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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

 

1. Εισαγωγή 

Η παρούσα μελέτη αφορά την αντικατάσταση των αγωγών του εξωτερικού και του 

εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού Προσοτσάνης καθώς επίσης και την 

κατασκευή καινούργιας δεξαμενής σε νέα θέση βορείως του οικισμού.  

2. Υπάρχουσα  κατάσταση  

2.1   Πηγές  υδροδότησης 

Η  ύδρευση του οικισμού Προσοτσάνης γίνεται μέσω εξωτερικού υδραγωγείου που 

περιλαμβάνει τρείς γεωτρήσεις (Α Λατομείο, Β Λατομείο, 8) και 3 δεξαμενές (Πέπε, 

Ζαγούτς, Μαντριά) σε διαφορετικές θέσεις και υψόμετρα. 

Οι γεωτρήσεις Α, Β λατομείο βρίσκονται σε θέση βόρεια του οικισμού και σε απόσταση 

~1.5 χιλιόμετρα από το όριό του ενώ η γεώτρηση ‘8’ βρίσκεται σε απόσταση 1.2 

χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά του οικισμού Μυλοποτάμου.  

2.2   Δίκτυο  Μεταφοράς 

Η γεώτρηση ‘Α λατομείο’ τροφοδοτεί την δεξαμενή ‘Μαντριά’ με αγωγό Φ150 

αμιαντοτσιομέντου, η γεώτρηση ‘Β λατομείο’ την δεξαμενή ‘Ζαγούτς’ με αγωγό Φ250 

από PVC ενώ η γεώτρηση ‘8’ τροφοδοτεί την δεξαμενή ‘Μαντριά’ με αγωγό Φ250 από 

αμιαντιτσιμέντο. Τα επιμέρους τμήματα του δικτύου είναι: 

Α)   Τμήμα Γεώτρηση Λατομείο Α – Δεξαμενή Μαντριά  μήκους  700 μ  διατομής  

D150 αμιαντοτσιμέντου. 

B)  Τμήμα  Γεώτρηση Λατομείο Β – Δεξαμενή Ζαγούτς  μήκους  1600 μ  διατομής 

PVC  D250. 

Γ)  Τμήμα  Γεώτρηση 8 – Δεξαμενή Ζαγούτς  μήκους  9600 μ  διατομής  D250 

αμιαντοτσιμέντου. 

2.3   Δεξαμενές  αποθήκευσης 

Η κατάσταση των υφιστάμενων δεξαμενών  αποθήκευσης είναι οι παρακάτω: 

 

Α)  Δεξαμενές ‘Πέπε’ 

Στη θέση ‘Πέπε’ υπάρχουν δύο δεξαμενές, μία παλαιά 900 μ3 και μια σχετικά 

πρόσφατης κατασκευής 400 μ3 η οποία στην παρούσα φάση δεν χρησιμοποιείται. H 

παλαιά δεξαμενή κατασκευάστηκε το 1932 και η θέση της υψομετρικά προέκυψε κυρίως 

βάσει της μορφής του οικισμού προπολεμικά.  Πλέον, με την επέκταση πολεοδομικού 

σχεδίου που έγινε, το υψόμετρο της επαρκεί για να καλύψει μόνο το νότιο τμήμα του 
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οικισμού. Σε πολλά σημεία τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά η επικάλυψη του 

σκυροδέματος έχει υποστεί διάβρωση με αποτέλεσμα να γίνεται στις θέσεις αυτές 

αποκάλυψη του οπλισμού. Η οξείδωση του οπλισμού επιβαρύνει την στατική λειτουργία 

της δεξαμενής και επιδρά δυσμενώς στην ποιότητα του αποθηκευμένου νερού. 

