηηζκφο αγσγψλ

(Ξεγή www.limno.com)



Βηβιηνγξαθηθή Δπηζθφπεζε
Ξαξαδείγκαηα εθαξκνγήο δηπιψλ δηθηχσλ

Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο

Σξεζηκνπνίεζε αλαθηεκέλνπ λεξνύ ζε μερσξηζηό δίθηπν
(3% ηνπ ζπλνιηθνύ παξερόκελνπ λεξνύ, 2002)

 Ξπξόζβεζε
 Άξδεπζε ρώξσλ πξαζίλνπ
 Ξιύζηκν δξόκσλ

Θπξίσο ζηηο πνιηηείεο ηεο Θαιηθόξληα θαη ηεο Φιόξηληα (65% ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνζηνύ)

(Ξεγή www.napavalleyregister.com θαη www.dep.state.fl.us)

Όπαξμε εηδηθώλ θαλνληζκώλ γηα ηε ρξήζε ηνπ δεπηεξεύνληνο λεξνύ



Βηβιηνγξαθηθή Δπηζθφπεζε 

Απζηξαιία

(Ξεγή www.sydneywater.com.au) 

Κάρε κε 7-10 ρξόληα μεξαζίαο Σξήζε αλαθηεκέλνπ λεξνύ

Πρέδην SEQ Water Grid ζηελ Λνηηναλαηνιηθή πεξηνρή Queensland

Ηζξαήι

Πε πνζνζηά ηεο ηάμεσο ηνπ 70% ε ρξήζε αλαθηεκέλνπ λεξνύ

Πην Ρει Αβίβ 100% επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ αλαθηεκέλνπ λεξνύ 
γηα άξδεπζε

Ξαξίζη

Δδώ θαη δύν αηώλεο ππάξρεη δηπιό δίθηπν κε άληιεζε απεπζείαο από ην πνηάκη γηα άξδεπζε 
Γεκνζίσλ πάξθσλ, θαζαξηζκό ησλ δξόκσλ θαη μέπιπκα ησλ ππνλόκσλ



Βηβιηνγξαθηθή Δπηζθφπεζε 

Σφλγθ Θφλγθ

Από ην 1950 ιεηηνπξγεί δηπιό δίθηπν κε παξνρή ηνπ δεπηεξεύνληνο δηθηύνπ από ηε ζάιαζζα

38 αληιηνζηάζηα ζαιαζζηλνύ λεξνύ (1.43 hm3/day ) 

Ρα 3/4 ηνπ πιεζπζκνύ ηνπ Σόλγθ Θόλγθ ρξεζηκνπνηνύλ ζηα θαδαλάθηα ηεο ηνπαιέηαο 
ζαιαζζηλό λεξό ην νπνίν δηαλέκεηαη έρνληαο ππνζηεί πνιύ κηθξή επεμεξγαζία 

49 δεμακελέο απνζήθεπζεο (0.2 hm3 )

ζπλνιηθό κήθνο δηθηύνπ 1100 km

Θαη ηα δύν δίθηπα θαηαιήγνπλ ζην ίδην 
απνρεηεπηηθό ζύζηεκα



Βηβιηνγξαθηθή Δπηζθφπεζε 

Ochiai Center, Tokyo-Japan (Ξεγή www.gesui.metro.tokyo.jp)

Σξήζε αλαθπθισκέλνπ θαη βξόρηλνπ λεξνύ ζην θηίξην 
Bank of America Tower, NY 



Ρερλνινγίεο κηθξφηεξεο θιίκαθαο

Βηβιηνγξαθηθή Δπηζθφπεζε 

Αλίρλεπζε δηαξξνψλ δηθηχσλ

(www.linelocators.com) 

(www.watercopdealer.com)

Ρνπνζέηεζε αηζζεηήξσλ θαηά κήθνο ησλ αγσγώλ

Κεηαθνξά πιεξνθνξηώλ κέζσ GSM

 Γεσγξαθηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ
 Καζεκαηηθά κνληέια ζπλερνύο πξνζνκνίσζεο δηθηύσλ
 Ππζθεπέο εληνπηζκνύ δηαξξνώλ 
 Οαληάξ εδάθνπο θαη θάκεξεο εληνπηζκνύ θαη ειέγρνπ αγσγώλ
 ιηθά επηζθεπώλ 

(www.azwater.gov) 



Αλαθχθισζε γθξίδνπ λεξνχ ζην εζσηεξηθφ ησλ θαηνηθηψλ

Βηβιηνγξαθηθή Δπηζθφπεζε

Λεξό από δηάθνξεο νηθηαθέο δξαζηεξηόηεηεο (κπάλην, πιπληήξηα) 50-80% ησλ θαηαλαιώζεσλ

ρη καύξν λεξό (αλζξώπηλα απόβιεηα)
 Ξόηηζκα θήπσλ
 Θαδαλάθηα ηνπαιέηαο

(Ξξνέιεπζε www.tankedaustralia.com.au) 

Γεμακελή ζε κηθξό βάζνο από
έδαθνο ή ζε ππόγεηα θηηξίσλ

Φίιηξαλζε εληόο δεμακελήο

Δύθνιε εγθαηάζηαζε



Βηβιηνγξαθηθή Δπηζθφπεζε 

Αλαθχθισζε γθξίδνπ λεξνχ ζην εζσηεξηθφ ησλ θαηνηθηψλ

Sloan® AQUS™ Greywater System

Ππιιέθηεο βξόρηλνπ λεξνύ 

(gabriele and oscar buratti)

Δπηθνπξηθά ζε πεξίνδν βξνρνπηώζεσλ

Κηθξήο θιίκαθαο αλαθύθισζε 



θηζηάκελν δίθηπν 



θηζηάκελν δίθηπν

Νινθιήξσζε θαηαζθεπήο 1986-87

δξνδφηεζε απφ ηηο 3 γεσηξήζεηο (24ψξνπ βάζεσο γηα 7 κήλεο ην ρξφλν)

Ξαξνρή άληιεζεο 600 m3/d

Βάζνο άληιεζεο 220-250 m

Άληιεζε Γεμακελή ξχζκηζεο Γηαλνκή

Ξξνζζήθε ππνρισξηψδνπο 
λαηξίνπ κε θαηάιιειν 
ζχζηεκα ρισξίσζεο

Δγθαηάζηαζε κίμεο ηνπ 
λεξνχ, κέηξεζεο ηνπ 

ειεχζεξνπ ρισξίνπ θαη 
δπλαηφηεηα πξνζζήθεο 

επηπιένλ πνζφηεηαο



θηζηάκελν δίθηπν

Ρν θχξην ηκήκα

(Κεγαιύηεξεο δηάκεηξνη)

