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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΙΑΓΩΓΗ - ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΜΔΛΔΣΗ 

Η χδξεπζε νιφθιεξεο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο (Γ.Δ.) Βάκνπ ηνπ Γήκνπ Απνθνξψλνπ γίλεηαη 

ζήκεξα κε άληιεζε παξνρήο λεξνχ άλσ ησλ 150 m
3
/ψξα, απφ ηηο πεγέο Αξκέλσλ. Απφ ηηο ίδηεο 

πεγέο αληιείηαη επίζεο λεξφ ηφζν γηα ηελ χδξεπζε ησλ νηθηζκψλ Καιχβεο, Αξκέλνη θαη Νηφ 

Υσξηφ ηεο Γ.Δ. Αξκέλσλ, Γήκνπ Απνθνξψλνπ (παξνρή άλσ ησλ 140 m
3
/ψξα) φζν θαη γηα 

άξδεπζε απφ ην αληιηνζηάζην ηνπ  Ο.Α.Κ., δπλακηθφηεηαο 1.200 m
3
/ψξα. 

Βάζεη πδξνκεηξήζεσλ πνπ δηαηίζεληαη γηα ηηο πεγέο Αξκέλσλ, πξνθχπηεη φηη, φπσο 

ζπκβαίλεη κε φιεο ηηο πεγέο, νη παξνρέο ηνπο είλαη κεγάιεο θαηά ηε ρεηκεξηλή - εαξηλή 

πεξίνδν, ζηελ νπνία αληηζηνηρνχλ νη κηθξέο θαηαλαιψζεηο γηα ηηο πδξεχζεηο θαη νη 

ειάρηζηεο γηα ηηο αξδεχζεηο. Αληίζεηα νη παξνρέο είλαη κηθξέο θαηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν 

αηρκήο ηεο δήηεζεο, κε απνηέιεζκα έλα κηθξφ κφλν πνζνζηφ ηνπ εηήζηνπ φγθνπ ησλ 

πεγψλ λα είλαη εθκεηαιιεχζηκν θαη ην ππφινηπν λα ξέεη αλεθκεηάιιεπην ζηε ζάιαζζα.  

Η πεξαηηέξσ ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ εηήζηνπ εθκεηαιιεπφκελνπ ζήκεξα φγθνπ λεξψλ ησλ πεγψλ 

Αξκέλσλ ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κφλν εάλ ήηαλ δπλαηή ε αλαξξχζκηζε ηεο παξνρήο ηνπο, δειαδή 

ε αχμεζε ηεο ζεξηλήο παξνρήο ηνπο κέζσ αληιήζεσλ απφ ηνλ πδξνθνξέα πνπ ηηο ηξνθνδνηεί κε λεξφ.  

Σνχην πξνυπνζέηεη ηε ιεηηνπξγία ησλ πεγψλ απφ ππεξρείιηζε θαξζηηθνχ πδξνθνξέα. Όκσο, ιφγσ 

εηδηθψλ πδξνγεσινγηθψλ ζπλζεθψλ, απηφ δελ ζπκβαίλεη θαη επνκέλσο δελ είλαη δπλαηή ε αχμεζε ηεο 

ζεξηλήο παξνρήο ηνπο. Πξάγκαηη, κεηά ηε δηεξεχλεζε πνπ έγηλε, δηαπηζηψζεθε φηη κέζα ζην πεηαινεηδέο 

βχζηζκα Κνηιηάξεο - ηχινο - Νην Υσξηφ - Αξκέλνη - Καιχβεο ην λεξφ θηλείηαη ζε επηιεθηηθέο δηφδνπο 

κέζα ζηνπο καξγατθνχο αζβεζηφιηζνπο, νη νπνίνη δελ έρνπλ απνζεθεπηηθή ηθαλφηεηα. Δπνκέλσο, 

δηάλνημε γεσηξήζεσλ θαη άληιεζε λεξνχ κέζα απφ ηνπο παιαηνχο αζβεζηφιηζνπο, νη νπνίνη επξίζθνληαη 

θάησ απφ ηνπο καξγατθνχο ζε βάζνο απφ ηελ επηθάλεηα πέξα ησλ 100 m, κε ζηάζκε πηεδνκεηξηθήο 

επηθάλεηαο κφλν ηα +10 m, ζα είρε ζαλ ζπλέπεηα ηελ είζνδν ηνπ ζαιάζζηνπ λεξνχ. 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ, νη πεγέο Αξκέλσλ δελ επαξθνχλ γηα ηελ θάιπςε ησλ κειινληηθψλ 

αλαγθψλ ησλ πεξηνρψλ πνπ πδξεχνπλ θαη αξδεχνπλ, πνιιψ δε κάιινλ πνπ ε πεξηνρή πνπ πδξεχεηαη 

ζήκεξα απφ ηηο πεγέο είλαη δπλακηθά αλαπηπζζφκελε ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ. 

ηελ πεξηνρή Βξπζζψλ έρεη δηαλνηρζεί θαη αδεηνδνηεζεί ε ρξήζε ζεηξάο γεσηξήζεσλ, ησλ 

νπνίσλ ε ζπλνιηθή παξνρή επαξθεί γηα ηελ χδξεπζε ησλ πεξηκεηξηθά απηψλ νηθηζκψλ ελψ 

ππάξρεη θαη ζεκαληηθφ πιεφλαζκα λεξνχ. 

Κξίλεηαη επνκέλσο επηβεβιεκέλε ε κεηαθνξά ηεο παξαπάλσ πιενλάδνπζαο παξνρήο ησλ γεσηξήζεσλ 

ζηελ πεξηνρή Βξπζζψλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο χδξεπζεο ηεο Γ.Δ. Βάκνπ, κε παξάιιειε ζεκαληηθή 

αλαθνχθηζε ησλ πεγψλ Αξκέλσλ. 

Βάζεη ησλ παξαπάλσ ν Γήκνο Απνθνξψλνπ απνθάζηζε λα κειεηήζεη ηα έξγα παξνχζαο 

κειέηεο Ύδξεπζεο Αλαηνιηθνχ Σκήκαηνο Γ.Δ. Βάκνπ, Γήκνπ Απνθνξψλνπ, κε λεξά 

γεσηξήζεσλ ζηελ πεξηνρή Βξπζψλ, ψζηε λα πξνηείλεη ηελ έληαμή ηνπο ζε πξνζερέο 

ρξεκαηνδνηηθφ πξφγξακκα. 
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Σα έξγα απηά ζπλνπηηθά είλαη ηα επφκελα (ρέδην Y1) : 

 Οη λένη αγσγνί χδξεπζεο θαη εηδηθφηεξα : 

α. Ο αγσγφο κεηαθνξάο λεξνχ χδξεπζεο απφ ηελ πθηζηάκελε δεμακελή Γ1 (Αγ. Παχινπ) 

ζηελ πθηζηάκελε δεμακελή Γ2 (πςειή Βάκνπ), απνηεινχκελνο απφ ηξία ηκήκαηα. Σν 

ηκήκα ππφ πίεζε, βαξχηεηαο απφ ηε δεμακελή Γ1 έσο ην λέν αληιηνζηάζην ΝΑ1, κήθνπο 

4.214 m. Σνλ θαηαζιηπηηθφ αγσγφ απφ ην λέν αληιηνζηάζην ΝΑ1 έσο ην λέν αληιηνζηάζην 

ΝΑ2, κήθνπο 1.241 m. Σνλ θαηαζιηπηηθφ αγσγφ απφ ην λέν αληιηνζηάζην ΝΑ2 έσο ηε 

δεμακελή Γ2, κήθνπο 1.972 m. Όια ηα παξαπάλσ ηκήκαηα ηνπ αγσγνχ κεηαθνξάο 

λεξνχ, πξνβιέπνληαη απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ  ΡE 100, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ 

D250 mm. 

β. Ο αγσγφο κεηαθνξάο λεξνχ χδξεπζεο απφ ηελ πθηζηάκελε δεμακελή Γ2 (πςειή Βάκνπ) 

ζε ζέζε ηνπ πθηζηάκελνπ αγσγνχ χδξεπζεο : δεμακελή Γ4 (Κξεκαζηφ Κεθάιη) – 

δεμακελή Γ6 (Πιαηπβφια), κήθνπο 576 m, απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ  ΡE 100, 

νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ D250 mm, ν νπνίνο ηνπνζεηείηαη ζην ίδην φξπγκα κε ηνλ 

παξαπάλσ θαηαζιηπηηθφ αγσγφ : ΝΑ2 – Γ2. 

γ. Ο αγσγφο δηαλνκήο λεξνχ χδξεπζεο απφ ηελ πθηζηάκελε δεμακελή Γ2 (πςειή Βάκνπ) 

ζηελ πςειή δψλε Βάκνπ, κήθνπο 856 m, απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ  ΡE 100, 

νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ D110 mm, ν νπνίνο ηνπνζεηείηαη ζην ίδην φξπγκα κε ηνπο 

παξαπάλσ δχν αγσγνχο. 

 Σα νηθνδνκηθά έξγα ησλ δχν λέσλ αληιηνζηαζίσλ ΝΑ1 θαη ΝΑ2. 

 Σα έξγα εθζπγρξνληζκνχ θαη δηαζχλδεζεο ηεο πθηζηάκελεο δεμακελήο Γ2 (πςειή Βάκνπ). 

 Σα Ηιεθηξνκεραλνινγηθά (Η/Μ) έξγα ησλ λέσλ αληιηνζηαζίσλ ΝΑ1, ΝΑ2 θαη ΝΑ3. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΛΗΘΤΜΙΑΚΑ ΜΔΓΔΘΗ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ 

(Γ.Δ.) ΒΑΜΟΤ ΚΑΙ ΚΡΤΟΝΔΡΙΓΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΤ 

2.1 Oηθηζηηθή δηάξζξσζε Γ.Δ. Βάκνπ θαη Κξπνλεξίδαο 

ην ράξηε ηνπ ζρήκαηνο 2.1, πνπ αθνινπζεί, θαίλεηαη ε νηθηζηηθή δηάξζξσζε ησλ Γεκνηηθψλ 

Δλνηήησλ (Γ.Δ.) Βάκνπ θαη Κξπνλεξίδαο ηνπ Γήκνπ Απνθνξψλνπ, Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 

Υαλίσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο. 

 

2.2 Πιεζπζκηαθά κεγέζε νηθηζκώλ Γ.Δ. Βάκνπ θαη Κξπνλεξίδαο.  Πξόβιεςε εμέιημεο πιεζπζκώλ 

ησλ νηθηζκώλ 

ηνλ πίλαθα 2-Π1, πνπ αθνινπζεί, δίλνληαη νη πιεζπζκνί ησλ νηθηζκψλ ησλ Γ.Δ. Βάκνπ θαη 

Κξπνλεξίδαο θαηά ηηο απνγξαθέο ηεο ΔΛΣΑΣ εηψλ 1991, 2001 θαη 2011 θαζψο θαη νη εηήζηνη 

ξπζκνί κεηαβνιήο ησλ πιεζπζκψλ κεηαμχ ησλ παξαπάλσ εηψλ. 

ηνλ πίλαθα 2-Π1 δίλεηαη επίζεο εθηίκεζε ηεο εμέιημεο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ νηθηζκψλ ησλ Γ.Δ. 

Βάκνπ θαη Κξπνλεξίδαο, γηα ηα έηε 2016 (ηξέρνλ έηνο), 2036 (20εηία) θαη 2056 (40εηία), κε ηελ 

παξαδνρή εηήζησλ ξπζκψλ αχμεζεο ησλ πιεζπζκψλ απηψλ πνπ θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα, νη 

νπνίνη εθηηκήζεθαλ βάζεη ησλ εηήζησλ ξπζκψλ κεηαβνιήο ησλ πιεζπζκψλ θαηά ηηο πεξηφδνπο 

1991 - 2001 θαη 2001 - 2011. 

 

2.3 Σνπξηζηηθό δπλακηθό Γ.Δ. Βάκνπ θαη Κξπνλεξίδαο.  Πξόβιεςε εμέιημεο 

Σν ηνπξηζηηθφ δπλακηθφ ηνπ Γήκνπ Απνθνξψλνπ, γηα ηα έηε 2009, 2011 θαη 2015 δίλεηαη ζηνλ 

πίλαθα 2-Π2 πνπ αθνινπζεί. Σα κεγέζε ηνπ πίλαθα ιήθζεθαλ απφ ηνλ Δ.Ο.Σ. - Πεξηθεξεηαθή 

Τπεξεζία Σνπξηζκνχ Κξήηεο θαη αθνξνχλ ηνπξηζηηθέο κνλάδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε άδεηα ηνπ 

Δ.Ο.Σ.  Βάζεη ησλ κεγεζψλ ηνπ πίλαθα θαίλεηαη φηη ν Γήκνο Απνθνξψλνπ είλαη έλαο απφ ηνπο 

πηφ αλεπηπγκέλνπο ηνπξηζηηθά ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Υαλίσλ.  Η χπαξμε εμαηξεηηθψλ 

ακκσδψλ αθηψλ (Καιπβψλ, Αικπξίδαο Γεσξγηνχπνιεο), ε κηθξή απφζηαζε απφ ην Γηεζλή 

Αεξνιηκέλα Υαλίσλ θαη ηνλ Ληκέλα ηεο νχδαο, ε θαηαπιεθηηθή ζέα πνπ έρνπλ νξηζκέλνη νηθηζκνί 

(Βάκνο, Γαβαινρψξη, Γνπιηαλά, Κεθαιάο θιπ.), ε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θαη ε ηζηνξία ηνπ 

Γήκνπ, είλαη κεξηθνί κφλν απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζε απηφ. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη, πέξαλ ηεο αλάπηπμεο ησλ «θιαζζηθψλ» κνξθψλ ηνπξηζκνχ 

θαη αλάπηπμε αγξνηνηνπξηζκνχ ζηνπο νηθηζκνχο ηεο ελδνρψξαο, νη νπνίνη ραξαθηεξίδνληαη, αιιά 

θαη είλαη, παξαδνζηαθνί νηθηζκνί. 