Ενδεχόμενη ανακατασκευή της κρίνεται ασύμφορη και προτείνεται η χρήση της 

δεξαμενής που βρίσκεται πλησίον, χωρητικότητας 400 m3, για την κάλυψη της χαμηλής 

ζώνης του οικισμού 

 

Β)  Ζαγούτς 

Στη θέση ‘Ζαγούτς’ υπάρχει μια παλαιά δεξαμενή (1957), χωρητικότητας 400 μ3 της 

οποίας οι εσωτερικές επιφάνειες και κυρίως αυτή της οροφής έχει διαβρωθεί σε μεγάλο 

βαθμό με αποτέλεσμα την επιβάρυνση του αποθηκευμένου νερού με επιβλαβή 

ανόργανα συστατικά που δεν είναι δυνατόν να αδρανοποιηθούν με τη χλωρίωση. 

Επιπλέον τα εξαρτήματα και οι σωληνώσεις της  είναι παλαιωμένα και ακατάλληλα για 

χρήση ύδρευσης. Ενδεχόμενη ανακατασκευή της κρίνεται ασύμφορη  και προτείνεται να 

αντικατασταθεί με μία νέα δεξαμενή που θα κατασκευαστεί από την βόρεια πλευρά της 

ΕΟ Δράμας-Νευροκοπίου και σε απόσταση περίπου 300μ προς την κατεύθυνση του 

Νευροκοπίου. 

 

Γ)  Μαντριά 

Στη θέση ‘Μαντριά’ υπάρχει δεξαμενή χωρητικότητας 400 μ3 που κατασκευάστηκε τη 

δεκαετία του ’80 σε κατάλληλο υψόμετρο ώστε να μπορεί να καλύψει με επαρκείς 

πιέσεις τα ψηλά σημεία του οικισμού καθώς και την περιοχή του ΒΙΟΠΑ. Η δεξαμενή 

βρίσκεται σε καλή κατάσταση και προτείνεται να συνεχίσει η αξιοποίησή της και στο 

προτεινόμενο σύστημα.  

2.4   Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης 

Ο αγωγός μεταφοράς από την γεώτρηση ‘Λατομείο Α’ προς την δεξαμενή ‘Ζαγούτς’, ο 

αγωγός μεταφοράς από την γεώτρηση ‘8’ προς την δεξαμενή ‘Ζαγούτς’ καθώς και 

αρκετά τμήματα του εσωτερικού δικτύου είναι από αμιαντοτσιμέντο, κατασκευάστηκαν 

κατά τη δεκαετία του ’70 και παρουσιάζουν συχνά θραύσεις σε διάφορα σημεία κατά 

μήκος της όδευσης τους. Οι αγωγοί αμιαντοτσιμεντοσωλήνα ως γνωστόν έχουν μικρή 

αντοχή σε εφελκυσμό και είναι εύθραυστοι σε περίπτωση κρούσης ή κατά την 

υποχώρηση του εδάφους στο οποίο εδράζονται. Οι συχνές επεμβάσεις που απαιτούνται 

στους παραπάνω αγωγούς αυξάνουν το λειτουργικό κόστος του δικτύου ενώ 

ταυτόχρονα αυξάνεται ο κίνδυνος εισπνοής ινών αμιάντου (καρκονογόνος παράγοντας) 
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από το προσωπικό συντήρησης  κατά την φάση της αποκατάστασης των βλαβών (κοπή 

και απομάκρυνση θραυσμάτων αμιαντοτσιμέντου).   

Επιπλέον, το υφιστάμενο εσωτερικό δίκτυο προέκυψε από συνεχείς επεκτάσεις και 

προσθήκες αγωγών μικρής διαμέτρου, χωρίς να υπάρχει κάποιος ενιαίος σχεδιασμός 

για όλο τον οικισμό και χωρίς κάποιου είδους κλιμάκωση στις διαμέτρους ανάλογα με 

τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να παρατηρείται σε μεγάλα 

τμήματα του οικισμού ανεπάρκεια πιέσεων. 