Θέληξν Ξνιπηερλεηνύπνιεο

Ρν δεχηεξν ηκήκα Λνηηνδπηηθό θνκκάηη Ξνιπηερλεηνύπνιεο

Ρν ηξίην ηκήκα Άξδεπζε

Ρκήκα ηνπ παιαηνχ δηθηχνπ Ξηζαλώο εθηόο ιεηηνπξγίαο

Ξπξνζβεζηηθνί θξνπλνί

 Σαιπβδνζσιήλεο ειηθνεηδνύο ξαθήο δηακέηξσλ  127 mm (5˝ ) έσο 273 mm (10¾˝ )

 Γαιβαληζκέλνη ραιπβδνζσιήλεο δηακέηξσλ 60 mm (2½˝) έσο  102 mm (4˝)

Άξδεπζε απφ ηηο 8 κκ έσο ηηο 6 πκ
Ππλνιηθή έθηαζε 62500 m2

Ζκεξήζηα Θαηαλάισζε 805 m3/d





θηζηάκελν δίθηπν 

Ξνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά λεξνχ ηνπ δηθηχνπ

Έιεγρνο πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ λεξνχ απφ ην 
Δξγ. Αλφξγαλεο θαη Αλαιπηηθήο Σεκείαο ηνπ ΔΚΞ (2007)

1. Γεώηξεζε 1, παιαηά
2. Γεμακελή απνζήθεπζεο ρισξησκέλνπ λεξνύ
3. Γεώηξεζε 2, λέα
4. Θηίξην Αληνρήο ιηθώλ, ΠΔΚΦΔ
5. Δξγαζηήξην Ιηκεληθώλ Έξγσλ
6. Λέν Θηίξην Ξνιηηηθώλ Κεραληθώλ, Δξγαζηήξην Πηαηηθήο θαη Αληηζεηζκηθώλ Δξεπλώλ
7. Θηίξην Γηνίθεζεο (Θπιηθείν)
8. Δζηηαηόξην (Καγεηξείν)
9. Θηίξην Λαππεγώλ
10. Θηίξην Κεηαιιεηνιόγσλ (γξαθείν θαζεγεηή θ. Α. Βγελόπνπινπ)
11. Θπιηθείν Γεληθώλ Δδξώλ
12. Πρνιή Σεκηθώλ Κεραληθώλ, Ξαιαηό Θηίξην, Δξγ. Αλόξγαλεο θαη Αλαιπηηθήο Σεκείαο
13. Πρνιή Σεκηθώλ Κεραληθώλ, Λέν Θηίξην, Β΄ Φάζε, Δξγ. Αλόξγαλεο θαη Αλαιπηηθήο Σεκείαο

Π
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Κέηξεζε 
θπζηθνρεκηθψλ, ηνμηθψλ 

θαη κηθξνβηνινγηθψλ 
παξακέηξσλ



Λεξό γεσηξήζεσλ

Λεξό δεμακελήο

θηζηάκελν δίθηπν 

 ςειή ζρεηηθά ζεξκνθξαζία (20,4 θαη 22,8 oC)
 Ρξηπιάζηεο ηηκέο ζθιεξόηεηαο θαη αγσγηκόηεηαο από ΔΓΑΞ
 ςειέο ζπγθεληξώζεηο ληηξηθώλ 
 ςειέο ζπγθεληξώζεηο κεηάιισλ θαη ρισξηώλησλ

(Δληόο επηηξεπηώλ νξίσλ)

 Ίδηα ραξαθηεξηζηηθά ζρεδόλ κε ηηο γεσηξήζεηο
 Ηθαλνπνηεηηθέο ηηκέο ππνιεηκκαηηθνύ ρισξίνπ

Λεξό θηηξίσλ  Γηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε δεμακελή θαη γεσηξήζεηο
 Απμεκέλε ζνιόηεηα (ζε νξηζκέλα ζεκεία πάλσ από ην όξην) 
 Απμεκέλεο ζπγθεληξώζεηο κεηάιισλ

(Θαιή πξνζηαζία από εμσγελείο
ξύπνπο)

• Ρν λεξό ησλ γεσηξήζεσλ θαη ηεο δεμακελήο δελ παξνπζηάδεη ίδηεο ηηκέο κε ην δίθηπν
• Ζ επηβάξπλζε (ζνιόηεηα) νθείιεηαη ζηελ θαηάζηαζε ηνπ δηθηύνπ δηαλνκήο
• Ππγθεληξώζεηο κεηάιισλ νθείινληαη ζε δηάβξσζε ησλ ραιπβδνζσιήλσλ



Γηαζηαζηνιφγεζε λένπ 
δηθηχνπ



Γηαζηαζηνιφγεζε λένπ δηθηχνπ

Γίθηπν χδξεπζεο
Πχζηεκα αγσγψλ ππφ πίεζε κε ζεκεία εηζφδνπ 
(πεγέο) θαη εμφδνπ (θαηαλαιψζεηο) ηνπ λεξνχ

Αθηηλσηά δίθηπα

Βξνρσηά δίθηπα

 Ρξνθνδνηνύληαη από έλα κνλαδηθό ζεκείν (θεθαιή)
 Γε ζρεκαηίδνπλ θιεηζηέο δηαδξνκέο

 Ρξνθνδνηνύληαη από έλα ή πεξηζζόηεξα ζεκεία 
 Πρεκαηίδνπλ θιεηζηέο δηαδξνκέο

(Ξεγή Θνπηζνγηάλλεο, Δπζηξαηηάδεο 2006) 



Γηαζηαζηνιφγεζε λένπ δηθηχνπ

Αθηηλσηά δίθηπα Βξνρσηά δίθηπα

Διαρηζηνπνίεζε ηνπ κήθνπο ηνπ δηθηχνπ

Διαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο

Απμεκέλεο ελεξγεηαθέο απψιεηεο

Πε πεξίπησζε βιάβεο απαηηείηαη 
απνκφλσζε ησλ θαηάληε θιάδσλ

Απαηηείηαη πξνζηαζία έλαληη 
πδξαπιηθνχ πιήγκαηνο

Κεησκέλεο ελεξγεηαθέο απψιεηεο

Πε πεξίπησζε βιάβεο εμαζθαιίδεηαη 
ε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ

Κεγαιχηεξν κήθνο δηθηχνπ

Κεγαιχηεξν θφζηνο

Γπζθνιία ζηελ επνπηεία θαη ηε 
δηαρείξηζε

Πήκεξα ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο βξνρσηά δίθηπα (θπξίσο δίθηπν) κε νξηζκέλεο 
αθηηλσηέο απνιήμεηο
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Ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο δηθηχσλ

