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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Tοπική Κοινότητα Ξιφιανής βρίσκεται σε απόσταση 4,5 km νότια της πόλης της Αριδαίας. Η κατασκευή του

έργου χωροθετείται εντός του οικισμού.

Το δίκτυο ύδρευσης του οικισμού Ξιφιανής παρουσιάζει  σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του (μικρές

πιέσεις υπό το σημερινό σχεδιασμό, παλαιότητα αγωγών, μεγάλες διαρροές, μεγάλο αριθμό βλαβών ανά

έτος, αδυναμία ελέγχου του κλπ), λόγω παλαιότητας και κακού έως ανύπαρκτου σχεδιασμού. Ως εκ τούτου,

είναι επιτακτική ανάγκη ο σχεδιασμός και η κατασκευή ενός νέου σύγχρονου δικτύου.

2. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ – ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η  ύδρευση,  δηλαδή  η  διαδικασία  διανομής  του  πόσιμου  νερού  προς  τους  οικισμούς,  αποτελεί  έργο

ανάπτυξης  και  υποδομής για  κάθε  τόπο.  Το κατάλληλο υδρευτικό  σύστημα με  ενδεικνυόμενα υλικά,  με

προδιαγραφές ελέγχου, επέκτασης και αντοχής, θεωρείται «εκ των ουκ άνευ».

Σημαντική είναι  και η επίπτωση του κακής ποιότητας νερού στην ανθρώπινη υγεία. Ο καθαρισμός και η

χλωρίωση που υφίσταται, δε διασφαλίζει την ποιότητά του κατά την κατανάλωσή του, όταν έχει διέλθει από

παλαιούς  αγωγούς  παρωχημένων  υλικών,  αγωγούς  που  δεν  έχουν  υποστεί  συντήρηση  για  χρόνια.  Η

διασφάλιση της επαρκούς, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, ύδρευσης καθίσταται παραπάνω από αναγκαία,

όπως αναγκαία και επιτακτική καθίσταται και η συνετή κατανάλωσή του, ειδικά σε μια εποχή που η έλλειψή

του αρχίζει να γίνεται αισθητή. Είναι προφανές ότι οι απώλειες και οι διαρροές στο δίκτυο έχουν πλέον άλλη

βαρύτητα.

Σκοπός, λοιπόν, είναι η δημιουργία δικτύων ύδρευσης τα οποία να πληρούν όλες εκείνες τις προδιαγραφές

που εξασφαλίζουν ποιότητα και ποσότητα νερού σε όλους, τώρα και στο μέλλον. 

Η κατασκευή του νέου δικτύου ύδρευσης του οικισμού Ξιφιανής  αναμένεται  να έχει  πολύπλευρα θετικά

αποτελέσματα. 

Αρχικά,  τα  οφέλη  αναμένεται  να  είναι  περιβαλλοντικά,  με  την  άμεση  εξοικονόμηση  ύδατος,  λόγω  της

πρόληψης διαρροών που εκδηλώνονται στο υπάρχον δίκτυο του οικισμού. Η ελαχιστοποίηση των διαρροών

αναμένεται,  επίσης,  να  συμβάλλει  στην  εξοικονόμηση  ενέργειας  (και  πρόληψη  των  συνεπαγόμενων

εκπομπών  αερίων  θερμοκηπίου  για  την  παραγωγή  της)  για  την  άντληση  των  επιπλέον  αναγκαίων

ποσοτήτων ύδατος, προκειμένου να καλυφθεί το έλλειμμα λόγω των διαρροών. 

Τεχνικά, η αντιμετώπιση των διαρροών και λοιπών προβλημάτων στο υφιστάμενο δίκτυο προλαμβάνει τις

όποιες  επιπτώσεις  στην  καθημερινή  ζωή  των  πολιτών  με  την  ανάγκη  για  επέμβαση  στο  δίκτυο  λόγω

διακοπών στην υδροδότηση, λόγω των τυχόν επισκευών από τα συνεργεία των τεχνικών της ΔΕΥΑ, της

όχλησης στην κυκλοφορία των οχημάτων επί  των υπερκείμενων οδών κλπ.  Επίσης,  με  τη  μείωση των

διαρροών  μειώνονται  και  οι  ενδεχόμενες  επιπτώσεις  στις  υπερκείμενες  υποδομές  και  περιουσίες  των

δημοτών, λόγω των ασταθών καταστάσεων που θα δημιουργούνταν στο υπόβαθρο εξαιτίας των πρώτων.

Τέλος,  οικονομικά  αναμένονται  όπως  προκύπτει  από  τα  παραπάνω,  σημαντικά  θετικά  αποτελέσματα.

Συνολικά, θα συμβάλλει στην εξοικονόμηση πόρων, λόγω της αποφυγής των προαναφερθεισών εκτέλεσης

εργασιών συντήρησης στο υπάρχον γηρασμένο δίκτυο,  καθώς και  της εξοικονόμησης ενέργειας για  την

άντληση του υδρευτικού νερού. Επίσης, κατά τη φάση κατασκευής του, το εν λόγω έργο θα δημιουργήσει

νέες θέσεις εργασίας, ενώ κατά τη φάση λειτουργίας του θα παράσχει δυνατότητες αποτελεσματικότερης

διαχείρισης του δικτύου από το υπάρχον προσωπικό, μέσω της μείωσης του κόστους συντήρησης του.