Ο οικισμός της Προσοτσάνης υδρεύεται κυρίως από την γεώτρηση ‘Β λατομείο’ 

δυναμικότητας 120 m3/hr και την γεώτρηση ‘8’ δυναμικότητας 160 m3/hr. Οι θεωρητικές 

μελλοντικές απαιτήσεις του οικισμού με τη μέγιστη ημερήσια κατανάλωση είναι περίπου 

90 m3/h.  Η δυναμικότητα δηλαδή των 280 m3/hr των γεωτρήσεων ουσιαστικά 

εξαντλείται σε 8ωρη λειτουργία.  

Επιπρόσθετα πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν ότι η πραγματική ζήτηση πιθανόν να είναι 

μεγαλύτερη από την θεωρητική που υπολογίζεται βάσει των δεδομένων της απογραφής 

του 2011.   

Σημειώνεται ότι η απογραφή του 2011 εμφανίζει μία πτώση του πληθυσμού  (11%) σε 

σχέση με την απογραφή του 2001 (3937 κάτοικοι).  Επιπρόσθετα ο αριθμός των 

παροχών ύδρευσης συνάδει περισσότερο με την προηγούμενη απογραφή παρά με αυτή 

του 2011. Τονίζεται ότι ο αριθμός των υδρομέτρων δεν μπορεί να αγνοηθεί.  Άλλωστε σε 

αυτόν στηρίζεται η διαστασιολόγηση δικτύων σε οικισμούς με μεταβαλλόμενο πληθυσμό 

κατά την διάρκεια του έτους (περιοχές Β κατοικίας, τουριστικές κατοικίες κλπ). 

Για την διαστασιολόγηση του έργου οφείλουμε  να βασιστούμε στην απογραφή του 

2011. Ωστόσο τα πληθυσμιακά δεδομένα των προηγούμενων απογραφών καθώς και ο 

αριθμός των υδρομέτρων, πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν στην συνολική θεώρηση των 

πιθανών αιχμών ζήτησης νερού.  Πρέπει δηλαδή το έργο να μπορεί να ανταποκριθεί σε 

καταστάσεις αυξημένης ζήτησης, παραμένοντας όμως πάντα διαστασιολογημένο 

σύμφωνα με τις θεωρητικές της απογραφής του 2011.  

Η παρούσα κατάσταση επίσης παρουσιάζει το μειονέκτημα ότι δεν υπάρχει εναλλακτική 

πηγή υδροδότησης. Έτσι σε περίπτωση βλάβης ή κατά την διάρκεια εργασιών 

συντήρησης στις,  υπάρχει υποχρεωτικά διακοπή της υδροδότησης στον οικισμό. 

3. Πληθυσμιακά στοιχεία 

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του πληθυσμού 2011 ο οικισμός Προσοτσάνης μαζί 

με τις δραστηριοποιούμενες βιοτεχνίες-βιομηχανίες στην ευρύτερη περιοχή του 

Βιοτεχνικού πάρκου Προσοτσάνης, αριθμεί συνολικά 3520 κατοίκους.   

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται τα στοιχεία των τελευταίων τριών απογραφών.   
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4. Μελλοντικός πληθυσμός 

Για τις ανάγκες της μελέτης θεωρούμε μία μέση ετήσια αύξηση του πληθυσμού 1,0%. Αν 

και το παραπάνω ποσοστό μπορεί να αποδειχτεί υπερεκτιμημένο, υιοθετείται  στην 

παρούσα μελέτη για τους παρακάτω λόγους: 

Α) Οι υπολογισμοί της μελέτης γίνονται προς την πλευρά της ασφάλειας. 

Β) Ελέγχεται  η ικανότητα του δικτύου να παραλάβει μία απρόβλεπτη αύξηση της 

παροχής ύδρευσης. (πχ από την εγκατάσταση κάποιας νέας παραγωγικής μονάδας). 