Δμαζθάιηζε ηεο ειάρηζηεο απαηηνχκελεο πίεζεο

pmin = 4(n + 1) m, όπνπ n ν αξηζκόο ησλ νξόθσλ ηνπ θηηξίνπ

Αλεπαξθήο πίεζε ζε θφκβν

 Ρνπνζέηεζε δεμακελήο ςειόηεξα
 Κεγαιύηεξεο δηάκεηξνη αλάληε
 Ξαξάιιεινη αλαθνπθηζηηθνί αγσγνί
 Αληιίεο

Ξεξηνξηζκφο ηεο κέγηζηεο πίεζεο

Ξξνζηαζία απφ πδξαπιηθφ πιήγκα

Ξξνζηαζία εμαξηεκάησλ δηθηύνπ, πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θηηξίσλ θαη νηθηαθώλ ζπζθεπώλ 

Ππλζήθεο αθηλεζίαο Ζ πίεζε ζε θάζε θόκβν max 60-70 m

Απόηνκε εθθίλεζε ή δηαθνπή ηεο ξνήο Θίλδπλνο ππεξπηέζεσλ θαη ππνπηέζεσλ 

Σξήζε βξνρσηώλ δηθηύσλ
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Δίδε αγσγψλ

Ξιαζηηθνί ζσιήλεο από πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλόηεηαο (HDPE)

Σαιπβδνζσιήλεο (Σ/Π)

Ακηαληνηζηκεληνζσιήλεο (Α/Π)

Ξιαζηηθνί ζσιήλεο από πνιπβηλπινρισξίδην (PVC)

Νηθνλνκηθή επηινγή γηα αγσγνύο κηθξήο δηακέηξνπ (< 400 mm) θαη νλνκαζηηθήο πίεζεο έσο 16 atm

ειαθξύ θαη εύθακπην πιηθό

Αληηθαζηζηνύλ ζηαδηαθά ηνπο αγσγνύο από PVC

Δμαηξεηηθά εύθακπηνη Ξαξάγνληαη γηα θιάζεηο έσο 32 atm

Ξξνηηκώληαη γηα κηθξέο δηακέηξνπο (< 125 mm)

Αξθεηά δαπαλεξνί Σξεζηκνπνηνύληαη γηα κεγάιεο δηακέηξνπο ( > 1000 mm).

Δθηεηακέλε ρξήζε ζην παξειζόλ Ξηζαλέο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ αλζξώπηλε πγεία
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Δηδηθέο ζπζθεπέο δηθηχσλ

Γηθιείδεο (βάλεο) ξχζκηζεο ηεο παξνρήο

Πε όιεο ηηο δηαθιαδώζεηο ηνπ δηθηύνπ γηα 
απνκόλσζε ηκεκάησλ ζε πεξίπησζε βιάβεο

(Ξεγή www.chryssafidis.com) 

Βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο 

Δμαζθαιίδνπλ όηη ε ξνή γίλεηαη κόλν πξνο κηα 
ζπγθεθξηκέλε θαηεύζπλζε 

Ξξνζηαζία από πδξαπιηθό πιήγκα 

(Ξεγή www.gemak.gr) 

Δθθελσηέο

Γηαθιαδώζεηο ηύπνπ Ρ Πηα ρακειά ζεκεία ηνπ δηθηύνπ 

Διεύζεξε εθξνή πξνο θπζηθό απνδέθηε γηα έθπιπζε ηνπ δηθηύνπ θαη απνκάθξπλζε θεξηώλ
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Αεξεμαγσγνί 

(Ξεγή www.gemak.gr) 

Ρνπνζεηνύληαη ζηα πςειά ζεκεία ηνπ δηθηύνπ (ρακειή πίεζε)

Ππλζήθεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο Απνκάθξπλζε αέξα

Ππλζήθεο πιήγκαηνο Δηζαγσγή αέξα Απνζπκπίεζε

Κεησηέο πίεζεο 

Ρνπνζεηνύληαη ζηα ζεκεία πνπ απαηηείηαη κείσζε ηνπ ελεξγεηαθνύ πςνκέηξνπ

Βαιβίδεο πνπ πξνθαινύλ ζηαζεξή πίεζε εμόδνπ

(Ξεγή www.chryssafidis.com) 

Αλ ε πίεζε αλάληε είλαη κεγαιύηεξε ηεο εμόδνπ

Ιεηηνπξγνύλ σο βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο
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Καζεκαηηθά κνληέια δηθηχσλ χδξεπζεο

Ρν δίθηπν σο έλα θπζηθφ ζχζηεκα

Έξγα απνζήθεπζεο, αγσγνί δηαλνκήο, ζπζθεπέο έιεγρνπ ξνήο 
θαη πίεζεο ,ζπζθεπέο εμόδνπ ηνπ λεξνύ πξνο ηελ θαηαλάισζε 

ξηα ηνπ ζπζηήκαηνο Πεκεία εηζόδνπ θαη εμόδνπ ηνπ λεξνύ 

(δεμακελέο ξύζκηζεο θαη ζπλδέζεηο θαηαλαισηώλ) 

Ππληζηώζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

Κεηαβιεηέο ηνπ ζπζηήκαηνο Ξαξνρή, πίεζε θαη παξάκεηξνη πνηόηεηαο

Δπίιπζε ηνπ δηθηύνπ κέζσ κηαο καζεκαηηθήο πεξηγξαθήο 
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Θφκβνο

 Πεκεία εθξνήο ή εηζξνήο λεξνύ

Γλσζηά

 Πεκεία αιιαγήο ηεο γεσκεηξίαο ηνπ δηθηύνπ ή κεηαβνιήο ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ αγσγώλ

Άγλσζην

Απόιπην πςόκεηξν z, παξνρή εμόδνπ c

Δλεξγεηαθό πςόκεηξν h

Θιάδνο (αγσγφο)

Πηνηρεία κεηαθνξάο λεξνύ

Γλσζηά

Άγλσζην

Κήθνο L, δηάκεηξνο D, θιάζε, ηξαρύηεηα ks

Ξαξνρή Q

(Ξεγή Θνπηζνγηάλλεο, Δπζηξαηηάδεο 2006) 
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Καζεκαηηθέο ζρέζεηο

 Γηα ηνπο θόκβνπο Αξρή δηαηήξεζεο ηεο κάδαο

Αξρή δηαηήξεζεο ηεο ελέξγεηαο Γηα ηνπο θιάδνπο

 Γξακκηθέο απώιεηεο ελέξγεηαο (hf), ζρέζε Darcy – Weisbach 

 Πρέζε Colebrook– White πνπ εθθξάδεη ην ζπληειεζηή f 

Κε γξακκηθό ζύζηεκα εμηζώζεσλ ε επίιπζε ηνπ νπνίνπ δίλεη ηα άγλσζηα κεγέζε
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Ρν ινγηζκηθφ EPANET

πεξεζία Ξεξηβαιινληηθήο Ξξνζηαζίαο ησλ ΖΞΑ (U.S. Environmental Protection Agency) 

1ε έθδνζε 1993

Ξξνζνκνηψλεη ηε ρξνληθή δηαθχκαλζε ησλ πδξαπιηθψλ θαη πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 
ηεο ξνήο ζε δίθηπα δηαλνκήο ππφ πίεζε, θάζε κεγέζνπο θαη νπνηαζδήπνηε ηνπνινγίαο. 