Δπίζεο παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν, ην νπνίν ιήθζεθε ππφςε ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ πδαηηθψλ 

αλαγθψλ παξνχζαο κειέηεο, ηεο ηαρείαο επέθηαζεο ησλ νηθηζκψλ κε αλαπαιαίσζε παιαηψλ 

θηηζκάησλ ή αλέγεξζε λέσλ νηθηψλ γηα κφληκε ή δεχηεξε θαηνηθία θαηνίθσλ ησλ Υαλίσλ ή ησλ 

Αζελψλ, φπσο επίζεο θαη πνιηηψλ ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο, νη νπνίνη ηηο ρξεζηκνπνηνχλ γηα 

παξαζεξηζηηθή ή κφληκε δηακνλή. 



ΤΓΡΔΤΗ ΣΟΤ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ Γ.Δ ΒΑΜΟΤ ΓΗΜΟΤ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΤ ΜΔ ΝΔΡΑ ΓΔΩΣΡΗΔΩΝ  
ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΒΡΤΩΝ.     ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ – ΤΓΡΑΤΛΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ 

Bamos_Ekth  - 5 - 

 

Σχήμα 2.1    Οικιζηική διάπθπυζη Γ.Δ. Βάμος και Κπςονεπίδαρ Γήμος Αποκοπώνος 
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1991-01 2001-11

Βάκνπ

Βάκνο 569 643 706 1,23 0,94 1,00 742 905 1.105

Γνπιηαλά 49 55 96 1,16 5,73 1,50 103 139 188

Γαβαινρσξίνπ

Γαβαινρψξη 379 428 513 1,22 1,83 1,00 539 658 803

Αζπξν 47 53 134 1,21 9,72 4,00 163 357 783

Κάτλαο

Κάτλα 170 192 147 1,22 -2,64 0,50 151 167 184

Πιάηαλνο 5 6 17 1,84 10,98 4,00 21 45 99

Καιακηηζίνπ Αιεμάλδξνπ

Καιακίηζη Αι. 93 105 88 1,22 -1,75 0,50 90 100 110

Κεθαιά

Κεθαιάο 318 359 303 1,22 -1,68 0,50 311 343 379

Γξάπαλνο 67 76 169 1,27 8,32 4,00 206 451 987

Παιαηιψλη 29 33 46 1,30 3,38 1,00 48 59 72

Κφθ. Υσξηνχ

Κφθ. Υσξηφ 173 195 272 1,20 3,38 1,00 286 349 426

Ξεξνζηεξλίνπ

Ληηζάξδα 114 129 116 1,24 -1,06 0,50 119 131 145

Ξεξνζηέξλη 56 63 46 1,18 -3,10 0,50 47 52 58

Πιάθαο

Πιάθα 231 261 393 1,23 4,18 1,50 423 570 768

Αικπξίδα 74 84 170 1,28 7,30 1,50 183 247 332

Κακπηά 27 30 49 1,06 5,03 1,50 53 71 96

ειιίσλ

ειιηά 61 69 46 1,24 -3,97 0,50 47 52 58

Ληθνηηλαξέα 48 54 50 1,18 -0,77 0,50 51 57 63

νχξε 26 29 27 1,10 -0,71 0,50 28 31 34

2.536 2.864 3.388 3.611 4.784 6.690

Γ.Δ. Βάκνπ

2036 2056

ύλνια Γ.Δ. Βάκνπ

Πίνακας 2-Π1    Πληθςζμοί οικιζμών Γ.Δ. Βάμος και Κπςονεπίδαρ Γ. Αποκοπώνος, καηά ηιρ απογπαθέρ ηηρ 

ΔΛΣΤΑΤ εηών 1991, 2001 και 2011.   Μεηαβολέρ πληθςζμών.                                                     Ππόβλετη 

εξέλιξηρ πληθςζμών ηυν οικιζμών.

Σνπηθή 

Κνηλφηεηα
Οηθηζκφο

Πιεζπζκνί απνγξαθψλ Πξφβιεςε εμέιημεο πιεζπζκψλ

1991 2001 2011

Δηήζηνη ξπζκνί 

κεηαβνιήο (%)
Δηήζηνο 

ξπζκφο αχ-

μεζεο (%) 

2011-56

2016
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Αιηθάκπνπ

Αιίθακπνο 266 279 198 0,48 -3,37 0,50 203 224 248

Βαθέ

Βαθέο 163 176 212 0,77 1,88 1,00 223 272 332

Αξεβίηεο 22 19 22 -1,46 1,48 1,00 23 28 34

Αραηδεθηά 13 7 4 -6,00 -5,44 0,50 4 5 5

Βξπζψλ

Βξχζεο 569 850 740 4,10 -1,38 0,50 759 838 926

Μεηφρη 10 28 15 10,84 -6,05 0,50 15 17 19

Φίιηππνο 31 38 39 2,06 0,26 0,50 40 44 49

Δκπξφζλεξνπ

Δκπξφζλεξνο 341 334 268 -0,21 -2,18 0,50 275 304 335

Βαηνπδηάξεο 62 54 76 -1,37 3,48 1,50 82 110 149

Μάδαο

Μάδα 110 88 100 -2,21 1,29 1,00 105 128 156

Φνλέο 163 192 120 1,65 -4,59 0,50 123 136 150

Υάκπαζα 56 53 32 -0,55 -4,92 0,50 33 36 40

Νίπνπο

Νίπνο 197 210 167 0,64 -2,27 0,50 171 189 209

2.003 2.328 1.993 2.056 2.331 2.652

4.539 5.192 5.381 5.667 7.115 9.342Γεληθά ύλνια

Γ.Δ. Κξπνλεξίδαο

ύλνια Γ.Δ.Κξπνλεξίδαο
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2009-11 2011-15

1 Αξκέλσλ 1.281 1.749 2,50 1.793 2.938 1,00 3.585

2 Βάκνπ 1.432 3.142 2,50 3.221 5.277 1,00 6.439

3 Γεσξγηνχπνιεο 6.854 8.710 2,50 8.928 14.629 1,00 17.850

4 Κξπνλεξίδαο 81 319 2,50 327 536 1,00 654

ύλνια 9.648 11.431 13.920 8,85 5,05 14.269 23.380 28.528

(1) Σα κεγέζε έηνπο 2009 ιήθζεθαλ απφ ηνλ Δ.Ο.Σ. - Πεξηθεξεηαθή Τπεξεζία Σνπξηζκνχ Κξήηεο θαη δηαηίζεληαη γηα θάζε Γεκνηηθή

 Δλφηεηα ηνπ Γήκνπ Απνθνξψλνπ.

(2) Σα κεγέζε έηνπο 2011 ιήθζεθαλ απφ ηνλ Δ.Ο.Σ. - Πεξηθεξεηαθή Τπεξεζία Σνπξηζκνχ Κξήηεο θαη δηαηίζεληαη γηα ην ζχλνιν

 ηνπ Γήκνπ Απνθνξψλνπ.

(3) Σα κεγέζε έηνπο 2015 ιήθζεθαλ απφ ηνλ Δ.Ο.Σ. - Πεξηθεξεηαθή Τπεξεζία Σνπξηζκνχ Κξήηεο θαη δηαηίζεληαη αλαιπηηθά γηα θάζε

Οηθηζκφ ηνπ Γήκνπ Απνθνξψλνπ.

Πίνακας 2-Π2    Τοςπιζηικό δςναμικό Γήμος Αποκοπώνος.   Μεηαβολέρ.   Ππόβλετη εξέλιξηρ.

α/α
Γεκνηηθή            

Δλφηεηα

Τθηζηάκελν ηνπξηζηηθφ δπλακηθφ (ζε θιίλεο) Πξφβιεςε εμέιημεο ηνπξηζηηθνχ δπλακηθνχ (ζε θιίλεο)

Δηήζηνη ξπζκνί κεηαβνιήο 

(%)
2009 

(1)
2011 

(2)
2015 

(3)

Δηήζηνο 

ξπζκφο αχ-

μεζεο (%) 

2015-36

2016 2036

Δηήζηνο 

ξπζκφο αχ-

μεζεο (%) 

2036-56

2056
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ηνλ πίλαθα 2-Π2 δίλεηαη επίζεο εθηίκεζε ηεο εμέιημεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ δπλακηθνχ ηνπ Γήκνπ 

Απνθνξψλνπ, γηα ηα έηε 2016 (ηξέρνλ έηνο), 2036 (20εηία) θαη 2056 (40εηία), κε ηελ παξαδνρή 

εηήζησλ ξπζκψλ αχμεζεο, 2,5% κεηαμχ ησλ εηψλ 2015 – 2036 θαη 1,0% κεηαμχ ησλ εηψλ 2036 – 

2056. Η παξαπάλσ παξαδνρή γηα ηνπο εηήζηνπο ξπζκνχο αχμεζεο βαζίζηεθε ζην κνληέιν 

ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο πνπ έρεη επηιεγεί γηα ηνλ Γήκν, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξφζθαηα 

παξαηεξνχκελε θάκςε ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο ζηελ Κξήηε αιιά θαη ζε νιφθιεξε ηελ Διιάδα, ε 

νπνία νθείιεηαη, κεηαμχ άιισλ, ζηελ ηξέρνπζα, δπζκελή, δηεζλή νηθνλνκηθή ζπγθπξία. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζην "Γαιάδην ρέδην"  ( Blue  Plan ),  πνπ  εθπνλήζεθε  απφ επηζηήκνλεο  18 

ρσξψλ  ηεο Μεζνγείνπ, ζηα πιαίζηα ηνπ Μεζνγεηαθνχ ρεδίνπ Γξάζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Πεξηβάιινληνο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ (U.N.E.P), εθηηκάηαη φηη έσο ην έηνο 2025 ν εηήζηνο ξπζκφο 

αχμεζεο ηνπ ηνπξηζκνχ ζηε Μεζφγεην ζα αλέξρεηαη ζε 3,7%, ρσξίο λα απνθιείεηαη θαη ν 

δηπιαζηαζκφο ηνπ ξπζκνχ απηνχ (5,6%), αλάινγα κε ηνπο ξπζκνχο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ησλ 

ρσξψλ πξνέιεπζεο ησλ ηνπξηζηψλ. 

Σν ηνπξηζηηθφ δπλακηθφ ησλ νηθηζκψλ ησλ Γ.Δ. Βάκνπ θαη Κξπνλεξίδαο, γηα ην έηνο 2015 δίλεηαη 

ζηνλ πίλαθα 2-Π3 πνπ αθνινπζεί. Σα κεγέζε ηνπ πίλαθα ιήθζεθαλ απφ ηνλ Δ.Ο.Σ. - 

Πεξηθεξεηαθή Τπεξεζία Σνπξηζκνχ Κξήηεο θαη αθνξνχλ ηνπξηζηηθέο κνλάδεο πνπ ιεηηνπξγνχ κε 

άδεηα ηνπ Δ.Ο.Σ.  ηνλ πίλαθα 2-Π3 δίλεηαη επίζεο εθηίκεζε ηεο εμέιημεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

δπλακηθνχ ησλ νηθηζκψλ ησλ Γ.Δ. Βάκνπ θαη Κξπνλεξίδαο, κε ηελ παξαδνρή εηήζησλ ξπζκψλ 

αχμεζεο, 2,5% κεηαμχ ησλ εηψλ 2015 – 2036 θαη 1,0% κεηαμχ ησλ εηψλ 2036 – 2056, βάζε ηεο 

ηεθκεξίσζεο πνπ πξνεγήζεθε γηα ην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ Απνθνξψλνπ. 
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Δηήζηνο 

ξπζκφο αχ-

μεζεο (%) 

2015-36

2016 2036

Δηήζηνο 

ξπζκφο αχ-

μεζεο (%) 

2036-56

2056

Βάκνπ

Βάκνο 175 2,50 179 294 1,00 359

Γνπιηαλά 179 2,50 183 301 1,00 367

Γαβαινρσξίνπ

Γαβαινρψξη 308 2,50 316 517 1,00 631

Αζπξν 116 2,50 119 195 1,00 238

Κάτλαο

Κάτλα 4 2,50 4 7 1,00 9

Πιάηαλνο 0 2,50 0 0 1,00 0

Καιακηηζίνπ Αιεμάλδξνπ

Καιακίηζη Αι. 47 2,50 48 79 1,00 96

Κεθαιά

Κεθαιάο 122 2,50 125 205 1,00 250

Γξάπαλνο 44 2,50 45 74 1,00 90

Παιαηιψλη 20 2,50 21 34 1,00 41

Κφθ. Υσξηνχ

Κφθθηλν Υσξηφ 436 2,50 447 732 1,00 893

Ξεξνζηεξλίνπ

Ληηζάξδα 21 2,50 22 35 1,00 43

Ξεξνζηέξλη 79 2,50 81 133 1,00 162

Πιάθαο

Πιάθα 442 2,50 453 742 1,00 905

Αικπξίδα 1.015 2,50 1.040 1.705 1,00 2.080

Κακπηά 108 2,50 111 181 1,00 221

ειιίσλ

ειιηά 21 2,50 22 35 1,00 43

Ληθνηηλαξέα 0 2,50 0 0 1,00 0

νχξε 5 2,50 5 8 1,00 10

3.142 3.221 5.277 6.438

Πίνακας 2-Π3    Τοςπιζηικό δςναμικό οικιζμών Γ.Δ. Βάμος και Κπςονεπίδαρ Γ. Αποκοπώνος.                                          

Μεηαβολέρ.   Ππόβλετη εξέλιξηρ.