Γ) Η επίδραση στο κόστος κατασκευής του έργου είναι αμελητέα, καθώς για οικισμούς 

του μεγέθους αυτού, η διασταστασιολόγηση των αγωγών επηρεάζεται  από την επίτευξη 

αυτής κάθε αυτής της μεταφοράς  νερού και από τα δεδομένα των στατικών πιέσεων.   

5. Προτεινόμενος σχεδιασμός 

5.1   Γενική  θεώρηση 

 
Εξωτερικό υδραγωγείο 
 
Ο προτεινόμενος σχεδιασμός  βασίζεται στην κατασκευή νέας δεξαμενής βορείως του 

οικισμού στην οποία θα συνδεθούν οι γεωτρήσεις Α, Β Λατομείο (τμήμα 1) και η 

γεώτρηση 8 (τμήμα 2). Επίσης στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται και η αξιοποίηση της 

νέας γεώτρησης ‘Θησέας’ που βρίσκεται σε απόσταση 1.8 χιλιόμετρα από το βόρειο-

ανατολικό όριο του οικισμού. Η γεώτρηση ‘Θησέας’ είναι ήδη κατασκευασμένη αλλά στην 

παρούσα φάση είναι ανενεργή και δεν χρησιμοποιείται. Από την νέα γεώτρηση θα 

τροφοδοτείται με νέο αγωγό (τμήμα 3) αποκλειστικά η δεξαμενή ‘Μαντριά’. Η δεξαμενή 

‘Μαντριά’ θα τροφοδοτείται κανονικά από τη γεώτρηση ‘Θησέας’  αλλά σε περιόδους 

συντήρησης θα μπορεί να πάρει νερό εναλλακτικά από την γεώτρηση ‘Λατομείο Α’ μέσω 

του υφιστάμενου αγωγού, όπως συμβαίνει και με την παρούσα κατάσταση. 

Το εξωτερικό υδραγωγείο του οικισμού της Προσοτσάνης περιλαμβάνει τέσσερα 

σημεία υδροληψίας (Α, Β Λατομείο, Θησέας και 8) και δύο δεξαμενές. Οι γεωτρήσεις ‘Α, 

Β Λατομείο’ και ‘8’ τροφοδοτούν τη νέα δεξαμενή 2000 μ3 ενώ η γεώτρηση ‘Θησέας’ 

τροφοδοτεί την υφιστάμενη δεξαμενή ‘Μαντριά’.  

Η νέα δεξαμενή 2000 μ3 εξυπηρετεί το εσωτερικό δίκτυο του οικισμού ενώ η 

υφιστάμενη δεξαμενή στη θέση Μαντριά εξυπηρετεί το βιοτεχνικό πάρκο. Δεδομένης της 

υψομετρικής διαφοράς του βιοτεχνικού πάρκου σε σχέση με τον οικισμό, είναι αδύνατη η 

υδροδότηση του ΒΙΟ.ΠΑ από τη νέα δεξαμενή των 2000 μ3 και ως εκ τούτου επιλέγεται 

να χρησιμοποιηθεί για την τροφοδοσία του η δεξαμενή στη θέση ‘Μαντριά’ που βρίσκεται 

σε ψηλότερη θέση. Στην εν λόγω δεξαμενή καταλήγει βαρυτικός αγωγός διαμέτρου 

Φ200 και μήκους  2365 μ που ξεκινά από την γεώτρηση Θησέας. Στην αφετηρία του 

αγωγού κατασκευάζεται φρεάτιο ηρεμίας που εξασφαλίζει τον απαιτούμενο χρόνο 
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πλήρωσης για τον αγωγό μεταφοράς δεδομένου ότι η στάθμη του εδάφους στη θέση της 

γεώτρησης είναι ψηλότερη από την στάθμη της δεξαμενής στη θέση ‘Μαντριά’. Από την 

υφιστάμενη δεξαμενή ‘Μαντριά’ ξεκινάει αγωγός διαμέτρου Φ160 που κινείται αρχικά επί 

αγροτικής οδού με κατεύθυνση νότιο-δυτικά και στη συνέχεια παράλληλα με την ΕΟ 

Δράμας – Κάτω Νευροκοπίου (στο έρεισμα) μέχρι τη θέση υφιστάμενου φρεατίου 

ύδρευσης στην είσοδο του ΒΙΟ.ΠΑ όπου και καταλήγει. 