2ε έθδνζε 1999

 Ξξνζνκνηώλεη δεμακελέο ζηαζεξήο ή κεηαβιεηήο γεσκεηξίαο, δηάθνξνπο 
ηύπνπο εηδηθώλ ζπζθεπώλ (δηθιείδεο, κεησηέο πίεζεο) θαζώο θαη αληιίεο
ζηαζεξήο ή κεηαβιεηήο παξνρήο 

 Δπηηξέπεη ηε ρξήζε δηαθνξεηηθώλ πξνηύπσλ ρξνληθήο δηαθύκαλζεο ηεο  
θαηαλάισζεο γηα πνιιαπιέο ρξήζεηο θαη γηα θάζε θόκβν 

 πνινγίδεη ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη ην θόζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηύνπ·

δξαπιηθή ιεηηνπξγία δηθηύνπ

 Ιακβάλεη ππόςε γξακκηθέο αιιά θαη ηνπηθέο απώιεηεο
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Πρεδηαζκφο λένπ δηθηχνπ

Ρξείο αγσγνί ΔΓΑΞ

Ξαξνρή πόζηκνπ λεξνύ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ΔΓΑΞ

Ρξνθνδνζία Ρξία επηκέξνπο δίθηπα

Κειινληηθέο εγθαηαζηάζεηο

 Λέα Ακθηζέαηξα ηεο Πρνιήο Ξνιηηηθώλ Κεραληθώλ
 Λέα Θηίξηα ΖΚΚ Γ΄ Φάζε
 Λέα Θηίξηα ΖΚΚ Γ΄ Φάζε
 Ξαηδηθόο Πηαζκόο
 Ιεβεηνζηάζην
 Λέν Θηίξην Λαππεγώλ Κεραληθώλ
 Κειινληηθή Αλνηθνδόκεζε Α
 Κειινληηθή Αλνηθνδόκεζε Β 

Αζιεηηθό θέληξν ΔΚΞ & Λέεο Φνηηεηηθέο Δζηίεο εθηόο ζρεδηαζκνύ
δξνδνηνύληαη απηόλνκα

από ΔΓΑΞ

Σάξαμε κε βάζε ηελ 
ηνπνγξαθία ηεο πεξηνρήο
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Θφκβνη, εκβαδά θαη πςφκεηξα δηθηχνπ 1

Θφκβνη, εκβαδά θαη πςφκεηξα δηθηχνπ 2

ςόκεηξν αγσγνύ ΔΓΑΞ = 170 m

ςόκεηξν αγσγνύ ΔΓΑΞ = 170 m
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Θφκβνη, εκβαδά θαη πςφκεηξα δηθηχνπ 3

ςόκεηξν αγσγνύ ΔΓΑΞ = 200 m
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Θαηαλαιψζεηο

Λέν δίθηπν Λεξό κόλν πξνο πόζε, πξνζσπηθή πγηεηλή θαη θαηαλάισζε ζηα θπιηθεία

Θαηαλαιώζεηο νξηζκέλσλ εξγαζηεξίσλ Ππλππνινγίζηεθαλ θαη δηακνηξάζηεθαλ ζην ζύλνιν

Πην εζηηαηόξην παξαζθεπάδνληαη 3000 γεύκαηα εκεξεζίσο κε εηδηθή θαηαλάισζε 30 L/γεύκα 
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Πηηγκηαίεο θαηαλαιψζεηο δηθηχσλ 1 θαη 2

Ξνιύ ρακειέο δεδνκέλσλ ησλ αλαγθώλ πνπ θαιύπηνπλ



Γηαζηαζηνιφγεζε λένπ δηθηχνπ

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Πηηγκηαίεο θαηαλαιψζεηο δηθηχνπ 3

Γηαθχκαλζε θαηαλάισζεο (σξηαίνη ζπληειεζηέο)

Ώξεο αηρκήο 10:00 πκ – 14:00 κκ
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Πηνηρεία δηθηχνπ

3 δηαθνξεηηθά δίθηπα ιφγσ ηνπνγξαθίαο Μερσξηζηή επίιπζε

Αγσγνί HDPE 3εο Γεληάο DN 90 mm θαη PN 12.5 atm

 Νηθνλνκηθνί
 Κεγάιε δηάξθεηα δσήο
 Αλζεθηηθνί ζηελ νμείδσζε θαη ζε άιιεο ρεκηθέο δξάζεηο, 
 Ιείν ηνίρσκα (κηθξό ks)
 Κηθξό ιόγν βάξνπο/αληνρήο
 Κεησκέλεο δηαξξνέο (κεγάια ηεκάρηα, ιηγόηεξεο θαη αλζεθηηθόηεξεο ζπλδέζεηο) 
 Ζ ζξαύζε ηνπο δελ παξνπζηάδεη εθηεηακέλεο ξσγκέο όπσο ζηνπο ζσιήλεο από PVC 

ελώ έρνπλ ειαζηηθόηεηα θαη θαιή ζπκπεξηθνξά ζε ζεηζκηθέο δξάζεηο. 

Θεσξήζεθε ks = 1.0 mm

Κήθνο Γηθηχνπ 1:  1621.48 m
Κήθνο Γηθηχνπ 2: 1864.03 m
Κήθνο Γηθηχνπ 3: 3035.25 m

Ππλνιηθφ κήθνο ησλ αγσγψλ 6520.76 m
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Πθάκκα ηνπνζέηεζεο αγσγώλ 

Βάζνο = 1 m

Ξιάηνο = 0.80 m

0.20 m εμπγίαλζε εδάθνπο

Δπίρσζε ζε άκκν ιαηνκείνπ 0.40 m

Δπηθάιπςε κε ζξαπζηό πιηθό 0.30 m

Ξίεζε ΔΓΑΞ 1-12 bar

Θαηεγνξία ΗΗΗ ηηκνινγίνπ ηεο ΔΓΑΞ

Σξέσζε 0.9972 €/m³
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δξνδόηεζε θηηξίσλ