Σνπηθή Κνηλφηεηα Οηθηζκφο

Πξφβιεςε εμέιημεο ηνπξηζηηθνχ δπλακηθνχ (ζε θιίλεο)Τθηζηάκελν 

ηνπξηζηηθφ 

δπλακηθφ 

έηνπο 2015 

(ζε θιίλεο)

Γ.Δ. Βάκνπ

ύλνια Γ.Δ. Βάκνπ
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Αιηθάκπνπ

Αιίθακπνο 15 2,50 15 25 1,00 31

Βαθέ

Βαθέο 81 2,50 83 136 1,00 166

Αξεβίηεο 0 2,50 0 0 1,00 0

Αραηδεθηά 0 2,50 0 0 1,00 0

Βξπζψλ

Βξχζεο 95 2,50 97 160 1,00 195

Μεηφρη 0 2,50 0 0 1,00 0

Φίιηππνο 29 2,50 30 49 1,00 60

Δκπξφζλεξνπ

Δκπξφζλεξνο 13 2,50 13 22 1,00 27

Βαηνπδηάξεο 0 2,50 0 0 1,00 0

Μάδαο

Μάδα 81 2,50 83 136 1,00 166

Φνλέο 0 2,50 0 0 1,00 0

Υάκπαζα 5 2,50 5 8 1,00 10

Νίπνπο

Νίπνο 0 2,50 0 0 1,00 0

319 326 536 655

3.461 3.547 5.813 7.093

ύλνια Γ.Δ. Κξπνλεξίδαο

Γεληθά ύλνια

Γ.Δ. Κξπνλεξίδαο
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΦΙΣΑΜΔΝΔ ΚΑΙ ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΔ ΤΓΑΣΙΚΔ ΑΝΑΓΚΔ ΤΓΡΔΤΗ Γ.Δ. ΒΑΜΟΤ 

ΚΑΙ ΚΡΤΟΝΔΡΙΓΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΤ 

1. Διδικέρ παποσέρ ύδπεςζηρ και εηήζιερ καηαναλώζειρ 

Η εηδηθή κέγηζηε παξνρή αηρκήο χδξεπζεο ιακβάλεηαη σο αθνινχζσο : 

 400 ιίηξα αλά θάηνηθν θαη εκέξα γηα θάιπςε ησλ αλαγθψλ χδξεπζεο θαη επί 

πιένλ ησλ ζηνηρεησδψλ αλαγθψλ άξδεπζεο θήπσλ, θαινπηζηηθψλ θπηψλ θιπ. 

 500 ιίηξα αλά ηνπξηζηηθή θιίλε θαη εκέξα. 

Η θαηαλάισζε λεξνχ αλά θάηνηθν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, φπσο είλαη γλσζηφ, δελ είλαη 

ζηαζεξή.  Δίλαη κηθξή θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο, απμάλεηαη πξννδεπηηθά ηνπο εαξηλνχο θαη 

γίλεηαη κέγηζηε ηνπο κήλεο Ινχλην, Ινχιην, Αχγνπζην θαη ελδερφκελα θαη ην επηέκβξην. ηε 

ζπλέρεηα κεηψλεηαη πξννδεπηηθά κέρξη ην Γεθέκβξην.  ηνπο ππνινγηζκνχο πνπ αθνινπζνχλ νη 

εηδηθέο θαηαλαιψζεηο αλά θάηνηθν θαη εκέξα ιακβάλνληαη : 

 Σνπο κήλεο Ιαλνπάξην, Φεβξνπάξην, 

 Μάξηην, Ννέκβξην θαη Γεθέκβξην : 200 ιίηξα 

 Σνπο κήλεο Απξίιην θαη Οθηψβξην : 300 ιίηξα 

 Σνπο κήλεο Μάην έσο θαη επηέκβξην : 400 ιίηξα 

Η παξαπάλσ θαηαλνκή ηεο αλά κήλα θαηαλάισζεο λεξνχ αληηζηνηρεί : 

 ε κέζε θαηαλάισζε : 300 ιίηξα αλά θάη. θαη εκ. 

 ε εηήζηα θαηαλάισζε : 365 εκ. x 0,3 m
3
/εκ. = 110 m

3
 

Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αλά κήλα θαη θιίλε θαηαλάισζεο λεξνχ γηα ηηο ηνπξηζηηθέο κνλάδεο 

ιακβάλεηαη ππ' φςε φηη ε ηνπξηζηηθή πεξίνδνο ζηελ Κξήηε αξρίδεη ηελ 1ε Μαξηίνπ θαη 

ηεξκαηίδεηαη ηελ 31ε Οθησβξίνπ.  Δπί πιένλ ιακβάλεηαη ππ' φςε κεηαβιεηή πιεξφηεηα 

ησλ ηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ θαη ζπγθεθξηκέλα : 

 Σν κήλα Μάξηην    : 40%. Σνπο κήλεο Απξίιην θαη Οθηψβξην : 70% 

 Σνπο κήλεο Μάην, επη. : 80%. Σνπο κήλεο Ινχλην, Ινχιην, Αχγνπζην : 100% 

Γηα ηελ απινπνίεζε ζηε ζπλέρεηα ησλ ππνινγηζκψλ ηεο αλά κήλα εηδηθήο θαηαλάισζεο 

λεξνχ αλά ηνπξηζηηθή θιίλε ιακβάλνληαη ππ' φςε ζηαζεξφο εηθνληθφο αξηζκφο θιηλψλ θαζ' 

φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη κεηαβιεηή εηδηθή θαηαλάισζε αλά κήλα θαη εηδηθφηεξα : 

 Σνπο κήλεο Ννέκβξ., Γεθέκ., Ιαλ., Φεβξ. : 0% x 500 = 0 ι/θιίλε 

 Σν κήλα Μάξηην : 40% x 500  = 200 ι/θιίλε 

 Σνπο κήλεο Απξίιην, Οθηψβξην : 70% x 500 = 350 ι/θιίλε 

 Σνπο κήλεο Μάην, επηέκβξην : 80% x 500 = 400 ι/θιίλε 

 Σνπο κήλεο Ινχλ., Ινχι., Αχγ. : 100% x 500 = 500 ι/θιίλε 
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Η παξαπάλσ θαηαηνκή ηεο αλά εκέξα θαη κήλα θαηαλάισζεο λεξνχ αλά ηνπξηζηηθή θιίλε αληηζηνηρεί : 

 ε κέζε εκεξήζηα (Μάξηηνο, Οθηψβξηνο) = 400 ι/θιίλε 

 ε εηήζηα θαηαλάισζε : 8 κήλεο x 31 εκεξ. x 0,40 m
3
/εκ = 100 m

3
/θιίλε 

Σα παξαπάλσ αξηζκεηηθά κεγέζε αλαθέξνληαη ζηηο θαηαλαιψζεηο ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ 

ηνπξηζηηθψλ θιηλψλ θαη επνκέλσο ζα πξέπεη λα απμεζνχλ θαηά ηηο απψιεηεο ησλ δηθηχσλ 

θαηά ηε κεηαθνξά θαη δηαλνκή ηνπ λεξνχ.  Οη απψιεηεο απηέο ιακβάλνληαη γηα ην έηνο 

2016 ζε 30% ( ζπληειεζηήο αχμεζεο 40% ) ελψ γηα ηα έηε 2036 θαη 2056 ν ζπληειεζηήο 

απσιεηψλ ιακβάλεηαη 13% πνπ αληηζηνηρεί ζε ζπληειεζηή αχμεζεο 15%.  

 

2. Σημεπινέρ και μελλονηικέρ ςδαηικέρ ανάγκερ ύδπεςζηρ  Γ.Δ. Βάμος και Κπςονεπίδαρ 

ηνπο πίλαθεο 3-Π1 θαη 3-Π2, πνπ αθνινπζνχλ, έρνπλ ππνινγηζηεί νη πθηζηάκελεο (έηνπο 2016)  

θαη νη κειινληηθέο 20εηίαο (έηνπο 2036) θαη 40εηίαο (έηνπο 2056) πδαηηθέο αλάγθεο χδξεπζεο 

αληίζηνηρα ησλ Γ.Δ. Βάκνπ θαη Κξπνλεξίδαο Γήκνπ Απνθνξψλνπ, κε βάζε ηα πιεζπζκηαθά 

κεγέζε θαη ηνπξηζηηθφ δπλακηθφ ησλ νηθηζκψλ ηνπο, πνπ ιήθζεθαλ απφ ηνπο πίλαθεο 2-Π1 θαη           

2-Π3 ηνπ θεθαιαίνπ 2.  ηνλ πίλαθα 3-Π1 δίλνληαη επίζεο ρσξηζηά νη πδαηηθέο αλάγθεο χδξεπζεο 

ηνπ αλαηνιηθνχ θαη ηνπ ππφινηπνπ ηκήκαηνο Γ.Δ. Βάκνπ. 

ηνπο ππνινγηζκνχο ησλ πηλάθσλ 3-Π1 θαη 3-Π2 ιήθζεθε ππ' φςε έλαο πξφζζεηνο 

θηλεηφο πιεζπζκφο απφ μέλν εξγαηηθφ πξνζσπηθφ θαη παξαζεξηζηέο, ίζνο πξνο ην 15% 

ησλ κφληκσλ θαηνίθσλ. 

Δπίζεο ζηα κεγέζε ησλ ηνπξηζηηθψλ θιηλψλ πξνζηίζεηαη θαη πνζνζηφ 10% ηζνδπλάκσλ 

θαηνίθσλ πνπ αληηπξνζσπεχεη βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ ησλ μελνδνρείσλ θαη επηζθέπηεο ζε 

θέληξα δηαζθέδαζεο. Σν κέγεζνο απηφ είλαη ην ήκηζπ ηνπ πξαγκαηηθνχ, επεηδή ην 

βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ θαη νη επηζθέπηεο δελ δηαλπθηεξεχνπλ ζηελ πεξηνρή. 
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* ** *** * ** *** * ** *** (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3)

Αλαηνιηθό Σκήκα

Βάκνο 742 179 111 905 294 136 1.105 359 166 438 175 613 575 86 661 702 105 807 113.699 45.480 159.179 147.144 22.072 169.216 179.659 26.949 206.608

Καιακίηζη Αι. 90 48 14 100 79 15 110 96 17 68 27 95 89 13 102 103 15 118 16.768 6.707 23.475 21.419 3.213 24.632 24.626 3.694 28.320

Κεθαιάο 311 125 47 343 205 51 379 250 57 211 84 295 268 40 308 309 46 355 53.255 21.302 74.557 66.095 9.914 76.009 75.710 11.357 87.067

Γξάπαλνο 206 45 31 451 74 68 987 90 148 119 48 167 248 37 285 503 75 578 31.065 12.426 43.491 65.304 9.796 75.100 134.840 20.226 155.066

Παιαηιψλη 48 21 7 59 34 9 72 41 11 33 13 46 46 7 53 55 8 63 8.381 3.352 11.733 11.254 1.688 12.942 13.681 2.052 15.733

Ληηζάξδα 119 22 18 131 35 20 145 43 22 67 27 94 79 12 91 90 14 104 17.512 7.005 24.517 20.495 3.074 23.569 23.143 3.471 26.614

Ξεξνζηέξλη 47 81 7 52 133 8 58 162 9 65 26 91 96 14 110 114 17 131 14.931 5.972 20.903 21.363 3.204 24.567 25.352 3.803 29.155

ειιηά 47 22 7 52 35 8 58 43 9 33 13 46 43 6 49 50 8 58 8.382 3.353 11.735 10.485 1.573 12.058 12.143 1.821 13.964

Ληθνηηλαξέα 51 0 8 57 0 9 63 0 9 24 10 34 26 4 30 29 4 33 6.490 2.596 9.086 7.260 1.089 8.349 7.920 1.188 9.108

νχξε 28 5 4 31 8 5 34 10 5 16 6 22 19 3 22 21 3 24 4.075 1.630 5.705 4.848 727 5.575 5.400 810 6.210

Άζξνηζκα 1 1.689 548 254 2.181 897 329 3.011 1.094 453 1.074 429 1.503 1.489 222 1.711 1.976 295 2.271 274.558 109.823 384.381 375.667 56.350 432.017 502.474 75.371 577.845

Τπόινηπν Σκήκα

Γνπιηαλά 103 183 15 139 301 21 188 367 28 146 58 204 227 34 261 285 43 328 33.293 13.317 46.610 51.011 7.652 58.663 64.497 9.675 74.172

Γαβαινρψξη 539 316 81 658 517 99 803 631 120 419 168 587 582 87 669 710 107 817 103.276 41.310 144.586 140.657 21.099 161.756 171.571 25.736 197.307

Αζπξν 163 119 24 357 195 54 783 238 117 139 56 195 270 41 311 489 73 562 33.779 13.512 47.291 66.855 10.028 76.883 125.418 18.813 144.231

Κάτλα 151 4 23 167 7 25 184 9 28 72 29 101 81 12 93 90 14 104 19.584 7.834 27.418 21.897 3.285 25.182 24.319 3.648 27.967

Πιάηαλνο 21 0 3 45 0 7 99 0 15 10 4 14 21 3 24 46 7 53 2.640 1.056 3.696 5.720 858 6.578 12.540 1.881 14.421

Κφθ. Υσξηφ 286 447 43 349 732 52 426 893 64 373 149 522 556 83 639 678 102 780 85.807 34.323 120.130 125.362 18.804 144.166 153.023 22.953 175.976

Πιάθα 423 453 63 570 742 86 768 905 115 439 176 615 663 99 762 842 126 968 103.743 41.497 145.240 154.522 23.178 177.700 197.585 29.638 227.223

Αικπξίδα 183 1.040 27 247 1.705 37 332 2.080 50 646 258 904 1.034 155 1.189 1.276 191 1.467 138.540 55.416 193.956 220.495 33.074 253.569 272.900 40.935 313.835

Κακπηά 53 111 8 71 181 96 221 14 84 34 118 126 19 145 163 24 187 19.031 7.612 26.643 27.901 4.185 32.086 36.631 5.495 42.126

Άζξνηζκα 2 1.922 2.673 287 2.603 4.380 381 3.679 5.344 551 2.328 932 3.260 3.560 533 4.093 4.579 687 5.266 539.693 215.877 755.570 814.420 122.163 936.583 1.058.484 158.774 1.217.258

ύλνιν 3.611 3.221 541 4.784 5.277 710 6.690 6.438 1.004 3.402 1.361 4.763 5.049 755 5.804 6.555 982 7.537 814.251 325.700 1.139.951 1.190.087 178.513 1.368.600 1.560.958 234.145 1.795.103

Παξαηεξήζεηο :

1.  Ηκεξήζηα εηδηθή θαηαλάισζε θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν :    Αλά κφληκν θάηνηθν = 400 ιίηξα          Αλά ηνπξηζηηθή θιίλε = 500 ιίηξα

2.  Δηήζηεο θαηαλαιψζεηο :    110 m
3
 αλά κφληκν θάηνηθν        100 m

3
 αλά ηνπξηζηηθή θιίλε     

3.  ηηο πξνεγνχκελεο θαηαλαιψζεηο δελ πεξηιακβάλνληαη νη απψιεηεο ησλ αγσγψλ κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο λεξνχ.  Απηέο ιακβάλνληαη ππφςε

     κε πξνζαχμεζε ησλ παξαπάλσ θαηαλαιψζεσλ θαηά  40% γηα ην έηνο 2016  θαη  15% γηα ηα έηε 2036, 2056

4.  * =  Μφληκνη Κάηνηθνη          ** = Σνπξηζηηθέο θιίλεο          *** = Παξαζεξηζηέο θαη μέλν εξγαη. πξνζσπηθφ = 15% Μνλ. Καηνίθσλ

5.  Τδαηηθέο αλάγθεο :  ηήιεο (1) = Μφλ. θάηνηθνη + Σνπξ. θιίλεο + Βνεζ. πξνζ. μελνδ.(= 0,1 x Σνπξ. θιίλεο) + Παξαζ θαη μέλν εξγαη. πξνζ.  =  A 

     ηήιεο (2) = Απψιεηεο δηθηχσλ (40% ή 15%) = 0,40 x Α (Δηνο 2016) ή 0,15 x Α  (Δηε 2036 θαη 2056)     ηήιεο (3) = ηήιεο (1) + (2)

Δηνο 2056 Δηνο 2016 Δηνο 2056

Πίνακας 3-Π1   Yδαηικέρ ανάγκερ ύδπεςζηρ Γ.Δ. Βάμος, Γ. Αποκοπώνος.