Ανάλογα και για τις γεωτρήσεις Α, Β Λατομείο κατασκευάζεται κοινό φρεάτιο 

ηρεμίας δεδομένου ότι και για τις δύο γεωτρήσεις η στάθμη του εδάφους βρίσκεται 

ψηλότερα από τη στάθμη της νέας δεξαμενής. Από το φρεάτιο ηρεμίας ξεκινάει 

βαρυτικός μεταφορικός αγωγός συνολικού μήκους 1350 μ που κινούμενος επί 

αγροτικών οδών καταλήγει στη νέα δεξαμενή 2000 μ3. Το φρεάτιο ηρεμίας τοποθετείται 

μεταξύ των δύο γεωτρήσεων και σε κατάλληλο υψόμετρο (ψηλότερα από την δεξαμενή 

΄Μαντρια’), ώστε να είναι σε θέση να τροφοδοτήσει και τη δεξαμενή Μαντριά σε 

περίπτωση ανάγκης. Για τον λόγο αυτό κατασκευάζεται σχετικός αγωγός διασύνδεσης 

με φρεάτιο διακλάδωσης μεταξύ του μεταφορικού αγωγού των γεωτρήσεων Α, Β 

Λατομείο και της δεξαμενής ‘Μαντρια’.  

 Τέλος η συνδεσμολογία του εξωτερικού υδραγωγείου ολοκληρώνεται με τον 

καταθλιπτικό αγωγό μεταφοράς από τη θέση ‘8’ στη νέα δεξαμενή των 2000 μ3 

συνολικού μήκους  10180 μ. Ο εν λόγω αγωγός κινείται εξ’ ολοκλήρου εντός αγροτικών 

οδών της διανομής με κατεύθυνση δυτικά μέχρι το όριο του οικισμού της Προσοτσάνης 

και εν συνεχεία ακολουθώντας πορεία περιμετρικά του οικισμού και πάντα κινούμενος 

εντός δημοτικών ή αγροτικών οδών καταλήγει στη νέα δεξαμενή των 2000 μ3. Ο 

μεταφορικός αγωγός από την γεώτρηση ‘8’ θα ξεκινά από την υφιστάμενη δεξαμενή 

αποθήκευσης που βρίσκεται πάνω από την θέση της γεώτρησης και θα οδεύει προς την 

Προσοτσάνη όπου θα τροφοδοτεί την νέα δεξαμενή. Έτσι θα αντικατασταθεί ένας 

αγωγός που συνδέει μια γεώτρηση μεγάλης δυναμικότητας με τον οικισμό που σήμερα 

είναι εξαιρετικά προβληματικός τόσο ως προς την λειτουργία του όσο και προς τη 

συντήρησή του.  

Παρακάτω δίνεται σχηματικά η προτεινόμενη διάταξη του εξωτερικού υδραγωγείου με τις 

θέσεις των δεξαμενών και των γεωτρήσεων. 
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Σχηματική διάταξη εξωτερικού υδραγωγείου 

 

Με μπλε χρώμα σημειώνονται οι αγωγοί που συνδέουν τις γεωτρήσεις Α & Β Λατομείο 

με τη νέα δεξαμενή. Με magenta σημειώνεται ο αγωγός που μεταφέρει νερό από τη νέα 

γεώτρηση Θησέας στη δεξαμενή ‘Μαντριά’ ενώ με πορτοκαλί χρώμα σημειώνεται ο 

αγωγός σύνδεσης μεταξύ των παραπάνω δύο συστημάτων που θα λειτουργεί μόνο στην 

περίπτωση που η γεώτρηση ‘Θησέας’ είναι εκτός λειτουργίας. Με πράσινο χρώμα 

σημειώνεται ο αγωγός μεταφοράς από τη γεώτρηση ‘8’ στη νέα δεξαμενή. 