Ξαξνρόκεηξα Πύλδεζε κε ζύζηεκα παξαθνινύζεζεο Ππιινγή δεδνκέλσλ Έξεπλα

Πύλδεζε κε θηίξηα Δμσηεξηθά Δηδηθά ηεκάρηα επηθάιπςεο αγσγώλ γηα πξνζηαζία

Ξξνζνρή ζηα 
πθηζηάκελα δίθηπα

Δλαιιαθηηθά ηνπνζέηεζε εμσηεξηθώλ θξελώλ

Αλαδηάηαμε θαη επηζθεπέο εζσηεξηθώλ δηθηύσλ ησλ θηηξίσλ



Πρεκαηηθή απεηθόληζε δηθηύνπ 1

Γηαζηαζηνιφγεζε λένπ δηθηχνπ
Ξξνζνκνίσζε ηνπ δηθηχνπ

Δπίιπζε κε ζεώξεζε ζηαζεξήο θαηάζηαζεο (steady state)

Κνλάδα κέηξεζεο παξνρώλ L/s

πνινγηζκώλ γξακκηθώλ απσιεηώλ Darcy-Weisbach



Πρεκαηηθή απεηθόληζε δηθηύνπ 2 Πρεκαηηθή απεηθόληζε δηθηύνπ 3

Γηαζηαζηνιφγεζε λένπ δηθηχνπ



Σαξαθηεξηζηηθά αγσγψλ θαη 
θφκβσλ δηθηχνπ 1

Σαξαθηεξηζηηθά αγσγψλ θαη 
θφκβσλ δηθηχνπ 2

Σαξαθηεξηζηηθά αγσγψλ θαη 
θφκβσλ δηθηχνπ 3
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Κε ρξήζε ησλ εμσηεξηθώλ θξελώλ νη απαηηήζεηο ζε πίεζε ζα είλαη πνιύ ρακειόηεξεο

Σξήζε κηθξόηεξσλ δηακέηξσλ αγσγώλ θαη νλνκαζηηθήο πίεζεο Κηθξόηεξν θόζηνο

Πηελ πεξίπησζε ησλ θξελώλ Διάρηζηε απαηηνύκελε πίεζε 4 m

Θόζηνο αγσγώλ δηαθόξσλ δηακέηξσλ (γηα κήθνο 6520.76 m)

 Πσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ 3εο γεληάο (HDPE) δηακέηξνπ 90 mm θαη νλνκαζηηθήο πίεζεο PN 12.5 atm : 
6520,76 m * 9,10 €/m = 59339 €

 Πσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ 3εο γεληάο (HDPE) δηακέηξνπ 90 mm θαη νλνκαζηηθήο πίεζεο PN 10 atm: 
6520,76 m * 7,60 €/m = 49558 €

 Πσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ 3εο γεληάο (HDPE) δηακέηξνπ 63 mm θαη νλνκαζηηθήο πίεζεο PN 12.5 atm: 
6520,76 m * 5.3 €/m = 34560 €

 Πσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ 3εο γεληάο (HDPE) δηακέηξνπ 63 mm θαη νλνκαζηηθήο πίεζεο PN 10 atm: 
6520,76 m * 4,60 €/m = 29995 €
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ΛΥΣΕΙΣ

Υδποδόηηζη κηιπίων Εξωηεπικέρ ΚπήνερΔΙΚΤΥΟ

Γηαζηαζηνιφγεζε λένπ δηθηχνπ

Γηα ην δίθηπν 1, γηα ηελ πεξίπησζε πνπ επηιεγεί ε απεπζείαο πδξνδόηεζε ησλ θηηξίσλ κπνξνύλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνύλ ζσιήλεο HDPE δηακέηξνπ 90 ή 63 mm θαη νλνκαζηηθήο πίεζεο 12.5 atm, ελώ ζηελ 
πεξίπησζε ηεο εγθαηάζηαζεο εμσηεξηθώλ θξελώλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζσιήλαο δηακέηξνπ 
63 mm θαη PN 10 atm.

Γηα ηα δίθηπα 2 θαη 3, ζηελ πεξίπησζε ηεο απεπζείαο πδξνδόηεζεο ησλ θηηξίσλ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ 
ζσιήλεο δηακέηξνπ 90 mm  θαη PN 12.5 atm, ελώ ζηελ πεξίπησζε ησλ εμσηεξηθώλ θξελώλ κπνξνύλ 
λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη ζσιήλεο δηακέηξνπ 90 mm θαη PN 10 atm. 



Δλαιιαθηηθέο ιχζεηο 
παξνρήο πφζηκνπ λεξνχ



Δλαιιαθηηθέο ιχζεηο παξνρήο 
πφζηκνπ λεξνχ

Σξήζε ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηύνπ γηα παξνρή λεξνύ Ρν λεξό εληόο νξίσλ θαλνληζκώλ

Δπηβάξπλζε Κε ηθαλνπνίεζε ησλ θαηαλαισηώλ θαηά ηελ πόζε

Ρνπνζέηεζε θίιηξσλ

Νθείιεηαη ζηελ θαηάζηαζε ηνπ δηθηύνπ θαη όρη ζηηο γεσηξήζεηο

ΘνιόηεηαΓηαζπνξά αησξνύκελσλ ζσκαηηδίσλ

Φίιηξν αησξνπκέλσλ θαη ελεξγνύ 
άλζξαθα γηα απνρισξίσζε

θαη ηειηθή πξνιεπηηθή απνιύκαλζε 
κε ππεξηώδε αθηηλνβνιία

Φίιηξν πόζηκνπ λεξνύ Home Carbon – UV (Ξεγή www.temak.gr) Δπηηξαπέδην θίιηξν πόζηκνπ λεξνύ (Ξεγή www.alarco.gr) 



Δλαιιαθηηθέο ιχζεηο παξνρήο 
πφζηκνπ λεξνχ

Ρξόπνο ιεηηνπξγίαο ελόο ηππηθνύ νηθηαθνύ θίιηξνπ
ελεξγνύ άλζξαθα-UV (Ξεγή www.alarco.gr) 

Κέζσ ηεο δηαδξνκήο ην λεξφ 
Δθηίζεηαη ζηελ κηθξνβηνθηφλν 

δξάζε ηεο ιπρλίαο απνζηείξσζεο 
θαη εμέξρεηαη απφ ην θίιηξν 

εληειψο θαζαξφ θαη 
απνζηεηξσκέλν 

Φίιηξν θπηηαξίλεο-ελεξγνύ άλζξαθα 
θαη ιπρλία ππεξηώδνπο αθηηλνβνιίαο

Αθαηξνύληαη ζσκαηίδηα, νζκέο, ριώξην θαη νξγαληθά,
ελώ ηαπηόρξνλα απνζηεηξώλεηαη από ηπρόλ κηθξόβηα 
θαη κηθξννξγαληζκνύο.

Δίζνδνο

Αξρηθό θίιηξν ελεξγνύ άλζξαθα

Ν βαθηεξηνζηαηηθφο ελεξγφο 
άλζξαθαο θαηαθξαηά επηθίλδπλεο 
ρεκηθέο ελψζεηο θαη δελ επηηξέπεη 
ηελ αλάπηπμε κηθξννξγαληζκψλ 
κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ρισξίνπ.