Οηθηζκφο

Πιεζπζκηαθά κεγέζε - Σνπξηζηηθφ δπλακηθφ Τδαηηθέο αλάγθεο ην κήλα αηρκήο ηεο θαηαλάισζεο ζε 

m
3
/εκ

Δηήζηεο πδαηηθέο αλάγθεο ζε m
3

Δηνο 2016 Δηνο 2056 Δηνο 2016Δηνο 2036 Δηνο 2036 Δηνο 2036
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* ** *** * ** *** * ** *** (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3)

Αιίθακπνο 203 15 30 224 25 34 248 31 37 101 40 141 117 18 135 131 20 151 27.295 10.918 38.213 31.155 4.673 35.828 34.791 5.219 40.010

Βαθέο 223 83 33 272 136 41 332 166 50 147 59 206 199 30 229 242 36 278 37.373 14.949 52.322 49.526 7.429 56.955 60.446 9.067 69.513

Αξεβίηεο 23 0 3 28 0 4 34 0 5 10 4 14 13 2 15 16 2 18 2.860 1.144 4.004 3.520 528 4.048 4.290 644 4.934

Αραηδεθηά 4 0 1 5 0 1 5 0 1 2 1 3 2 0 2 2 0 2 550 220 770 660 99 759 660 99 759

Βξχζεο 759 97 114 838 160 126 926 195 139 402 161 563 472 71 543 531 80 611 106.797 42.719 149.516 123.800 18.570 142.370 138.795 20.819 159.614

Μεηφρη 15 0 2 17 0 3 19 0 3 7 3 10 8 1 9 9 1 10 1.870 748 2.618 2.200 330 2.530 2.420 363 2.783

Φίιηππνο 40 30 6 44 49 7 49 60 7 35 14 49 47 7 54 55 8 63 8.390 3.356 11.746 11.049 1.657 12.706 12.820 1.923 14.743

Δκπξφζλεξνο 275 13 41 304 22 46 335 27 50 133 53 186 152 23 175 169 25 194 36.203 14.481 50.684 40.942 6.141 47.083 45.347 6.802 52.149

Βαηνπδηάξεο 82 0 12 110 0 17 149 0 22 38 15 53 51 8 59 68 10 78 10.340 4.136 14.476 13.970 2.096 16.066 18.810 2.822 21.632

Μάδα 105 83 16 128 136 19 156 166 23 93 37 130 132 20 152 161 24 185 22.523 9.009 31.532 31.266 4.690 35.956 38.116 5.717 43.833

Φνλέο 123 0 18 136 0 20 150 0 23 56 22 78 62 9 71 69 10 79 15.510 6.204 21.714 17.160 2.574 19.734 19.030 2.855 21.885

Υάκπαζα 33 5 5 36 8 5 40 10 6 18 7 25 21 3 24 24 4 28 4.735 1.894 6.629 5.398 810 6.208 6.170 926 7.096

Νίπνο 171 0 26 189 0 28 209 0 31 79 32 111 87 13 100 96 14 110 21.670 8.668 30.338 23.870 3.581 27.451 26.400 3.960 30.360

ύλνιν 2.056 326 307 2.331 536 351 2.652 655 397 1.121 448 1.569 1.363 205 1.568 1.573 234 1.807 296.116 118.446 414.562 354.516 53.178 407.694 408.095 61.216 469.311

Παξαηεξήζεηο :

1.  Ηκεξήζηα εηδηθή θαηαλάισζε θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν :    Αλά κφληκν θάηνηθν = 400 ιίηξα          Αλά ηνπξηζηηθή θιίλε = 500 ιίηξα

2.  Δηήζηεο θαηαλαιψζεηο :    110 m
3
 αλά κφληκν θάηνηθν        100 m

3
 αλά ηνπξηζηηθή θιίλε     

3.  ηηο πξνεγνχκελεο θαηαλαιψζεηο δελ πεξηιακβάλνληαη νη απψιεηεο ησλ αγσγψλ κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο λεξνχ.  Απηέο ιακβάλνληαη ππφςε

     κε πξνζαχμεζε ησλ παξαπάλσ θαηαλαιψζεσλ θαηά  40% γηα ην έηνο 2016  θαη  15% γηα ηα έηε 2036, 2056

4.  * =  Μφληκνη Κάηνηθνη          ** = Σνπξηζηηθέο θιίλεο          *** = Παξαζεξηζηέο θαη μέλν εξγαη. πξνζσπηθφ = 15% Μνλ. Καηνίθσλ

5.  Τδαηηθέο αλάγθεο :  ηήιεο (1) = Μφλ. θάηνηθνη + Σνπξ. θιίλεο + Βνεζ. πξνζ. μελνδ.(= 0,1 x Σνπξ. θιίλεο) + Παξαζ θαη μέλν εξγαη. πξνζ.  =  A 

     ηήιεο (2) = Απψιεηεο δηθηχσλ (40% ή 15%) = 0,40 x Α (Δηνο 2016) ή 0,15 x Α  (Δηε 2036 θαη 2056)     ηήιεο (3) = ηήιεο (1) + (2)

Δηνο 2056 Δηνο 2016 Δηνο 2036 Δηνο 2056

Πίνακας 3-Π2   Yδαηικέρ ανάγκερ ύδπεςζηρ Γ.Δ. Κπςονεπίδαρ, Γ. Αποκοπώνος.

Οηθηζκφο

Πιεζπζκηαθά κεγέζε - Σνπξηζηηθφ δπλακηθφ Τδαηηθέο αλάγθεο ην κήλα αηρκήο ηεο θαηαλάισζεο ζε 

m
3
/εκ

Δηήζηεο πδαηηθέο αλάγθεο ζε m
3

Δηνο 2016 Δηνο 2036 Δηνο 2056 Δηνο 2016 Δηνο 2036
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΟ ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΤΓΡΑΓΩΓΔΙΟ Γ.Δ. ΒΑΜΟΤ 

Οιφθιεξε ε Γ.Δ. Βάκνπ, πδξεχεηαη ζήκεξα κε άληιεζε παξνρήο λεξνχ άλσ ησλ 150 

m
3
/ψξα, απφ ηηο πεγέο Αξκέλσλ. Πιεζίνλ ησλ πεγψλ Αξκέλσλ ιεηηνπξγεί αληιηνζηάζην 

απφ ην νπνίν ην λεξφ αληιείηαη αλαηνιηθά ηνπ αληιηνζηαζίνπ ζε δεμακελή θνξηίνπ ζηε 

ζέζε «Γαιαλέο», ζε πςφκεηξν +170 m. 

Απφ ηε δεμακελή απηήλ εθθηλά αγσγφο βαξχηεηαο, ν νπνίνο θηλείηαη πξνο αλαηνιάο θαη 

ζηε ζπλέρεηα βνξεηναλαηνιηθά θαη ηξνθνδνηεί δηαδνρηθά ηηο δεμακελέο Γνπιηαλψλ (+140 

m), Αγ.Παχινπ (+133 m), Γαβαινρσξίνπ ( +132 m) θαη Πιάθαο ( +126 m), φπνπ θαη 

ηεξκαηίδεη. ηε δεμακελή Πιάθαο έρνπλ εγθαηαζηαζεί αληιηνζηάζηα, κε ηα νπνία αληιείηαη 

λεξφ, κέζσ θαηαζιηπηηθψλ αγσγψλ, ζηηο δεμακελέο  Κφθθηλνπ Υσξηνχ (+164 m) θαη 

Κακπηψλ (+195 m). Απφ ηε δεμακελή Πιάθαο εθθηλά επίζεο αγσγφο βαξχηεηαο, ν νπνίνο 

ηξνθνδνηεί ηε δεμακελή ρακειήο δψλεο Πιάθαο ( +80 m).  

ηε δεμακελή ζηε ζέζε «Γαιαλέο» έρεη εγθαηαζηαζεί αληιηνζηάζην, κε ην νπνίν αληιείηαη 

λεξφ, κέζσ θαηαζιηπηηθνχ αγσγνχ, απφ ζσιήλεο P.V.C., νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ D200, ζε 

δεμακελή ζηε ζέζε «Κξεκαζηφ Κεθάιη», κε πςφκεηξν ππζκέλα +273 m (ζρέδην Τ1).  Απφ 

ηε δεμακελή απηήλ εθθηλά αγσγφο βαξχηεηαο, απφ ζσιήλεο P.V.C., νλνκαζηηθήο 

δηακέηξνπ D200, ν νπνίνο θηλείηαη πξνο αλαηνιάο, ηξνθνδνηεί ελδηάκεζα ηηο δεμακελέο 

Βάκνπ - Υακειή (Ηππζκέλα = +241 m), Καιακηηζίσλ (Ηππζκέλα = +205 m) θαη ηεξκαηίδεη ζε 

δεμακελή ζηε ζέζε «Πιαηχβνια» (Ηππζκέλα = +237 m).  ηε δεμακελή απηήλ έρεη 

εγθαηαζηαζεί αληιηνζηάζην, κε ην νπνίν αληιείηαη λεξφ, κέζσ θαηαζιηπηηθνχ αγσγνχ, απφ 

ραιπβδνζσιήλεο, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ140, ζε δεμακελή ζηε ζέζε «Γαλαδέ» (Ηππζκέλα 

= +385 m).   Απφ απηήλ εθθηλά αγσγφο βαξχηεηαο, απφ ζσιήλεο P.V.C., νλνκαζηηθήο 

δηακέηξνπ D160, ν νπνίνο θηλείηαη πξνο Βνξξά, ηξνθνδνηεί δηαδνρηθά ηηο δεμακελέο 

Κεθαιά (Ηππζκέλα = +370 m), Ξεξνζηεξλίνπ (Ηππζκέλα = +302 m) θαη ηεξκαηίδεη ζηε δεμακελή 

Γξάπαλνπ (Ηππζκέλα = +318 m). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 ΓΙΑΝΟΙΓΜΔΝΔ ΤΓΡΟΓΔΩΣΡΗΔΙ ΔΤΡΤΣΔΡΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΒΡΤΩΝ, Γ.Δ. 

ΚΡΤΟΝΔΡΙΓΑ. ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΑ ΜΔΛΔΣΗ 

ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΗ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΝΔΡΩΝ ΣΟΤ 

ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ νηθηζκνχ Βξπζζψλ, Γ.Δ. Κξπνλεξίδαο ηνπ Γ. Απνθνξψλνπ 

έρνπλ δηαλνηρζεί νη πδξνγεσηξήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πίλαθα 5 -Π1, πνπ 

αθνινπζεί. Οη ζέζεηο ησλ παξαπάλσ πδξνγεσηξήζεσλ θαίλνληαη  ζην ρέδην Τ1. Η 

ιεηηνπξγία ησλ πδξνγεσηξήζεσλ έρεη αδεηνδνηεζεί αξκνδίσο θαη νη αδεηνδνηεκέλεο 

παξνρέο ηνπο δίλνληαη επίζεο ζηνλ πίλαθα 5-Π1. 

Τδξνγεψηξεζε
Αδεηνδνηεκέλε 

παξνρή (m3/ψξα)

Ηκεξήζηνο φγθνο 

λεξνχ γηα 20σξε 

ιεηηνπξγία ηεο 

γεψηξεζεο 

(m3/εκέξα)

Κνξαθηά 60 1.200

Κειατδή 50 1.000

Μηιηηάδε 80 1.600

Λπγαξέο Νν1 76 1.520

Βαθέ 45 900

Λπγαξέο Νν2 80 1.600

χλνιν 7.820

Πίνακας 5-Π1    Γιανοιγμένερ ςδπογευηπήζειρ εςπύηεπηρ 

πεπιοσήρ Βπςζζών, Γ.Δ.Κπςονεπίδαρ, Γ. Αποκοπώνος και 

αδειοδοηημένερ παποσέρ αςηών.

 

Μηθξφ πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ αδεηνδνηεκέλνπ φγθνπ λεξνχ ησλ παξαπάλσ 

πδξνγεσηξήζεσλ κεηαθέξεηαη ζήκεξα ζε δεμακελέο απνζήθεπζεο, κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο 

ζσιήλσλ επαξθψλ δηακέηξσλ (ρέδην Τ1) θαη απφ εθεί δηαηίζεηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ χδξεπζεο νηθηζκψλ ηεο Γ.Δ. Κξπνλεξίδαο. 

ηνλ πίλαθα 5-Π2, πνπ αθνινπζεί, δίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ παξνχζα κειέηε 

κειινληηθή ρξήζε ησλ λεξψλ ησλ πδξνγεσηξήζεσλ πεξηνρήο Βξπζζψλ, Γ.Δ.Κξπνλεξίδαο 

Γ. Απνθνξψλνπ γηα ηελ επφκελε 40εηία. 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηα κεγέζε ηνπ πίλαθα, ζηελ πθηζηάκελε δεμακελή Γ1 (Αγ. Παχινπ) 

πιενλάδεη εκεξήζηνο φγθνο λεξνχ 3.600 m
3
 ήηνη σξηαίνο φγθνο 3.600 : 24 = 150 m

3
/ψξα. 