- 2 -



 
3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το νέο υδρευτικό δίκτυο του οικισμού της Ξιφιανής, θα είναι εναρμονισμένο με τις σύγχρονες οικιστικές και

ανθρωπογεωγραφικές συνθήκες της περιοχής με τη μέγιστη δυνατή μακροπρόθεσμη προοπτική.

Το υπό μελέτη δίκτυο ύδρευσης είναι  ένα σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον κεντρικό τροφοδοτικό

αγωγό και το δίκτυο των αγωγών για τη διανομή του νερού στους καταναλωτές της περιοχής μελέτης. 

Ο σχεδιασμός του δικτύου ύδρευσης περιλαμβάνει την επιλογή της διαδρομής που θα ακολουθεί το δίκτυο

(υψόμετρα και περιοχή κάλυψης), της διατομής και του υλικού των αγωγών καθώς και των συσκευών που

θα χρησιμοποιηθούν για την ομαλή του λειτουργία. Για τη σύνταξη της μελέτης θα πρέπει να ικανοποιούνται

δυο βασικές απαιτήσεις: 

 Θα πρέπει  να εξασφαλίζεται  η απαιτούμενη παροχή σε κάθε σημείο του δικτύου με ικανοποιητική

ταχύτητα και

 Θα πρέπει να φροντίζεται η ανάπτυξη των αναγκαίων πιέσεων, δηλαδή θα πρέπει να παρέχει όσο

νερό χρειάζεται και υπό την κατάλληλη πίεση. 

Η  διαδικασία  του  σχεδιασμού  του  δικτύου  περιλαμβάνει  δεδομένα  για  την  περιοχή  μελέτης  και  πρέπει

υπακούει σε συγκεκριμένους περιορισμούς, όπως:  

 Μελλοντικός πληθυσμός: Τα υδραυλικά χαρακτηριστικά του δικτύου που θα κατασκευαστεί πρέπει

να  είναι  τέτοια,  ώστε  να  εξασφαλίζουν  την  ικανοποιητική  και  ομαλή  λειτουργία  του  στο  μέλλον.

Επιχειρείται  λοιπόν  να  γίνει  μια  πρόβλεψη  του  μελλοντικού  πληθυσμού  και  κατά  συνέπεια  να

υπολογιστούν οι μελλοντικές ανάγκες κατανάλωσης που θα αναπτυχθούν, έτσι ώστε το δίκτυο που θα

σχεδιαστεί να είναι σε θέση να τις καλύψει. Συνήθως, το μελλοντικό διάστημα στο οποίο αναφέρονται

τα δίκτυα ύδρευσης είναι αυτό των 30 – 40 χρόνων, τόση θεωρείται και η διάρκεια ζωής τους

 Παροχή σχεδιασμού:  Η παροχή ενός κλάδου διακρίνεται  στην παροχή που καταναλώνεται  στον

κλάδο και καταναλώνεται κατά μήκος του αγωγού και στην παροχή μεταφοράς που καταναλώνεται

στους κατάντη κλάδους του δικτύου. Στις περισσότερες εφαρμογές προσδιορίζεται πρώτα η παροχή

κατανάλωσης των κλάδων και μετά, μοιράζεται στους κόμβους της αρχής και του τέλους του κλάδου.

Για την εκτίμηση της παροχής ισχύουν και τα παρακάτω:

 Η εκτίμηση της κατανάλωσης του δικτύου γίνεται ξεχωριστά για κάθε χρήση νερού, για την

οποία εκτιμάται η αντίστοιχη μέγιστη ωριαία παροχή

 Ως  σημειακοί  χρήστες  (ειδικοί  καταναλωτές)  νοούνται  βιοτεχνίες,  ξενοδοχεία,  νοσοκομεία,

πάρκα, πυροσβεστικοί κρουνοί κλπ και γενικά κάθε μεγάλος καταναλωτής που υδρεύεται από

συγκεκριμένη έξοδο του δικτύου

 Ως μη σημειακοί (κατανεμημένοι) χρήστες νοούνται οι οικιακοί καταναλωτές και οι τουρίστες ‐
παραθεριστές ευρύτερων τουριστικών περιοχών (όχι μεμονωμένων μεγάλων ξενοδοχειακών

μονάδων) και

 Οι μέγιστες ωριαίες παροχές των ειδικών καταναλωτών μεταφέρονται ως σημειακές φορτίσεις

στον εγγύτερο κόμβο.