Ρειηθά θίιηξα πνιππξνππιελίνπ

Θάιακνο απνζηείξσζεο

Έμνδνο



Δλαιιαθηηθέο ιχζεηο παξνρήο 
πφζηκνπ λεξνχ

Θόζηνο αγνξάο θίιηξσλ 200-400 €

Θόζηνο ζπληήξεζεο 10-30 € Αληηθαηάζηαζε θύζηγγαο θάζε 2-3 κήλεο

50-100 € Αληηθαηάζηαζε ιάκπαο UV θάζε ρξόλν

Δθηίκεζε απαηηνύκελσλ θίιηξσλ κε βάζε ηα Λέα θηίξηα ησλ Ξνιηηηθώλ Κεραληθώλ

 Θηίξην 1:    Αίζνπζεο δηδαζθαιίαο 
 Θηίξην 2Α:  Γξακκαηεία θαη γξαθεία
 Θηίξην 2Β:  Αίζνπζα εθδειώζεσλ, Βηβιηνζήθε
 Θηίξην 2Γ:  Ακθηζέαηξα
 Θηίξην 3:    Δξγαζηήξηα Πηδεξώλ Θαηαζθεπώλ θαη γξαθεία
 Θηίξην 4:    Ρνκέαο Γεσηερληθήο, εξγαζηήξηα, γξαθεία
 Θηίξην 5:    Ρνκέαο Γνκνζηαηηθήο, γξαθεία

Κειέηε ησλ αξρηηεθηνληθώλ ζρεδίσλ όισλ ησλ θηηξίσλ

Ξαξνρή θίιηξσλ 300-500 L/h



Δλαιιαθηηθέο ιχζεηο παξνρήο 
πφζηκνπ λεξνχ

Ρνπνζέηεζε θίιηξσλ Ήδε ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο (θνπδίλεο)

Πε λέεο εθκεηαιιεπόκελνη ηηο πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ θηηξίσλ ρη ζε ηνπαιέηεο

Θηίξην 1

Θηίξην 2Α

Θηίξην 2Β

Θηίξην 2Γ

Θηίξην 3

Θηίξην 4

Θηίξην 5

Αξηζκόο θίιηξσλ

10

6

2

4

6

4

5

Πε ζύλνιν 9995 m2 37 θίιηξα

Πην ζύλνιν ηεο Ξνιπηερλεηνύπνιεο ζπλνιηθά πεξί ηα 800 θίιηξα



Δλαιιαθηηθέο ιχζεηο παξνρήο 
πφζηκνπ λεξνχ

Σξήζε ςπθηψλ λεξνχ θαη ςπθηψλ δηθηχνπΘνιόηεηα ςειή ζεξκνθξαζία+

Τύθηεο εκθηαισκέλνπ λεξνύ

Δθαξκόδεηαη ζε νξηζκέλνπο ρώξνπο

(Ξεγή www. ebacwatercoolers.com) 

Δκθηαισκέλν λεξό πνπ ςύρεηαη πξηλ ηελ έμνδν

Πεκαληηθή ε ζπληήξεζε ησλ ςπθηώλ

Θαηά ηελ Διιεληθή θαη Δπξσπατθή 
λνκνζεζία,  νη ςχθηεο λεξνχ πξέπεη 
λα ζπληεξνχληαη πγεηνλνκηθά θάζε 

ηέζζεξηο κήλεο

Φηάιεο ησλ 10 θαη 18.9 L 50-90 πνηήξηα λεξό

Γηάζεζε ζπλήζσο δσξεάλ κε ηε κνξθή ρξεζηδαλείνπ

Σξέσζε Φηάιεο 6-12 €

Ππληήξεζε 60-100 € εηεζίσο

100 άηνκα 50 θηάιεο κεληαίσο



Δλαιιαθηηθέο ιχζεηο παξνρήο 
πφζηκνπ λεξνχ

Τύθηεο δηθηύνπ

Φίιηξαλζε κε ελεξγό άλζξαθα

Δηδηθέο ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ην λεξό ηνπ δηθηύνπ θαη εθαξκόδνπλ εύθνια ζηηο ππάξρνπζεο 
πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ θηηξίσλ. 

Θαηαθξαηνύληαη ζσκαηίδηα από ηηο ζσιελώζεηο ηνπ δηθηύνπ 
(ζθόλε, άκκνο, ζθνπξηά θιπ), ζηαζεξνπνηείηαη ην pH θαη ε 

γεύζε ηνπ λεξνύ ελώ ηαπηόρξνλα κέζσ εηδηθώλ κεκβξαλώλ 
θαηαθξαηνύληαη δηάθνξεο επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο

Απνιύκαλζε ηεο ζπζθεπήο θαη αληηθαηάζηαζε ησλ θίιηξσλ θάζε έμη κήλεο

(Ξεγή www. ebacwatercoolers.com)



Δλαιιαθηηθέο ιχζεηο παξνρήο 
πφζηκνπ λεξνχ

Θόζηνο αγνξάο ςπθηώλ 0- 1000 €

Θόζηνο ζπληήξεζεο 150- 400 €

Κεδεληθό θόζηνο αγνξάο ζε πεξίπησζε ρξεζηδαλείνπ

(Ξεγή www.rainbowgroup.gr θαη www.w-s.gr)

Ιύζε

Τύθηεο εκθηαισκέλνπ λεξνύ ζε ρώξνπο γξαθείσλ

Τύθηεο δηθηύνπ ζε ακθηζέαηξα θαη ρώξνπο δηδαζθαιίαο

Δθηίκεζε απαηηνύκελσλ ςπθηώλ κε βάζε ηα Λέα 
θηίξηα ησλ Ξνιηηηθώλ Κεραληθώλ

Κειέηε ησλ αξρηηεθηνληθώλ ζρεδίσλ όισλ ησλ θηηξίσλ

Νη ςύθηεο δηθηύνπ ζα ηνπνζεηνύληαη ζε δηαδξόκνπο

Θάζε άηνκν πεξί ηα 3 πνηήξηα ηελ εκέξα

Έλαο ςύθηεο δηθηύνπ αλά 50- 70 m2



Δλαιιαθηηθέο ιχζεηο παξνρήο 
πφζηκνπ λεξνχ

Απαηηνύκελνο αξηζκόο ςπθηώλ ζηα 
Λέα Θηίξηα ησλ Ξνιηηηθώλ Κεραληθώλ

450 ςύθηεο δηθηύνπ θαη 160 ςύθηεο εκθηαισκέλνπ
λεξνύ ζην ζύλνιν ηεο Ξνιπηερλεηνύπνιεο