Ο παξαπάλσ φγθνο λεξνχ ζα κεηαθέξεηαη κέζσ ησλ λέσλ αγσγψλ χδξεπζεο παξνχζαο 

κειέηεο, γηα ηελ θάιπςε ησλ κέγηζησλ αλαγθψλ χδξεπζεο ησλ νηθηζκψλ ηνπ Αλαηνιηθνχ 

Σκήκαηνο Γ.Δ. Βάκνπ θαζψο θαη γηα ηελ ελίζρπζε ηεο χδξεπζεο ηνπ ππφινηπνπ ηκήκαηνο 

ηεο Γ.Δ. Δηδηθφηεξα, ζε πξψηε θάζε ζα κεηαθέξεηαη εκεξήζηνο φγθνο λεξνχ 2.880 m
3
, 

ήηνη  σξηαίνο  φγθνο  2.880 : 24 = 120 m
3
/ψξα,  γηα  ηελ  θάιπςε  ησλ  κέγηζησλ αλαγθψλ 
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Γεμακελή

Τδξνγεψηξεζε ή 

άιιε δεμακελή 

πνπ ηελ 

ηξνθνδνηεί                  

κε λεξφ

Ηκεξήζηνο 

φγθνο λεξνχ, 

πνπ εηζξξέεη 

ζηε δεμακελή 

(m
3
/εκέξα)

Τδξνδνηνχκελνη 

νηθηζκνί ή 

ηξνθνδνηνχκελε 

δεμακελή

Τδαηηθέο αλάγθεο 40εηίαο 

(έηνο 2056) θαηά ην κήλα 

αηρκήο ηεο θαηαλάισζεο ή 

κεηαθεξφκελνο φγθνο λεξνχ 

(m
3
/εκέξα)

Πιενλάδσλ 

φγθνο λεξνχ 

ζηε δεμακελή 

(m
3
/εκέξα)

Φίιηππνο 63

Μάδα 185

Πξνο δεμακελή 

Μηιηηάδε 952

1.200 1.200

Κειατδή 1.000

Μηιηηάδε 1.600

Γεμακελή             

Αγ. Κσλζηαληίλνπ
952

Δλίζρπζε πεξηνρήο 

Μάδα, Υάκπαζα, 

Φνλέο 1.430

3.552 3.552

Λπγαξέο Νν1 1.520 80% Βξπζζψλ 0,8 x 611 = 489

Βαθέ 900 Βαθέο 278

2.420 767 1.653

Λπγαξέο Νν2 1.600 20% Βξπζζψλ 0,2 x 611 = 122

Γεμακ. Μηιηηάδε 2122

3.722 122 3.600

2.122

Αγ. Παχινπ

Πίνακας 5-Π2    Πποβλεπόμενη από ηην παπούζα μελέηη μελλονηική σπήζη ηυν νεπών ηυν ςδπογευηπήζευν πεπιοσήρ 

Βπςζζών, Γ.Δ.Κπςονεπίδαρ Γήμος Αποκοπώνος για ηην επόμενη 40εηία.

Πξνο δεμακελή           

Αγ. Παχινπ

Αγ. Κσλζηαληίλνπ

Μηιηηάδε

Υακειή Βαθέ

Κνξαθηά 1.200

 

 

20εηίαο  ησλ  νηθηζκψλ  ηνπ  Αλαηνιηθνχ  Σκήκαηνο  Γ.Δ.  Βάκνπ,  νη νπνίεο  αλέξρνληαη ζε 

(Πίλαθαο 3-Π1) 1.711 m
3
/εκ. : 24 = 70 m

3
/ψξα θαη ηελ ελίζρπζε ηεο χδξεπζεο ηνπ 

ππφινηπνπ ηκήκαηνο ηεο Γ.Δ. κε 2.880 – 1.711 = 1.169 m
3
/εκ. : 24 = 50 m

3
/ψξα. 

ε δεχηεξε θάζε, ζα κεηαθέξεηαη εκεξήζηνο φγθνο λεξνχ 3.600 m
3
, ήηνη  σξηαίνο  φγθνο  

150 m
3
/ψξα,  γηα  ηελ  θάιπςε  ησλ  κέγηζησλ αλαγθψλ 40εηίαο  ησλ  νηθηζκψλ  ηνπ  

Αλαηνιηθνχ  Σκήκαηνο  Γ.Δ.  Βάκνπ,  νη νπνίεο  αλέξρνληαη ζε (Πίλαθαο 3-Π1) 2.271 

m
3
/εκ. : 24 = 95 m

3
/ψξα θαη ηελ ελίζρπζε ηεο χδξεπζεο ηνπ ππφινηπνπ ηκήκαηνο ηεο Γ.Δ. 

κε 3.600 – 2.271 = 1.329 m
3
/εκ. : 24 = 55 m

3
/ψξα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΔΡΓΩΝ ΠΑΡΟΤΑ ΜΔΛΔΣΗ, ΤΓΡΔΤΗ ΣΟΤ 

ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ Γ.Δ. ΒΑΜΟΤ ΓΗΜΟΤ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΤ ΜΔ ΝΔΡΑ 

ΓΔΩΣΡΗΔΩΝ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΒΡΤΩΝ 

6.1 Πεξηγξαθή ηεο γεληθήο δηάηαμεο ησλ έξγσλ παξνύζαο κειέηεο 

Αθνινπζεί πεξηγξαθή ηεο γεληθήο δηάηαμεο ησλ έξγσλ παξνχζαο κειέηεο Ύδξεπζεο Αλαηνιηθνχ 

Σκήκαηνο Γ.Δ. Βάκνπ, Γήκνπ Απνθνξψλνπ, κε λεξά γεσηξήζεσλ ζηελ πεξηνρή Βξπζψλ. Η 

γεληθή δηάηαμε ησλ έξγσλ θαίλεηαη ζην ζρέδην νξηδνληηνγξαθίαο κε αξηζκφ Τ1. 

Με ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ ζα είλαη δπλαηή ε κεηαθνξά κέγηζηεο ζπλερνχο (24 ψξνπ) 

παξνρήο 120 m
3
/ψξα, ζε πξψηε θάζε θαη 150 m

3
/ψξα, ζε δεχηεξε θάζε, απφ ηελ πθηζηάκελε 

δεμακελή Γ1 (Ηππζκ.=+123 m), ζηε ζέζε «Άγηνο Παχινο», ρσξεηηθφηεηαο V=500 m
3
, φπνπ 

ζπγθεληξψλνληαη ηα λεξά ησλ γεσηξήζεσλ πεξηνρήο Βξπζζψλ, ζηελ πθηζηάκελε δεμακελή Γ2 

Βάκνπ – Τςειή (Ηππζκ.=+277,7 m), ρσξεηηθφηεηαο V=300 m
3
, ε νπνία έρεη θαηαζθεπαζηεί θαη δελ 

έρεη αθφκα ιεηηνπξγήζεη.  Απφ ηελ παξαπάλσ δεμακελή, ζα κεηαθέξεηαη ην λεξφ ζε ζέζε ηνπ 

πθηζηάκελνπ αγσγνχ Κξεκαζηφ Κεθάιη – Πιαηπβφια (θεθ. 4), απ’ φπνπ πδξνδνηείηαη ην 

αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο Γ.Δ. Βάκνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ νηθηζκνχ Βάκνπ. 

Η κεηαθνξά ηνπ λεξνχ ησλ γεσηξήζεσλ πεξηνρήο Βξπζζψλ απφ ηε δεμακελή Γ1 ζηε δεμακελή 

Γ2 ζα γίλεηαη κε λέν αγσγφ ππφ πίεζε, απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιαηλίνπ, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ 

D250 mm, νλνκαζηηθήο πίεζεο NP 10 atm θαη ΝΡ 16 atm, ζπλνιηθνχ κήθνπο 7.446 m. Ο αγσγφο 

ζηα πξψηα 4.214 m ζα κεηαθέξεη ην λεξφ κε ηε βαξχηεηα ζηε ζέζε ηνπ λένπ αληιηνζηαζίνπ ΝΑ1 

(+83 m), πνπ ζα θαηαζθεπαζηεί πιεζίνλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Γ.Δ.Η., λφηηα ηνπ νηθηζκνχ 

Βάκνπ. Απφ ην αληιηνζηάζην ΝΑ1 ην λεξφ ζα αληιείηαη ζε κήθνο 1.241 m, ζηε ζέζε ηνπ λένπ 

αληιηνζηαζίνπ ΝΑ2 (+163 m), πνπ ζα θαηαζθεπαζηεί εληφο ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ Απνθνξψλνπ. 

Απφ ην αληιηνζηάζην ΝΑ2 ην λεξφ ζα αληιείηαη ζε κήθνο 1.972 m, ζηελ πθηζηάκελε δεμακελή Γ2 

Βάκνπ – Τςειή (Ηππζκ.=+277,7 m). 

Η επηινγή ηεο άληιεζεο ηνπ λεξνχ ζε δχν βαζκίδεο (αληιηνζηάζηα ΝΑ1 θαη ΝΑ2) έγηλε πξψηνλ 

γηα λα απνθεπρζεί ε ηνπνζέηεζε ζσιήλσλ νλνκαζηηθήο πίεζεο άλσ ησλ 20 atm, πνπ ζα 

απαηηνχζε ηνπνζέηεζε κεηαιιηθψλ ζσιήλσλ (ραιπβδνζσιήλσλ ή ζσιήλσλ απφ ειαηφ 

ρπηνζίδεξν), γεγνλφο πνπ ζα αχμαλε ηε δαπάλε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη ζα δεκηνπξγνχζε 

θαηαζθεπαζηηθέο δπζθνιίεο, ιφγσ ηεο ρξήζεο ζην έξγν ζσιήλσλ δχν δηαθνξεηηθψλ πιηθψλ 

(πνιπαηζπιαηλίνπ θαη κεηαιιηθψλ) θαη γηα λα απνθεπρζεί πνιχ κεγάιν καλνκεηξηθφ χςνο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ αληιηνζηαζίνπ ΝΑ1, πνπ ζπλεπάγεηαη θηλδχλνπο γηα ην αληιηνζηάζην θαη ηνλ 

θαηαζιηπηηθφ αγσγφ ιφγσ πδξαπιηθνχ πιήγκαηνο θαη εηδηθέο αληιίεο κεγάινπ καλνκεηξηθνχ. 

Γίπια ζηα αληιηνζηάζηα ΝΑ1 θαη ΝΑ2 ζα θαηαζθεπαζηνχλ δεμακελέο εμηζνξξφπεζεο 

ρσξεηηθφηεηαο 50 m
3
 γηα απνζήθεπζε θαη πξνψζεζε ηνπ λεξνχ. Η ρσξεηηθφηεηα ησλ 50 m

3
 

επηιέγεηαη ψζηε νη αληιίεο λα έρνπλ ηηο ειάρηζηεο απαξαίηεηεο εθθηλήζεηο αλά ψξα. 

Σα δχν λέα αληιηνζηάζηα ΝΑ1 θαη ΝΑ2 ζα είλαη δπλακηθφηεηαο 120 m
3
/ψξα, απνηεινχκελα απφ δχν 

αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα θαη έλα εθεδξηθφ, παξνρήο εθάζηνπ 60 m
3
/ψξα θαη καλνκεηξηθνχ 87 m γηα 
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ην NA1 θαη 131 m γηα ην ΝΑ2. Tα αληιηνζηάζηα ζρεδηάδνληαη ψζηε ε παξνρή ηνπο λα δχλαηαη λα 

απμεζεί ζε 150 m
3
/ψξα, κε ηελ ηνπνζέηεζε ελφο επηπιένλ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο. 

Η δηαζχλδεζε ηεο δεμακελήο Γ2 κε ηνλ πθηζηάκελν αγσγφ Κξεκαζηφ Κεθάιη – Πιαηπβφια ζα 

γίλεηαη κέζσ αγσγνχ κήθνπο 576 m, απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιαηλίνπ, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ 

D250 mm, νλνκαζηηθήο πίεζεο NP 10 atm, ηνπνζεηνχκελνπ ζην ίδην φξπγκα κε ηνλ θαηαζιηπηηθφ 

αγσγφ ΝΑ2 – Γ2. Παξάιιεια κε ηνλ αγσγφ δηαζχλδεζεο θαη ηνλ θαηαζιηπηηθφ αγσγφ ΝΑ2 – Γ2 

θαη ζην ίδην φξπγκα κε απηνχο ζα ηνπνζεηεζεί αγσγφο κήθνπο 856 m, απφ ζσιήλεο 

πνιπαηζπιαηλίνπ, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ D110 mm, νλνκαζηηθήο πίεζεο NP 10 atm, πνπ ζα 

δηαλέκεη ην λεξφ απφ ηε δεμακελή Γ2 ζηελ πςειή δψλε ηνπ νηθηζκνχ Βάκνπ. 

Κνληά ζηελ δεμακελή Γ3 (Βάκνπ ρακειή) θαη εληφο πθηζηάκελνπ νηθίζθνπ ηνπνζεηείηαη ην 

αληιηνζηάζην Booster ΝΑ3, γηα ηελ πξνψζεζε 50 m
3
/ψξα λεξνχ ζηελ Γεμακελή Γ4 (ζέζε 

θξεκαζηφ Κεθάιη). 

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζεο εξγνιαβίαο πξνβιέπεηαη επίζεο ε εθηέιεζε εξγαζηψλ 

εθζπγρξνληζκνχ θαη δηαζχλδεζεο ηεο πθηζηάκελεο δεμακελήο Γ2 (πςειή Βάκνπ), νη νπνίεο θαίλνληαη 

κε ιεπηνκέξεηα ζην ρέδην Τ8. 