Όσον αφορά του αγωγούς προσαγωγής, με κόκκινο σημειώνεται ο αγωγός τροφοδοσίας 

του ΒΙΟΠΑ ενώ με γκρι σημειώνεται ο αγωγός προσαγωγής της Προσοτσάνης ο οποίος 

τροφοδοτεί και την δεξαμενή Πέπε μέσω φρεατίου ελέγχου. Τέλος με κόκκινα τετράγωνα 

σημειώνονται οι δεξαμενές ‘Πέπε’ (παλιά) και ‘Ζαγούτς’ οι οποίες θα πάψουν να 

λειτουργούν στο νέο εξωτερικό δίκτυο. 

  

Επιπρόσθετα, η υψομετρική διαφορά μεταξύ των  θέσεων των γεωτρήσεων και της νέας 

δεξαμενής είναι ιδανική διότι εξασφαλίζεται η μεταφορά χωρίς επιπλέον δαπάνη 
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ενέργειας, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση, σε σημείο με επαρκή υψόμετρο για 

την υδροδότηση του οικισμού.   

 

Η αναζήτηση νέας θέσης για τη δεξαμενή στερείται σκοπιμότητας γιατί πρέπει να 

πληρούνται τα παρακάτω κριτήρια: 

Α) Να βρίσκεται σε θέση κοντά στο υφιστάμενο δίκτυο. 

Β) Να βρίσκεται κοντά στον οικισμό ώστε να μην υπάρχουν έντονες αυξομειώσεις 

πιέσεων στο εσωτερικό δίκτυο. 

Γ) Να έχει το απαιτούμενο  υψόμετρο ώστε να εξασφαλίζεται λειτουργική πίεση στο 

εσωτερικό δίκτυο.. 

Δ) Να βρίσκεται κατά το δυνατόν κοντά στις γεωτρήσεις. 

Δεν υπάρχουν άλλες κατάλληλες θέσεις που να μπορούν να αποτελέσουν αξιόλογη 

εναλλακτική πρόταση της τοπολογίας της νέας δεξαμενής του δικτύου.  

 

Εσωτερικό δίκτυο 

 

Ως προς την διάταξη το δίκτυο είναι χωρισμένο σε τρεις ζώνες. Δεδομένης της 

υψομετρικής διαφοράς κατά μήκος του άξονα βορρά-νότου και προκειμένου να 

περιοριστούν οι μέγιστες αναπτυσσόμενες στατικές πιέσεις στο δίκτυο δημιουργείται η 

νότια ζώνη η οποία θα τροφοδοτείται από την νέα δεξαμενή στη θέση Πέπε που στην 

παρούσα φάση δεν χρησιμοποιείται από την υφιστάμενη διάταξη. Ο υπόλοιπος οικισμός 

χωρίζεται σε δύο ζώνες, την ανατολική και την δυτική. Κάθε μια απο τις τρείς ζώνες 

χωρίζεται σε επιμέρους υποζώνες με δικλείδες διακοπής που τοποθετούνται σε 

κατάλληλες θέσεις. Οι αγωγοί μεταφοράς από τις δεξαμενές προς τις τρεις ζώνες είναι οι 

κύριοι αγωγοί του δικτύου, οι αγωγοί εντός των ζωνών που τροφοδοτούν τις υποζώνες 

είναι οι δευτερεύοντες και οι αγωγοί διανομής εντός των υποζωνών οι τριτεύοντες 

αγωγοί (διατομής Φ63). Στις επιμέρους υποζώνες, στις διασταυρώσεις των αγωγών του 