Τύθηεο εκθηαισκέλνπ λεξνύ κόλν ζε γξαθεία
Απαηηνύκελνο αξηζκόο θηαιώλ κε βάζε 
εξγαδνκέλνπο

700 θηάιεο ην κήλαΓηα αξηζκό 1400 εξγαδνκέλσλ



Ρερληθννηθνλνκηθή 
Γηεξεχλεζε



Ρερληθννηθνλνκηθή Γηεξεχλεζε

Θόζηνο αγνξάο-θαηαζθεπήο θαη θόζηνο ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο θάζε ιύζεο

Ξξνζεγγηζηηθή θνζηνιόγεζε κε ζθνπό ηε κεηαμύ ηνπο ζύγθξηζε ζε επίπεδα θόζηνπο

ΙΠΖ 1ε – ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΛΔΝ ΓΗΘΡΝ ΞΝΠΗΚΝ ΛΔΟΝ

Θνζηνιόγεζε δηθηύνπ κε ηηκέο βάζε ησλ Δληαίσλ ηηκνινγίσλ δξαπιηθώλ ηνπ ΞΔΣΥΓΔ 

Θόζηνο θαηαζθεπήο δηθηύνπ

Θόζηνο ιεηηνπξγίαο κε βάζε ηηκνιόγηα ΔΓΑΞ

Κήθνο

Αγσγνί

Πθάκκα

6520.76 m

HDPE νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ 90 mm θαη νλνκαζηηθήο πίεζεο 12.5 atm 

Βάζνπο 1 m θαη πιάηνπο 0.80  m

Γηακόξθσζε εθ λένπ ηεο επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο (αζθαιηνζηξώζεηο, πεδνδξόκηα)

Ρνπνζέηεζε βαλώλ απνθνπήο θαηά κήθνο ηνπ δηθηύνπ ζηα ζεκεία δηαθιαδώζεσλ



Ρερληθννηθνλνκηθή Γηεξεχλεζε

Ξξαγκαηηθό θόζηνο κεγαιύηεξν Ξαξαιείθζεθαλ νξηζκέλεο εηδηθέο ζπζθεπέο

Δηήζην θόζηνο ηνπ 
παξερόκελνπ λεξνύ 

από ηελ ΔΓΑΞ

ΔΚΞ ζηελ θαηεγνξία ΗΗΗ

0.9972 €/m3

80773 €



Ρερληθννηθνλνκηθή Γηεξεχλεζε

ΙΠΖ 2ε – ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΦΗΙΡΟΥΛ ΠΡΗΠ ΔΜΝΓΝΠ ΡΝ ΦΗΠΡΑΚΔΛΝ ΓΗΘΡΝ

Δηήζηεο δαπάλεο ζπληήξεζεο

Θόζηνο ηεο αγνξάο θαη ηνπνζέηεζεο 160000-320000 € αλάινγα κε ηνλ νίθν πξνέιεπζεο

72000-176000 €

ΙΠΖ 3ε – ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΤΘΡΥΛ ΔΚΦΗΑΙΥΚΔΛΝ ΛΔΟΝ ΘΑΗ ΤΘΡΥΛ ΓΗΘΡΝ

Κεγαιύηεξν θόζηνο αγνξάο

Κηθξόηεξν θόζηνο ζπληήξεζεο



Γαπάλεο 1νπ Έηνπο

Γαπάλεο 1νπ έηνπο  κε βάζε ηηο ρακειφηεξεο δηαζέζηκεο ηηκέο Γαπάλεο 1νπ  έηνπο κε βάζε ηηο πςειφηεξεο δηαζέζηκεο ηηκέο

Γαπάλεο 1νπ  έηνπο κε βάζε ηηο κέζεο δηαζέζηκεο ηηκέο 

Πθάικα ζηε ζύγθξηζε Γηαθνξεηηθώλ εηδώλ έξγα

Γηαθνξεηηθόο ρξόλνο δσήο 

Γηαθνξεηηθέο πηζαλόηεηεο θζνξώλ 

Τύθηεο θαη θίιηξα Θξπθά θόζηε

Πύγθξηζε ζε βάζνο πεληαεηίαο



Ρερληθννηθνλνκηθή Γηεξεχλεζε

Ππλνιηθέο δαπάλεο λένπ δηθηχνπ έσο θαη ην 5ν έηνο

 Δηήζηα αύμεζε ηηκνινγίνπ ΔΓΑΞ 3%

 Απξόβιεπηα θόζηε (επηζθεπέο, απνθαηαζηάζεηο)

10% ηνπ αξρηθνύ θόζηνπο

5 ρξόληα πνιύ κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα γηα
κεγάιεο θαη δαπαλεξέο απνθαηαζηάζεηο 

ζε έξγα ππνδνκήο



Ππλνιηθέο δαπάλεο ηνπνζέηεζεο θίιηξσλ έσο θαη ην 5ν έηνο

Ππλνιηθέο δαπάλεο ηνπνζέηεζεο ςπθηψλ έσο θαη ην 5ν έηνο

 Δηήζηα αύμεζε θόζηνπο ζπληήξεζεο 3%

 Απξόβιεπηα θόζηε (επηζθεπέο, απνθαηαζηάζεηο)

ςειόηεξεο ηηκέο20% αξρηθνύ θόζηνπο

Σακειόηεξεο ηηκέο40% αξρηθνύ θόζηνπο

 Δηήζηα αύμεζε θόζηνπο ζπληήξεζεο 3%

 Απξόβιεπηα θόζηε (επηζθεπέο, απνθαηαζηάζεηο)

ςειόηεξεο ηηκέο20% αξρηθνύ θόζηνπο

Σακειόηεξεο ηηκέο
30% αξρηθνύ θόζηνπο
κε βάζε ηηο κέζεο ηηκέο



Ππλνιηθέο δαπάλεο έσο ην 5ν Έηνο

Γαπάλεο έσο ην 5ν έηνο κε βάζε ηηο πςειόηεξεο δηαζέζηκεο ηηκέο Γαπάλεο έσο ην 5ν έηνο κε βάζε ηηο ρακειόηεξεο δηαζέζηκεο ηηκέο

Γαπάλεο έσο ην 5ν έηνο κε βάζε ηηο κέζεο δηαζέζηκεο ηηκέο

Καθξνπξόζεζκε ζεώξεζεΙύζε δηθηύνπ

Δγθαηάζηαζε θίιηξσλ ή ςπθηώλ κπνξεί λα 
παξνπζηάζεη θζνξέο ζε κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα

Αλάγθε εμεύξεζεο κηαο λέαο ιύζεο

Ζ θαηαζθεπή ελόο λένπ δηθηύνπ είλαη ε ιύζε 
ε νπνία θαίλεηαη λα ηθαλνπνηεί πεξηζζόηεξν  
ηηο παξνύζεο αιιά θαη κειινληηθέο αλάγθεο



Ππκπεξάζκαηα

Από ηα ηξία απηά δίθηπα, ην δίθηπν 3 ήηαλ ην πην απαηηεηηθό, δεδνκέλνπ ησλ αξθεηά κεγάισλ πςνκεηξηθώλ δηαθνξώλ αλάκεζα ζε
δηάθνξνπο θόκβνπο ηνπ, αιιά θαη ηνπ κεγάινπ ηνπ κήθνπο.