 

6.2 Οξηδνληηνγξαθηθή θαη πςνκεηξηθή ράξαμε ησλ λέσλ αγσγώλ ύδξεπζεο 

Η ράξαμε ησλ λέσλ αγσγψλ χδξεπζεο ζε νξηδνληηνγξαθία (ζρέδηα Τ2.1 έσο Τ2.7) αθνινπζεί ηε 

γεληθή πνξεία ησλ δξφκσλ, θάησ απφ ηνπο νπνίνπο απηνί ηνπνζεηνχληαη. Γεληθά επηδηψρζεθε ε 

ηνπνζέηεζε ηνπ νξχγκαηνο ησλ αγσγψλ ζην άθξν ηνπ νδνζηξψκαηνο ησλ δξφκσλ, ψζηε λα κελ 

θσιχεηαη ε θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ησλ αγσγψλ. ε ηκήκαηα 

ζπλνιηθνχ κήθνπο 724 m νη αγσγνί ηνπνζεηνχληαη θάησ απφ ην έξηζκα νκβξίσλ νδψλ, ψζηε λα 

κελ δηαηαξαρζεί ην νδφζηξσκα. Σν έξηζκα νκβξίσλ ζα επελδπζεί κε άνπιν θπξφδεκα C12/15 

γηα ηελ απνθπγή δηαβξψζεσλ. 

Η ράξαμε ησλ λέσλ αγσγψλ χδξεπζεο ζε κεθνηνκή (ζρέδηα Τ4.1 έσο Τ4.6), αθνινπζεί γεληθά 

ηελ εξπζξά ησλ δξφκσλ, θάησ απφ ηνπο νπνίνπο απηνί ηνπνζεηνχληαη. . Οη αγσγνί 

ηνπνζεηνχληαη ζε ηππηθφ βάζνο 1,25 m απφ ηελ εξπζξά ηνπ δξφκνπ (ζρέδην Τ3). Γεληθά 

απνθεχγνληαη θαηά κήθνο θιίζεηο θαηεξρφκελσλ (θαηά ηε θνξά ηεο ξνήο) αγσγψλ κηθξφηεξεο 

απφ  4 %ν θαη αλεξρφκελσλ κηθξφηεξεο απφ 1 %ν, ψζηε λα είλαη επρεξήο ε θίλεζε ηπρφλ 

θπζαιίδσλ εγθισβηζκέλνπ αέξα εληφο ησλ αγσγψλ πξνο ηα πςειά ζεκεία, φπνπ ζα εμέξρνληαη 

κέζσ ησλ εμαεξηζηηθψλ ζπζθεπψλ, πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηνπο αγσγνχο (παξάγξ. 6.4). 

 

6.3 Δπηινγή πιηθνύ ζσιήλσλ ησλ λέσλ αγσγώλ  ύδξεπζεο 

Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ λέσλ αγσγψλ χδξεπζεο παξνχζαο κειέηεο επηιέρζεθαλ ζσιήλεο θαη 

εηδηθά ηεκάρηα πνιπαηζπιελίνπ  ΡE 100  (κε ειάρηζηε απαηηνχκελε αληνρή MRS10 = 10 MPa), κε 

ζπκπαγέο ηνίρσκα, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2:2011, νλνκαζηηθήο πίεζεο 10, θαη 16 atm. Οη 
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νλνκαζηηθέο (εμσηεξηθέο) δηάκεηξνη πνπ επηιέρζεθαλ θαηά ηε δηαζηαζηνιφγεζε ησλ αγσγψλ, 

είλαη D250 θαη D110 mm. 

Η επηινγή ζσιήλσλ πνιπαηζπιελίνπ (PΔ) έγηλε ιφγσ ζεηξάο ηερληθννηθνλνκηθψλ πιενλεθηεκάησλ 

πνπ παξνπζηάδνπλ απηνί, γηα ην παξαπάλσ εχξνο δηακέηξσλ, ζε ζρέζε κε ζσιήλεο απφ άιια 

πιαζηηθά πιηθά, φπσο ην P.V.C. θαζψο θαη ζε ζρέζε κε ηνπο κεηαιιηθνχο ζσιήλεο, δειαδή 

ραιπβδνζσιήλεο θαη ζσιήλεο απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν. 

Οη ζσιήλεο απφ PE έρνπλ εμαηξεηηθά κηθξφ βάξνο ζε ζρέζε κε ηνπο κεηαιιηθνχο ζσιήλεο θαη 

είλαη πνιχ εχθακπηνη ηφζν ζε ζρέζε κε ηνπο κεηαιιηθνχο ζσιήλεο φζν θαη ζε ζρέζε κε ηνπο 

ζσιήλεο απφ P.V.C. Λφγσ ησλ παξαπάλσ ηδηνηήησλ ηνπο, νη ζσιήλεο απφ ΡΔ δηαθηλνχληαη θαη 

ηνπνζεηνχληαη εχθνια θαη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο ζχλδεζεο κεγάισλ κεθψλ ζσιήλα εθηφο ηνπ 

νξχγκαηνο, κε απνηέιεζκα λα απαηηνχληαη νξχγκαηα κηθξφηεξνπ πιάηνπο (ρψξνπ εξγαζίαο). 

Δπίζεο ιφγσ ηεο επθακςίαο ηνπ πιηθνχ νη αγσγνί απφ ΡΔ, εηδηθά απηνί ησλ κηθξψλ δηακέηξσλ, 

απαηηνχλ κηθξφηεξν αξηζκφ εηδηθψλ ηεκαρίσλ θακππιψλ. 

Σν πνιπαηζπιέλην ζπγθνιιάηαη απηνγελψο, κε απνηέιεζκα, λα δεκηνπξγνχληαη κεγάια 

κήθε εληαίνπ αγσγνχ, κε κεδεληθέο δηαξξνέο θαη δηαηήξεζε ηεο ιείαο εζσηεξηθήο 

επηθάλεηαο ζηα ζεκεία ζχλδεζεο θαζψο θαη ηε κείσζε ησλ απαηηνχκελσλ ζσκάησλ 

αγθχξσζεο, ζηηο ζέζεηο εηδηθψλ ηεκαρίσλ (θακππιψλ, ηαπ, ζπζηνινδηαζηνιψλ) θπξίσο ζε 

αγσγνχο κηθξήο δηακέηξνπ θαη θακπχιεο κε επίθεληξν γσλία κηθξφηεξε ησλ 45
ν
. 

Οη ζσιήλεο απφ PE έρνπλ επίζεο πςειή αληνρή ζε θξνχζε αθφκα θαη ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, 

ζηε ρεκηθή δηάβξσζε, αλεμάξηεηα απφ ηηο γεσινγηθέο ζπλζήθεο θαη ζηε γήξαλζε απφ ηελ ειηαθή 

αθηηλνβνιία. Λφγσ ησλ παξαπάλσ εμαηξεηηθψλ κεραληθψλ θαη ρεκηθψλ αληνρψλ ηνπο νη ζσιήλεο 

απφ ΡΔ έρνπλ κεγάιε δηάξθεηα δσήο θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ζε βάζνο ρξφλνπ. 

Σέινο νη ζσιήλεο απφ PE απνηξέπνπλ ηηο επηθαζίζεηο μέλσλ ζσκάησλ θαη αιάησλ, ιφγσ ηεο 

ιείαο εζσηεξηθήο επηθάλεηαο ηνπο θαη ηεο ρεκηθήο αδξάλεηαο ηνπ πιηθνχ ηνπο, κε απνηέιεζκα λα 

δηαηεξνχλ πιήξσο ηελ πδξαπιηθή ηνπο απφδνζε. 

 

6.4 Καηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο θαη εμνπιηζκόο ησλ λέσλ αγσγώλ  ύδξεπζεο 

α. Τοποθέηηζη ζυλήνυν ζηο όπςγμα 

Οη ζσιήλεο ζα εδξάδνληαη ζε ζηξψκα άκκνπ, πάρνπο 0,10 m. Αθνινχζσο ζα γίλεηαη 

εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ κε άκκν 0,30 m πάλσ απφ ην εμσξάρηφ ηνπο. Σν ππφινηπν 

φξπγκα, έσο ηε ζηάζκε ηνπ εδάθνπο ζα πιεξψλεηαη κε θαηάιιεια ζπκππθλσκέλα γαηψδε 

θαη εκηβξαρψδε πξντφληα εθζθαθψλ. 

 

β. Σςζκεςέρ αζθαλείαρ και λειηοςπγίαρ ηυν νέυν αγυγών  

Οη λένη αγσγνί ζα εμoπιηζηνχλ, γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπο, κε ηα επφκελα φξγαλα θαη 

ζπζθεπέο, πνπ ζα αληαπνθξίλνληαη ζε νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο 16 atm. 
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 Γικλείδερ ελέγσος ποήρ 

Οη δηθιείδεο ηνπνζεηνχληαη ζε θαηάιιειεο ζέζεηο, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε απνκφλσζε ελφο 

ηκήκαηνο ηνπ δηθηχνπ γηα επηζθεπή κε παξάιιεια ηε κηθξφηεξε επίπησζε ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ππνινίπνπ ηκήκαηφο ηνπ. 

 Βαλβίδερ ειζόδος - εξόδος αέπα    ( Αεποβαλβίδερ ) 

Με ηελ νξνινγία "Αεξνβαιβίδεο" oλoκάδνληαη νη ζπζθεπέο κέζα απφ ηηο νπνίεο κπνξεί λα 

εμέξρεηαη ή λα εηζέξρεηαη ν απαξαίηεηνο αέξαο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ αγσγνχ. Δηδηθφηεξα 

ρξεζηκεχνπλ γηα ηελ είζνδν θαη έμνδν αέξα θαηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ή θαηά ην άδεηαζκα 

ηκήκαηνο ηνπ αγσγνχ θαη γηα ηελ είζνδν θαη έμνδν αέξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

αγσγνχ θαη γη' απηφ ηνπνζεηείηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά πςειά ζεκεία. 

 Δκκενυηέρ 

Όηαλ έλαο ζσιήλαο αγσγνχ ππνζηεί ζξαχζε ηφηε γηα ηελ επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζή ηνπ 

απαηηείηαη φπσο ην ηκήκα ηνπ αγσγνχ κεηαμχ δχν δηθιείδσλ απνκφλσζεο εθθελσζεί απφ ην 

λεξφ. Πξνο ηνχην ζε ρακειά ζεκεία ησλ αγσγψλ πξνβιέπεηαη ε ηνπνζέηεζε εηδηθνχ 

ρπηνζηδεξνχ ηεκαρίνπ (ηαχ) θαη ζηε ζπλέρεηα δηθιείδα θαη αγσγφο (εθθελσηήο) απφ ηνλ νπνίν ζα 

εθθελψλνληαη ηα ηκήκαηα ηνπ αγσγνχ. 

 Ανηιπληγμαηικέρ βαλβίδερ 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ππεξπηέζεσλ πνπ ζα παξνπζηάδνληαη ζηνλ αγσγφ κεηαθνξάο λεξνχ 

θαηά ηνλ ρεηξηζκφ ησλ δηθιείδσλ δηαθνπήο ξνήο, πξνβιέπεηαη ν εμνπιηζκφο ηνπ αγσγνχ κε 

αληηπιεγκαηηθέο βαιβίδεο ζηηο ζέζεηο θαη ηνπ είδνπο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηνπο πδξαπιηθνχο 

ππνινγηζκνχο.  Οη αληηιεγκαηηθέο βαιβίδεο ζα είλαη ηχπνπ NEYRPIC θαη ππνινγίζζεθαλ λα 

αξρίζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ φηαλ ε πίεζε ιεηηνπξγίαο ζην ζσιελσηφ αγσγφ  NP 10 θαη NP 16 atm. 

ππεξβεί αληίζηνηρα ηελ πίεζε ησλ 9 θαη 15 atm. 

 Σηόμια για πςπόζβεζη 

ηνλ αγσγφ πνπ ζα δηαλέκεη ην λεξφ απφ ηε δεμακελή Γ2 ζηελ πςειή δψλε ηνπ νηθηζκνχ 

Βάκνπ ηνπνζεηνχληαη δχν (2) ζηφκηα πδξνιεςίαο γηα ππξφζβεζε. Η αθξηβήο ζέζε ησλ 

ζηνκίσλ ζα θαζνξηζηεί θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ αγσγψλ, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο. 

 

Οη αθξηβείο ζέζεηο ηνπνζέηεζεο θαη ν αξηζκφο φισλ ησλ παξαπάλσ ζπζθεπψλ αζθάιεηαο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ θαηαζιηπηηθνχ αγσγνχ θαίλνληαη ζηα ζρέδηα νξηδνληηνγξαθίαο θαη 

κεθνηνκψλ παξνχζαο κειέηεο. 

Οη ζπζθεπέο ηνπνζεηνχληαη εληφο θξεαηίσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, κε θπθιηθφ θάιπκκα απφ 

ειαηφ ρπηνζίδεξν. Γηα ηε ζχλδεζε ηεο ζσιήλσζεο κε ηηο ζπζθεπέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ιαηκνί 

απφ πνιπαηζπιέλην εθνδηαζκέλνη κε κεηαιιηθή «ηξειή» θιάηδα.  Μεηαμχ ζπζθεπψλ θαη ιαηκψλ 

ζα παξεκβάιινληαη ρπηνζηδεξά ελσηηθά κε θιάηδεο. 
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δ. Γοκιμαζίερ παπαλαβήρ ζυλήνυν - ειδικών ηεμασίυν ζηο επγοζηάζιο 

Οη ζσιήλεο θαη ηα εηδηθά ηεκάρηα ζα ππνζηνχλ ζην εξγνζηάζην φινπο ηνπο νξηδφκελνπο θαηά 

πεξίπησζε απφ ηνπο θαλνληζκνχο, ειέγρνπο αληνρήο ηνπ πιηθνχ θαηαζθεπήο θαη ησλ ζσιήλσλ 

θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ. Δπίζεο, κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζσιελψζεσλ ζην φξπγκα, ζα γίλεη 

πδξαπιηθή δνθηκή ηνπο κε πίεζε ΝΡ + 4 atm. 

ε ζέζεηο θακππιψλ επίθεληξεο γσλίαο άλσ ησλ 45
ν
 θαη ζε ηαθ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζψκαηα 

αγθπξψζεσο γηα ηελ παξαιιαβή ησλ αλαπηπζζφκελσλ δπλάκεσλ εθηξνπήο ιφγσ θπξίσο ηεο 

εζσηεξηθήο πδξαπιηθήο πίεζεο θαηά ηε δνθηκή. 