τριτεύοντος δικτύου, μπορεί κατά φάση της κατασκευής, να μην γίνει διαμόρφωση 

κόμβου σύνδεσης . Η μη υλοποίηση του κόμβου θα γίνεται αποκλειστικά προκειμένου να 

μειωθεί ο συνολικός αριθμός των δικλείδων που απαιτούνται για την απομόνωση του 

αντίστοιχου υποτμήματος ώστε να γίνει απλούστερη η διαδικασία απομόνωσης μιας 

περιοχής. Η δημιουργία διαδοχικών ζωνών απομόνωσης αυξάνει την λειτουργικότητα 

και την αξιοπιστία του δικτύου μειώνοντας ταυτόχρονα το συνολικό κόστος συντήρησης 

του. Επιπλέον η διαμόρφωση υποδικτύων στην διάταξη μειώνει τον απαιτούμενο χρονο 

για τη μετάβαση των ιδιωτικών συνδέσεων από το παλαιό στο νεο δίκτυο κατα τη φάση 

της κατασκευής.  
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Για την εξαγωγή του αέρα που συσσωρεύεται στο δίκτυο τοποθετούνται φρεάτια 

αεραξαγωγού στα ψηλά σημεία ενω για την εκκένωση και τον καθαρισμό του 

προβλέπεται η κατασκευή φρεατίων εκκένωσης σε ολα τα χαμηλά σημεία του δικτύου. 

Επίσης, προβλέπεται η κατασκευή φρεατίων δικλείδων σε όλες τις διασταυρώσεις των 

αγωγών του δευτερεύοντος δικτύου. Πυροσβεστικοί κρουνοί τοποθετούνται σε 

κατάλληλες-στρατηγικές θέσεις του οικισμού ενώ οι αγωγοί που θα εξυπηρετούν τους 

κρουνούς πυρόσβεσης έχουν διατομή κατ’ ελάχιστον Φ110. 

 

5.2   Πιέσεις λειτουργίας 

Ο σχεδιασμός του συνολικού έργου  πρέπει να εξασφαλίζει: 

Α) Θετικές  πιέσεις σε όλο το μήκος  του  δικτύου  χωρίς  να εξαντλείται η αντοχή 

των αγωγών. 

Οι μέγιστες πιέσεις είναι 12 At  για το τμήμα 2  και  < 5 At  μ για τα τμήματα 1 & 3.  Οι  

τοποθετούμενοι αγωγοί  είναι αντοχής 16 bar  περίπου για το πρώτο μισό του τμήματος 

2 και 10 bar για το υπόλοιπο δίκτυο εξασφαλίζουν ένα  ικανοποιητικό περιθώριο 

ασφαλείας.   

Β) Λειτουργικά  εύρη πιέσεων στα  εσωτερικά δίκτυα. 

Η θέση της νέας δεξαμενής σε συνδυασμό με την αξιοποίηση της υφιστάμενης 

δεξαμενής στη θέση ‘Πέπε’ (που βρίσκεται πλησίον της παλαιάς) εξασφαλίζουν 

ικανοποιητικές πιέσεις με εύρη 2.5-5.5 bar στον οικισμό. 

5.3   Προτεινόμενο έργο 

Η παρούσα μελέτη προβλέπει την αντικατάσταση των παρακάτω τμημάτων του 

εξωτερικού υδραγωγείου: 

1) Τμήμα  Γεωτρήσεις Α, Β λατομείο – Νέα δεξαμενή  (Τμήμα 1) 

2) Τμήμα  Γεώτρηση 8  –   Νέα δεξαμενή  (Τμήμα 2) 

Την κατασκευή νέου αγωγού από την ανενεργή γεώτρηση ‘Θησέας’ μέχρι την 

υφιστάμενη δεξαμενή ‘Μαντρια’ (τμήμα 3) 

3) Την αντικατάσταση του συνόλου των αγωγών του εσωτερικού δικτύου του 

οικισμού. 