 Υπολογισμός παροχών κατανάλωσης: Σε κάθε κλάδο ενός δικτύου ύδρευσης συνδέονται αγωγοί

οι οποίοι διανέμουν το νερό στους καταναλωτές. Αυτοί οι αγωγοί ονομάζονται αγωγοί υδροδότησης

και ανάλογα με τις ανάγκες της υδροδοτούμενης περιοχής ο αριθμός τους μπορεί να ποικίλει. Όσο

μικρός ή μεγάλος να είναι  αυτός ο αριθμός,  γίνεται  η θεώρηση ότι  το νερό καταναλώνεται  στους
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κόμβους του δικτύου, έτσι ώστε να διευκολύνεται ο υπολογισμός των παροχών κατανάλωσης και κατά

συνέπεια ο σχεδιασμός και η επίλυση του δικτύου

 Περιορισμοί ταχύτητας νερού: Στα δίκτυα ύδρευσης η ταχύτητα του νερού θα πρέπει να κυμαίνεται

μέσα  στο  όριο  των:  0,5  –  1,5  m/s.  Το  κατώτατο  όριο  είναι  απαραίτητο  για  να  αποφεύγονται  οι

αποθέσεις  φερτών  υλικών  και  κατά  συνέπεια  το  φράξιμο  των  αγωγών.  Το  ανώτατο  όριο  είναι

απαραίτητο για να αποφεύγεται  η διάβρωση των αγωγών και  τα προβλήματα υπερπίεσεων λόγω

υδραυλικού  πλήγματος.  Τα  όρια  ταχύτητας  στα  κλειστά  ή  βροχωτά  υδραυλικά  δίκτυα  είναι  πιο

ελαστικά μιας και η κυκλοφορία του νερού επιτυγχάνεται με μεγαλύτερη ευκολία

 Απαιτήσεις και περιορισμοί πίεσης:  Η σωστή λειτουργία των δικτύων ύδρευσης πέρα από την

κατάλληλη ποσότητα παροχής πρέπει να εξασφαλίζει και τις κατάλληλες πιέσεις στους κόμβους. Από

την άλλη μεριά,  η στατική διαφορά πίεσης (ακίνητο νερό) μεταξύ της δεξαμενής (ανώτατη στάθμη

λειτουργίας) και του χαμηλότερου σημείου του δικτύου δε πρέπει να ξεπερνά τα 60 m. Οι υψηλές

πιέσεις  αυξάνουν  τις  απώλειες  νερού  λόγω  διαρροών,  δημιουργούν  προβλήματα  θορύβων  στις

υδραυλικές εγκαταστάσεις των κτιρίων και προβλήματα λειτουργίας των υδραυλικών συσκευών των

νοικοκυριών και

 Προσδιορισμός πιεζομετρικής γραμμής δικτύων ύδρευσης:  Για κάθε δίκτυο που διαμορφώνεται

πρέπει να γίνεται έλεγχος αν οι πιέσεις που αναπτύσσονται στους κόμβους ικανοποιούν τις απαιτήσεις

πίεσης του εκάστου οικισμού. 

Σε  περίπτωση  που  η  πίεση  των  κόμβων που  υπολογίζεται  είναι  μεγαλύτερη  ή  μικρότερη  από  τη

επιτρεπτή,  επιλέγονται  διαφορετικοί  διάμετροι  για  το  δίκτυο  και  η  διαδικασία  τη  επίλυσης

επαναλαμβάνεται  από  την  αρχή.  Η  αλλαγή  των  διαμέτρων  στοχεύει,  συνήθως,  στη  μείωση  των

απωλειών  ενέργειας  κατά  μήκος  των  αγωγών,  εάν  η  επιθυμητή  μείωση  δεν  είναι  αρκετή  για  να

ικανοποιηθούν  οι  πιέσεις  των  κόμβων,  τότε  θα  πρέπει  να  μελετηθεί  το  ενδεχόμενο  αλλαγής  της

γεωγραφικής θέσης των κόμβων και να τοποθετηθούν σε σημεία με διαφορετικό υψόμετρο (συνήθως

μεγαλύτερο), καθώς και η υψομετρική θέση της δεξαμενής.

4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Αντικείμενο  της  μελέτης  αποτελεί  η  κατασκευή  του  δικτύου  ύδρευσης  του  οικισμού  της  Ξιφιανής.  Πιο

συγκεκριμένα, το αντικείμενο των επιμέρους μελετών προσδιορίζεται ως εξής:

Α. Τοπογραφική μελέτη: θα υπάρξει η ανάγκη της τοπογραφικής αποτύπωσης της περιοχής του οικισμού

της Ξιφιανής, στην οποία θα κατασκευαστεί το δίκτυο ύδρευσης. 

Β. Υδραυλική μελέτη: θα γίνει διαστασιολόγηση και σχεδιασμός των απαιτούμενων έργων ύδρευσης.

Γ. Γεωτεχνική μελέτη: η μελέτη θα περιλαμβάνει τη διερεύνηση των γεωτεχνικών δεδομένων που αφορούν

στην κατασκευή του δικτύου ύδρευσης.

5. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Ο καθαρός χρόνος εκπόνησης της μελέτης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
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ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ



 

Αριδαία  19/10/2020 

                      ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

             ΠΑΝΑΓΙΩΤΕΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
                      ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
Δ.Ε.Υ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΚΕΤΙΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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