 

6.5 Πεξηγξαθή απηόκαηεο ιεηηνπξγίαο αληιηνζηαζίσλ 

Η ξχζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ γίλεηαη βάζεη ηεο δεηνχκελεο 

παξνρήο. ' απηφ ην ζχζηεκα ξπζκίζεσο ε παξνρή πξνζαξκφδεηαη απηφκαηα κε ηε δήηεζε 

ηνπ δηθηχνπ κε εθθίλεζε (κέζσ soft starter) ή ζηάζε ηεο πξψηεο αληιίαο.  

Σν βαζηθφ φξγαλν κε ην νπνίν επηηπγράλεηαη ν απηνκαηηζκφο ζηελ ιεηηνπξγία ησλ 

αληιηνζηαζίσλ, απνηειείηαη απφ έλα ζχζηεκα κεηξήζεσο ηεο ζηάζκεο ησλ δεμακελψλ 

κέζσ ειεθηξνδίσλ θαη ελφο ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνχ ζε θάζε ειεθηξηθφ πίλαθα, πνπ 

επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο κέζσ ππφγεηνπ θαισδίνπ NYY 5X2.5 mm2. Σν ζχζηεκα απηφ 

βάζεη ησλ ελδείμεσλ ηεο δεηνχκελεο παξνρήο δίλεη εληνιή εθθηλήζεσο ή ζηάζεσο ζηηο 

αληιεηηθέο κνλάδεο. 

Η πεξηγξαθή ησλ δηαδνρηθψλ θάζεσλ ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηαζηάζεσο γίλεηαη αλαιπηηθά 

παξαθάησ :  ζεσξνχκε κηα ρξνληθή ζηηγκή, φπνηε δελ ππάξρεη δήηεζε ζην δίθηπν. Οη 

αληιίεο δελ ιεηηνπξγνχλ θαη ην δίθηπν βξίζθεηαη ζηελ θαλνληθή ηνπ πίεζε. Δάλ ε δήηεζε 

ηνπ δηθηχνπ ππεξβεί κηα θαζνξηζκέλε ηηκή, ηφηε βάζε ησλ ξπζκίζεσλ ζηα ειεθηξφδηα 

ζηάζκεο ηεο αληίζηνηρεο δεμακελήο ζα δνζεί εληνιή ζην πξνεγνχκελν αληιηνζηάζην λα 

μεθηλήζεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ, έηζη ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε αλαγθαία δήηεζε. Απηφ κε ηελ 

ζεηξά ηνπ ζεκάλεη ηελ ζηαδηαθή (αλ απαηηεζεί) εθθίλεζε ζε ζεηξά φισλ ησλ αληιηνζηαζίσλ 

επηθαλείαο πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί ε δήηεζε. Η δεχηεξε (εθεδξηθή) αληιία 

ελαιιάζζνληαη απηφκαηα ζηελ ζεηξά ιεηηνπξγίαο, ψζηε λα κεησζεί ε ζπρλφηεηα εθθηλήζεσο 

απηψλ θαη λα εμαζθαιηζζεί θαηά ην δπλαηφλ νκνηφκνξθε θζνξά ηνπο.  

πγθεθξηκέλα : Ακέζσο αλάληε ηνπ αληιηνζηαζίνπ ΝΑ1 ηνπνζεηείηαη απιή θινηεξνβάλα 

γηα ην έιεγρν ηεο ζηάζκεο. Απφ απηήλ κε θπζηθή ξνή ην λεξφ πεγαίλεη ζηελ δεμακελή 

εμηζνξξφπεζεο ηνπ αληιηνζηαζίνπ ΝΑ1, ζηελ νπνία ηνπνζεηνχληαη ηξία ειεθηξφδηα 

ζηάζκεο. Σν ρακειφ ειεθηξφδην απνηειεί ηελ γείσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ελψ ηα άιια δχν 

απνηεινχλ ηελ άλσ θαη θάησ ζηάζκε, κε ηελ νπνία πξνζδηνξίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο 

αληιίαο ( πξνζηαζία απφ μεξά ιεηηνπξγία). Σν ίδην ζχζηεκα ππάξρεη θαη ζην αληιηνζηάζην 

ΝΑ2, ελψ ζηελ Γεμακελή Γ2 ππάξρεη ειεθηξηθή θινηεξνβάλα (on-off). ε εξεκία ην 

ζχζηεκα ειέγρεη θαη αλακέλεη. Όηαλ ε Γ2 μεθηλά θαη δίλεη λεξφ αλνίγεη ε επαθή ηεο 

θινηεξνβάλαο ηεο θαη δίλεη εληνιή κέζσ ηνπ θαισδίνπ ζηνλ απηνκαηηζκφ ηνπ πίλαθα ηνπ 
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αληιηνζηαζίνπ ΝΑ2. Απηφο ειέγρεη αλ ηεξείηαη ε ζπλζήθε ηεο απνθπγήο μεξάο ιεηηνπξγίαο 

(ζηάζκε λεξνχ δεμακελήο εμηζνξξφπεζεο αλάκεζα ζην 2 θαη 3 ειεθηξφδην) θαη εθθηλεί κία 

απφ ηα δχν αληιίεο (ελαιιάμ)  ηξνθνδνηψληαο ηελ δεμακελή Γ2 κε λεξφ. Σαπηφρξνλα 

αξρίδεη θαη πέθηεη ε ζηάζκε λεξνχ ζηελ δεμακελή εμηζνξξφπεζεο ηνπ ΝΑ2 νπφηε αλνίγεη ε 

επαθή ζηελ ειεθηξηθή θινηεξνβάλα απηήο θαη δίλεη ζήκα , κέζσ ηνπ θαισδίνπ, ζην 

απηνκαηηζκνχ ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα ηνπ αληιηνζηαζίνπ ΝΑ1. Με ηνλ ίδην ηξφπν απηφο 

ειέγρεη αλ ηεξείηαη ε ζπλζήθε ηεο απνθπγήο μεξάο ιεηηνπξγίαο (ζηάζκε λεξνχ δεμακελήο 

εμηζνξξφπεζεο αλάκεζα ζην 2 θαη 3 ειεθηξφδην) θαη εθθηλεί κία απφ ηα δχν αληιίεο 

(ελαιιάμ)  ηξνθνδνηψληαο κε λεξφ ηελ δεμακελή εμηζνξξφπεζεο ηνπ αληιηνζηαζίνπ ΝΑ2. 

Η δεμακελή εμηζνξξφπεζεο ηνπ ΝΑ1 ηξνθνδνηείηαη κε θπζηθή ξνή απφ ηελ δεμακελή Γ1, 

ελψ γηα ηνλ έιεγρν ηεο ξνήο ηεο ρξεζηκνπνηείηαη απιή θινηεξνβάλα. 

Με ηελ ίδηα ινγηθή φηαλ ε δεμακελή Γ2 παχεη λα ηξνθνδνηεί κε λεξφ ην δίθηπν θιείλεη ε 

επαθή ηεο θινηεξνβάλαο, πνπ κε ηελ ζεηξάο ηεο δίλεη εληνιή ζηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα ηνπ 

ΝΑ2 λα ζηακαηήζεη ηηο αληιίεο ηνπ (φπνηα ιεηηνπξγεί). ηελ ζπλέρεηα θιείλεη ε επαθή ηεο 

θινηεξνβάλαο ζηελ δεμακελή εμηζνξξφπεζεο ηνπ ΝΑ2, ε νπνία ζηέιλεη ζήκα γηα λα 

ζηακαηήζνπλ νη αληιίεο ηνπ ΝΑ1 (κέζσ ηνπ ειεθηξηθνχ ηνπ πίλαθα). Αλ ην λεξφ θηάζεη 

ζηελ αλψηαηε ζηάζκε ηεο δεμακελήο εμηζνξξφπεζεο ηνπ ΝΑ1 ηφηε ε θινηεξνβάλα ηνπ 

δηαθφπηεη ηελ ξνή απφ ηελ  Γ1. 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Booster ζην ΝΑ3 ζα ηνπνζεηεζεί ζχζηεκα 

ηειερεηξηζκνχ απηνκαηνπνίεζεο δεμακελήο αληιηνζηαζίνπ. πγθεθξηκέλα ζα ηνπνζεηεζεί 

ζπζθεπή πνκπνχ θαη δέθηεο ηειερεηξηζκνχ γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζηάζκεο ηεο δεμακελήο Γ4. 

Η ζπγθεθξηκέλε ζπζθεπή ζα δηαζπλδεζεί θαη ζα ζηέιλεη ζήκα VHF ζηνλ απηνκαηηζκνχ ηνπ 

ειεθηξηθνχ πίλαθα ηνπ Booster ΝΑ3. Θα απνηειείηαη απφ ελζσκαηνκέλν θνξηηζηή 12 V γηα 

κπαηαξία 7 Ah θαη ελζσκαηνκέλν ειηαθφ θνξηηζηή. 

Ο βαζηθφο ζθνπφο ηνπ ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνχ είλαη λα εμαζθαιίδεη ηελ απηφκαηε 

πξνζαξκνγή ηεο πνζφηεηαο ηνπ λεξνχ πνπ παξέρεη θάζε αληιεηηθή εγθαηάζηαζε κε ηε 

δεηνχκελε, κε ιεηηνπξγία θαη ζηάζε ησλ αληιηψλ φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 16. 

Δθηφο φκσο απφ απηά ην ζχζηεκα πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα ειέγρνπ θαη κεηξήζεσο 

ησλ δηαθφξσλ κεγεζψλ παξνρήο θαη ζηάζκεο, φπσο κε ιεπηνκέξεηεο πεξηγξάθεηαη ζηε 

ζπλέρεηα, θαζψο θαη λα δίλεη εηθφλα ηεο θαηαζηάζεσο πνπ επηθξαηεί θάζε ζηηγκή κε 

θαηάιιεια ζήκαηα, πξνζηαηεχνληαο ζπγρξφλσο ηελ εγθαηάζηαζε απφ ζπλζήθεο 

αλψκαιεο ιεηηνπξγίαο. 

Σν ζχζηεκα απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα βαζηθά ζηνηρεία  : 

 Γηάηαμε κεηξήζεσο ηεο παξνρήο λεξνχ ηεο αληιεηηθήο εγθαηαζηάζεσο.  

 Γηάηαμε κεηξήζεσο ηεο ζηάζκεο λεξνχ ζηελ δεμακελή λεξνχ θαη πξνζηαζίαο απφ 

ιεηηνπξγία ησλ αληιηψλ ελ μεξψ. 
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 Πίλαθα απηνκαηηζκνχ, κεηξήζεσλ θαη ζεκάλζεσλ ζηνλ νπνίν θαηαιήγνπλ νη εληνιέο θαη 

ζεκάλζεηο ησλ δηαηάμεσλ απηψλ κέζα ζηνλ νπνίν βξίζθνληαη ηα φξγαλα πνπ 

εμαζθαιίδνπλ ηελ απηφκαηε θαη νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ αληιηνζηαζίνπ. 

 

Λεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνχ : 

 Σν ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ, κεηξήζεσο θαη ζεκάλζεσλ, πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηελ 

νκαιή ιεηηνπξγία ησλ αληιηνζηαζίσλ θαη ζε πεξίπησζε αλσκαιηψλ ιεηηνπξγίαο λα 

εηδνπνηεί θαηάιιεια θαη λα πξνθπιάζζεη ηελ εγθαηάζηαζε απφ βιάβεο. 

 Γηα ηελ εθπιήξσζε απηνχ ηνπ πξννξηζκνχ ηνπ, ην ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ πξέπεη λα 

παξέρεη απαξαίηεηα ηηο δπλαηφηεηεο, πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα θαη εθηφο απφ 

απηέο ηπρφλ άιιεο πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηνλ νίθν θαηαζθεπήο ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7 ΤΓΡΑΤΛΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΓΡΔΤΗ  

7.1 Παξνρέο  ππνινγηζκνύ αγσγώλ 

Οη λένη αγσγνί χδξεπζεο ππνινγίδνληαη πδξαπιηθά ψζηε λα είλαη δπλαηή ε κεηαθνξά 

κέγηζηεο ζπλερνχο (24 ψξνπ) παξνρήο 120 m
3
/ψξα : 3,6 = 33,3 l / s. 

 

7.2 Σύπνη πδξαπιηθώλ ππνινγηζκώλ αγσγώλ 

Οη πδξαπιηθνί ππνινγηζκνί ησλ αγσγψλ γίλεηαη κε ηνλ ηχπν ησλ Darcy-Weisbach : 

2g

U 
  

D

f
  =  

L

Γh
  =  J

2

  , φπνπ 

 J = ε θιίζε ηεο γξακκήο ελεξγείαο  (%o) 

 Γh = νη απψιεηεο θνξηίνπ ιφγσ ηξηβψλ  (m) 

 L = ην κήθνο ηνπ αγσγνχ  (m) 

 D = ε εζσηεξηθή δηάκεηξνο ηνπ αγσγνχ  (mm) 

 U = ε ηαρχηεηα ξνήο  (m/s) 

 f = αδηάζηαηνο ζπληειεζηήο ηξηβψλ, ν νπνίνο δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν ησλ  

Colebrook - White : 

 
D 3.71

K
 + 

f Re

2.51
  log 2- = 

f

1








 ,   φπνπ 

 Re = ν αδηάζηαηνο αξηζκφο Reynolds,   Re =  
λ

UD
  ,   φπνπ 

 λ = ην θηλεκαηηθφ ημψδεο ηνπ λεξνχ,   λ = 1,16 x 10
-6

 m
2
/s 

 K = ε απφιπηε ηξαρχηεηα ησλ ζσιήλσλ.  Γηα ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ 

ιακβάλεηαη  K = 0,1 mm. 

Η θιίζε  J  ιακβάλεηαη απμεκέλε θαηά 10% ιφγσ ηνπηθψλ απσιεηψλ.  