Από ηελ πξνζνκνίσζε ηνπ δηθηύνπ κέζσ ηνπ EPANET παξαηεξήζακε αξθεηά κηθξέο ηαρύηεηεο ζηνπο αγσγνύο, νη νπνίεο νθείινληαη ζηηο
πνιύ κηθξέο ζηηγκηαίεο θαηαλαιώζεηο πνπ έρνπκε ζεσξήζεη. Δλδερνκέλσο έλαο δηαθνξεηηθόο ζρεδηαζκόο ηεο δηάηαμεο ηνπ δηθηύνπ λα
δώζεη θαιύηεξα απνηειέζκαηα, όκσο ζε θάζε πεξίπησζε νη απαηηνύκελεο θαηαλαιώζεηο δελ κπνξνύλ λα δηαθέξνπλ πνιύ από απηέο πνπ

ππνινγίζηεθαλ ζηελ παξνύζα εξγαζία.

Αλ νδεγεζνύκε ζηελ επηινγή ηεο θαηαζθεπήο ελόο λένπ δηθηύνπ πόζηκνπ λεξνύ, ζα πξέπεη λα γίλεη αλαιπηηθόηεξε δηεξεύλεζε ζρεηηθά κε 
νξηζκέλεο  εηδηθέο ζπζθεπέο, ησλ νπνίσλ ε ηνπνζέηεζε θαηά κήθνο ηνπ δηθηύνπ κπνξεί λα θξηζεί αλαγθαία, θαη νη νπνίεο δελ δηεξεπλήζεθαλ 
επαξθώο ζηελ παξνύζα εξγαζία.

ζνλ αθνξά ζηηο ελαιιαθηηθέο ιύζεηο παξνρήο πόζηκνπ λεξνύ κε βάζε ην πθηζηάκελν δίθηπν, νη νπνίεο δηεξεπλήζεθαλ, θαίλεηαη πσο ε
ρξήζε ηνπο κπνξεί βξαρππξόζεζκα λα βειηηώζεη ηελ παξνύζα θαηάζηαζε αιιά δελ κπνξνύλ λα απνηεινύλ νπζηαζηηθέο ιύζεηο
καθξνπξόζεζκεο αληηκεηώπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Απηό νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη δελ απνηεινύλ έλα έξγν ππνδνκήο κε κεγάιε δηάξθεηα
δσήο θαη πηζαλώο λα εκπεξηέρνπλ απξόβιεπηα θόζηε ηα νπνία κπνξνύλ λα ηηο θαηαζηήζνπλ κε ζπκθέξνπζεο ζε βάζνο ρξόλνπ.

Γίθηπν 3 ην πην απαηηεηηθό

Ξνιύ κηθξέο ηαρύηεηεο ζην δίθηπν ιόγσ ρακειώλ θαηαλαιώζεσλ

Αλαιπηηθόηεξε δηεξεύλεζε γηα ηνπνζέηεζε εηδηθώλ ζπζθεπώλ ζην λέν δίθηπν

Νη ελαιιαθηηθέο ιύζεηο κε ρξήζε ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηύνπ κόλν βξαρππξόζεζκα



Ππκπεξάζκαηα

Ξξνηείλεηαη, ινηπόλ, δεδνκέλεο ηεο παιαηόηεηαο θαη ησλ πιηθώλ θαηαζθεπήο ηνπ, ε δηεξεύλεζε
εγθαηάζηαζεο ζπζηήκαηνο παξαθνινύζεζεο ησλ δηαξξνώλ κε ζθνπό λα ειαρηζηνπνηεζνύλ νη πηζαλέο
απώιεηεο λεξνύ.

Ραπηόρξνλα, ζηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο γηα εμνηθνλόκεζε ησλ δηαζέζηκσλ πδαηηθώλ πόξσλ, ζα κπνξνύζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη νξηζκέλεο
ζπζθεπέο (π.ρ. αηζζεηήξεο βξνρήο γηα ειεγρόκελε άξδεπζε) έηζη ώζηε λα πεξηνξίζνπκε ηελ άζθνπε θαηαλάισζε λεξνύ, αλεμαξηήησο αλ απηό

πξνέξρεηαη από ηηο γεσηξήζεηο ή από ηελ ΔΓΑΞ.

Γηεξεύλεζε πηζαλώλ ηξόπνη εζσηεξηθήο αλαθύθισζεο ηνπ γθξίδνπ λεξνύ ησλ θηηξίσλ.

Πε θάζε ελδερόκελε ιύζε, ην πθηζηάκελν δίθηπν ζα ρξεζηκνπνηεζεί είηε σο δεπηεξεύνλ είηε σο θύξην, 
θαη επνκέλσο ζα πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή ζηε βειηηζηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

Γηεξεύλεζε εγθαηάζηαζεο ζπζηήκαηνο παξαθνινύζεζεο ησλ δηαξξνώλ

Ξεξηνξηζκόο άζθνπεο θαηαλάισζεο λεξνύ



Ρν δήηεκα ηνπ ζρεδηαζκνύ ηεο ύδξεπζεο κηαο πεξηνρήο, είλαη έλα ζέκα αξθεηά πην ζύλζεην από όηη
αξρηθά δηαθαηλόηαλ θαζώο ππεηζέξρνληαη ζε απηό ηόζνη πνιινί θαη δηαθνξεηηθνί κεηαμύ ηνπο
παξάγνληεο πνπ κπνξεί από ηε κηα ζηηγκή ζηελ άιιε λα νδεγήζνπλ ζηε δηεξεύλεζε νινέλα θαη
πεξηζζόηεξσλ πηζαλώλ ιύζεσλ κε βάζε δηαθνξεηηθέο θάζε θνξά παξακέηξνπο.

Ππκπεξάζκαηα

Πε θάζε πεξίπησζε φκσο, ν παξάγνληαο πνπ κέλεη πάληα ζηαζεξφο είλαη ε 
αλάγθε γηα παξνρή ηεο θαηάιιειεο πνηφηεηαο θαη πνζφηεηαο λεξνχ  ζηνπο 
θαηαλαισηέο, θαζψο απηφ απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε κηαο αμηνπξεπνχο 
θαη πγηνχο δηαβίσζεο.



Δπραξηζηψ γηα ηελ πξνζνρή ζαο…