 

7.3 Γηαζηαζηνιόγεζε - πδξαπιηθνί ππνινγηζκνί αγσγώλ 

Οη πδξαπιηθνί ππνινγηζκνί θαη ε δηαζηαζηνιφγεζε ησλ λέσλ αγσγψλ χδξεπζεο θαίλνληαη 

ζηα ζρέδηα 4.1 έσο 4.6, κεθνηνκψλ ηνπο. 
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7.4 Αληηπιεγκαηηθόο έιεγρνο – πξνζηαζία λέσλ αγσγώλ ύδξεπζεο 

α. Γενικά.  Υπεππίεζη καηά ηο σειπιζμό δικλείδυν διακοπήρ ποήρ 

Η κέγηζηε ππεξπίεζε ΓΗ πνπ παξνπζηάδεηαη θαηά ην ρεηξηζκφ κίαο δηθιείδαο δηαθνπήο ξνήο, 

εμαξηάηαη απφ ην ρξφλν ρεηξηζκνχ ηεο δηθιείδαο (Σx), ζε ζρέζε κε ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηε 

κεηάβαζε θαη επηζηξνθή ηνπ θχκαηνο ππεξπίεζεο (Σκ). Γηα δηθιείδεο Φ250 ιακβάλεηαη              

Σx = 5 sec.   Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξφλνπ Σκ απαηηείηαη αξρηθά ν ππνινγηζκφο ηεο ηαρχηεηαο 

κεηαδφζεσο  a (ζε m/sec)  ηνπ ειαζηηθνχ θχκαηνο, ε νπνία δίλεηαη απφ ηε ζρέζε : 

a=
K g

 ã
 

K D

 

1

1+
Ee 

, φπνπ K : Σν κέηξν ειαζηηθφηεηαο ηνπ λεξνχ  =  2,0 x 10
8
 Kg/m

2
 

 Δ : Σν κέηξν ειαζηηθφηεηαο ηεο ζσιήλσζεο = 1,7 x 10
8
 Kg/m

2
 

 γ : Σν εηδηθφ βάξνο ηνπ λεξνχ  =  1.000 Kg/m
3
 

 D : Η εζσηεξηθή δηάκεηξνο ηεο ζσιήλσζεο 

 e : Σν πάρνο ησλ ηνηρσκάησλ ηεο ζσιήλσζεο : 

Με εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ ζρέζεο ππνινγίδεηαη γηα ζσιήλεο απφ πνιπαηζπιαίλην, 

νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ  D250 mm a = 294 m/sec. 

Ο ρξφλνο Σκ ππνινγίδεηαη απφ ηε ζρέζε :  
a

2L
=Σ

*

 μ  , φπνπ  L
*
 ην κήθνο ηνπ αγσγνχ κεηαμχ ηεο 

δηθιείδαο πνπ πξνθαιεί ηελ ππεξπίεζε θαη ηεο ζπζθεπήο απνθνξηίζεσο.  Η ππεξπίεζε  ΓΗ (ζε 

m)  ππνινγίδεηαη απφ ηελ επφκελε ζρέζε : 

T

U
  

g

2L
=ΔH

*

 

, φπνπ U ε ηαρχηεηα ξνήο (ζε m/sec) ζηνλ αγσγφ πξηλ απφ ην θιείζηκν ηεο ζπζθεπήο θαη Σ               

ν κεγαιχηεξνο εθ ησλ ρξφλσλ Σx θαη Σκ. 

 

β. Καθοπιζμόρ θέζευν ηοποθέηηζηρ ανηιπληγμαηικών βαλβίδυν 

Ο θαζνξηζκφο ηεο ζέζεο ηνπνζέηεζεο αληηπιεγκαηηθψλ βαιβίδσλ γίλεηαη σο εμήο : Αλ Ρn είλαη ε 

νλνκαζηηθή πίεζε ηνπ αγσγνχ θαη Α..Π.Γ. ε αλψηαηε ζηάζκε ηεο πηεδνκεηξηθήο γξακκήο έρνπκε :  

Α..Π.Γ.
05,1

Ρ-ΔH


n*   

Δάλ  
* 

> αγσγ.  , φπνπ αγσγ.  ε ζηάζκε ηνπ αγσγνχ, ηφηε απαηηείηαη ε εγθαηάζηαζε 

αληηπιεγκαηηθήο βαιβίδαο, ζε ζεκείν πνπ απέρεη απφζηαζε   L < L
*
  απφ ηε δηθιείδα πνπ 

πξνθαιεί ην πδξαπιηθφ πιήγκα. 
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γ. Ανηιπληγμαηικόρ έλεγσορ ηος αγυγού Γ1 – ΝΑ1 και ηος αγυγού Γ2 – Θέζη διαζύνδεζηρ 

με ςθιζηάμενο αγυγό από Κπεμαζηό Κεθάλι 

Tx = 5 sec Α..Π.Γ. =  +127,50 m

a =  294 m/sec U = 1,24 m/sec

K27 1+108 Δ1 0+0 +88,48 1.108 8 8 10 35,01 +65,60 Δεν απαιηείηαι

K51 1+996 Δ1 0+0 +65,66 1.996 14 14 10 36,04 +66,59 Σοποθεηείηαι

K87 3+184 K51 1+996 +80,84 1.188 8 8 10 37,54 +68,01 Δεν απαιηείηαι

K112 4+214 K51 1+996 +81,63 2.218 15 15 10 37,38 +67,86 Δεν απαιηείηαι

Tx = 5 sec Α..Π.Γ. =  +280,70 m

a =  294 m/sec U = 1,09 m/sec

Εκαηέρωθεν 

Π79 -6+870 Δ2 7+446 +231,39 576 4 5 10 29,12 +60,00 Δεν απαιηείηαι

Tμ              

(sec)

T                

(sec)
Ρn (atm)

ΔH             

(m)


* σζκεσήΘέζη Χ.Θ.
Θέζη 

εκηόνωζης
Χ.Θ. αγωγού

L
*                 

(m)

Θέζη Χ.Θ.
Θέζη 

εκηόνωζης
Χ.Θ. αγωγού

L
*                 

(m)

Tμ              

(sec)

T                

(sec)
Ρn (atm)

ΔH             

(m)


* σζκεσή

 

 

δ. Δπιλογή ηύπος ανηιπληγμαηικών βαλβίδυν 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί γίλεηαη επηινγή ηνπ ηχπνπ αληηπιεγκαηηθψλ βαιβίδσλ, ζηηο 

ζέζεηο φπνπ απαηηνχληαη. 

Η επηινγή γηα θάζε ζέζε γίλεηαη βάζεη πηλάθσλ πνπ δίλνπλ νη θαηαζθεπαζηέο ησλ βαιβίδσλ, κε 

δεδνκέλα, γηα ηε ζέζε απηήλ, ηελ αλσηάηε ζηάζκε πηεδνκεηξηθήο γξακκήο Α..Π.Γ. , ηε ζηάζκε 

ηνπ αγσγνχ αγσγ., θαη ηελ παξνρή ηνπ αγσγνχ Q. 

Απφ ηνπο πίλαθεο πνπ δίλνπλ νη θαηαζθεπαζηέο ησλ βαιβίδσλ, επηιέγεηαη, γηα θάζε ζέζε, 

ζπζθεπή πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζε πίεζε ζηεγαλφηεηαο  Ρζ = 1,05 x (Α..Π.Γ. - αγσγ.) ζε m  θαη 

απαηηνχκελε παξνρή δηαθπγήο  Qδ-απαηη. = 20% x Q. 

Απφ ηνπο πίλαθεο ιακβάλνληαη γηα ηελ επηιεγείζα ζπζθεπή ε κέγηζηε παξνρή δηαθπγήο Qδ-max, ε 

κέγηζηε πίεζε ζηεγαλφηεηαο  Ρζ-max θαη ην κέγηζην θνξηίν ΓΗmax πνπ αληηζηνηρεί ζηελ Qδ-max. 

Η παξνρή δηαθπγήο ηεο ζπζθεπήο ππνινγίδεηαη σο αθνινχζσο : 

Qδ = [ (Ρζ + ΓΗmax) / (Ρζ-max + ΓΗmax) ] 
0,5

 x Qδ-max  ζε l/s 

Σν θνξηίν γηα ηελ απαηηνχκελε παξνρή δηαθπγήο είλαη :  ΓΗ = ΓΗmax x (Qδ-απαηη. / Qδ-max)  ζε m 

Η κέγηζηε αλαπηπζζφκελε πίεζε είλαη :  Pmax = Pζ + ΓΗ  ζε m,  ε νπνία πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε 

απφ ηελ νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο ηνπ αγσγνχ ζηελ εμεηαδφκελε ζέζε. 

 

Θέζη Χ.Θ.
Α..Π.Γ. 

(m)

αγωγ.           

(m)

Qδ-απαιη.                 

(l/s)

Ρζ           

(m)

Σύπος 

ζσζκεσής

Qδ-max                 

(l/s)

Ρζ-max             

(m)

ΔHmax    

(m)

Qδ                 

(l/s)

ΔΗ               

(m)

Ρmax             

(m)

ΡN             

(m)

K51 1+996 127,50 65,66 9,46 64,9 D50/10 53 89 16 47 3,3 68,2 125  
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ε. Ανηιπληγμαηικόρ έλεγσορ καηαθλιπηικών αγυγών 

Η δεκηνπξγία πδξαπιηθνχ πιήγκαηνο ζηα αληιηνζηάζηα νθείιεηαη θπξίσο ζηε δηαθνπή ή εθθίλεζε 

ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ. Η απφηνκε δηαθνπή ή εθθίλεζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

ελφο ή πεξηζζνηέξσλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε γξήγνξε κείσζε ηεο 

ηαρχηεηαο ξνήο, αξρηθά ζηε ζέζε ηνπ αληιηνζηαζίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ζε φιν ην κήθνο ηνπ 

θαηαζιηπηηθνχ αγσγνχ. Η κείσζε ηεο ηαρχηεηαο ξνήο νδεγεί ζηε δεκηνπξγία ππνπηέζεσλ, νη 

νπνίεο κεηαδίδνληαη ηαρχηαηα κέζα ζηνλ θαηαζιηπηηθφ αγσγφ ππφ κνξθή ειαζηηθψλ θπκάησλ. 

Πξννδεπηηθά ε ηαρχηεηα ξνήο κεδελίδεηαη ζε φιν ην κήθνο ηνπ θαηαζιηπηηθνχ αγσγνχ κε 

απνηέιεζκα ην λεξφ λα αξρίδεη λα επηζηξέθεη, δεκηνπξγψληαο θαηά ηνλ ηξφπν απηφλ ππεξπηέζεηο 

αξρηθά ζηε ζέζε ηνπ αληιηνζηαζίνπ, νη νπνίεο κεηαδίδνληαη κέζα ζηνλ θαηαζιηπηηθφ αγσγφ. Σηο 

ππεξπηέζεηο δηαδέρνληαη λέεο ππνπηέζεηο θαη ην θαηλφκελν επαλαιακβάλεηαη, κέρξη ηελ απφζβεζή 

ηνπ.  Η δπζκελέζηεξε πεξίπησζε είλαη απηή, θαηά ηελ νπνία δηαθφπηεηαη ε παξνρή ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο (ιφγσ βιάβεο) πξνο ην αληιηνζηάζην, ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν ιεηηνπξγνχλ φια ηα 

αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα. 

Η κέγηζηε κεηαβνιή (πηψζε ή αχμεζε) ηεο πίεζεο ιφγσ ηνπ πδξαπιηθνχ πιήγκαηνο, ζε 

κέηξα ζηήιεο χδαηνο, ππνινγίδεηαη απφ ηε ζρέζε : 

ΓΗmaxÄH =
aU

g
max

0
±

 

, φπνπ U0 είλαη ε αξρηθή ηαρχηεηα ξνήο ζηνλ θαηαζιηπηηθφ αγσγφ, φηαλ ιεηηνπξγνχλ φια ηα 

αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα ηνπ αληιηνζηαζίνπ,  g = 9,81 m/s
2
 ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο 

θαη  a  ε ηαρχηεηα κεηάδνζεο ειαζηηθψλ θπκάησλ = 294 m/s (παξάγξ. 7.4.α) 

Η κέγηζηε ππεξπίεζε θαη ε ειάρηζηε ππνπίεζε, πνπ αλαπηχζζνληαη ζηνλ θαηαζιηπηηθφ αγσγφ 

ιφγσ ηνπ πδξαπιηθνχ πιήγκαηνο, ζε κέηξα ζηήιεο χδαηνο, ππνινγίδνληαη απφ ηε ζρέζε : 

Hκεγ. = Ηκαλ + ΓΗmax                Hειάρ = Ηκαλ - ΓΗmax 

, φπνπ Ηκαλ ην καλνκεηξηθφ χςνο ιεηηνπξγίαο ησλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ ζε m. Η κέγηζηε 

επηηξεπφκελε πίεζε (ππεξπίεζε) γηα θαηαζιηπηηθνχο αγσγνχο, ζε κέηξα ζηήιεο χδαηνο, 

ππνινγίδεηαη φπσο παξαθάησ : 

Hκεγ. επηηξ. = 1,25 x Ηνλνκ. κ.ζ.π 

Η ειάρηζηε πίεζε (ππνπίεζε) πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε ηεο αηκνζθαηξηθήο : 

Hειάρ. επηηξ. = 10 κ.ζ.π. 
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Γηα ηνπο θαηαζιηπηηθνχο αγσγνχο παξνχζαο κειέηεο ππνινγίζηεθαλ ηα επφκελα : 

Καηαζιηπηηθφο αγσγφο αληιηνζηαζίνπ ΝΑ1 : 

a = 294 m/s,    ΓΗmax = 26,1 κ.ζ.π,  νπφηε : 

Hκεγ. = Ηκαλ + ΓΗmax  =  87,0 + 26,1 = +113,1 κ.ζ.π < 1,25 x 100 = 125 κ.ζ.π 

Hειάρ = Ηκαλ - ΓΗmax  =  87,0 – 26,1  = + 60,9 κ.ζ.π > 10 κ.ζ.π 

 

Καηαζιηπηηθφο αγσγφο αληιηνζηαζίνπ ΝΑ2 : 

a = 294 m/s,    ΓΗmax = 30,3 κ.ζ.π,  νπφηε : 

Hκεγ. = Ηκαλ + ΓΗmax  =  131,0 + 30,3 = +161,3 κ.ζ.π < 1,25 x 160 = 200 κ.ζ.π 

Hειάρ = Ηκαλ - ΓΗmax  =  131,0 – 30,3  = + 100,7 κ.ζ.π > 10 κ.ζ.π 
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