Επίσης με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η κατασκευή νέας δεξαμενής  συνολικής 

χωρητικότητας 2000 μ3 και η αξιοποίηση, ως ενδιάμεσου σημείου πιεζόθραυσης, της 

υφιστάμενης δεξαμενής στη θέση ‘Πεπε’ χωρητικότητας 400 μ3 που τώρα είναι 

ανενεργή.  
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5.4  Αγωγοί μεταφοράς – εσωτερικό δίκτυο 

Στο τμήμα  1, ο αγωγός μεταφοράς συνδέει τις γεωτρήσεις του λατομείου με την νέα 

δεξαμενή.  Στο τμήμα 2 ο αγωγός συνδέει την γεώτρηση 8 με τη νέα δεξαμενή  και τέλος 

στο τμήμα 3 ο αγωγός συνδέει τη νέα γεώτρηση ‘Θησέας’ με την υφιστάμενη δεξαμενή 

‘Μαντριά’.    

 5.4.1 Οριζοντιογραφία 

Οι αγωγοί του εξωτερικού υδραγωγείου θα τοποθετηθούν εντός των οριογραμμών των 

δρόμων της διανομής του αγροκτήματος στις περιοχές εκτός σχεδίου, εντός του 

ασφαλτικού στα τμήματα εντός του οικισμού και εκτός του ασφαλτικού και επί του 

ερείσματος στο τμήμα που ο αγωγός κινείται επί της εθνικής οδού Δράμας-Νευροκοπίου.  

Οι αγωγοί του εσωτερικού υδραγωγείου θα τοποθετηθούν εντός των οδών της διανομής 

του οικισμού. Η τοποθέτηση των αγωγών στα όρια των οδών εξασφαλίζει την εύκολη 

επιθεώρηση και συντήρηση του  κατά την φάση της λειτουργίας  του έργου. 

5.4.2 Μηκοτομή 

Οι αγωγοί του εξωτερικού υδραγωγείου κατά κανόνα ακολουθούν το έδαφος  

μηκοτομικά, με τυπική υπερκάλυψη 1,10 μ. Στα μήκη όπου το έδαφος  έχει μηδενική 

κλίση  ο αγωγός τοποθετείται με κλίση τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η εκκένωση του. 

Οι αγωγοί του εσωτερικού δικτύου ακολουθούν επίσης την κλίση του εδάφους 

μηκοτομικά και δεδομένου ότι η κλίση του οικισμού έχει φορά από το βορρά προς το 

νότο προβλέπεται η δημιουργία σημείων εκκένωσης στα χαμηλά σημεία προς το νότο.  

5.4.3 Συνοδά  τεχνικά έργα 

Για την λειτουργία των αγωγών τόσο του εξωτερικού δικτύου όσο και του εσωτερικού 

δικτύου είναι απαραίτητη η κατασκευή των συνοδών φρεατίων εξαερισμού και 

εκκένωσης. Τα φρεάτια εξαερισμού τοποθετούνται κυρίως στα υψηλά σημεία της 

χάραξης του αγωγού.  Αλλά και σε ενδιάμεσα σημεία ανά αποστάσεις της τάξης των 

700,0 μ για τους αγωγούς μεταφοράς.   

Για την εκκένωση των αγωγών τοποθετούνται φρεάτια εκκένωσης στα χαμηλά σημεία 

της χάραξης. Τα ύδατα της εκκένωσης των αγωγών θα οδηγούνται στους 

παρακείμενους οχετούς, ρέματα στους αγωγούς μεταφοράς και σε υφιστάμενους 

αγωγούς ομβρίων εντός οικισμού. 

Στο εσωτερικό δίκτυο προβλέπεται επίσης η κατασκευή φρεατίων δικλείδων σε όλους 

τους κόμβους διασταύρωσης του κυρίως και δευτερευόντως δικτύου καθώς επίσης και η 

τοποθέτηση δικλείδων απομόνωσης με ειδικό χυτοσιδηρό τεμάχιο σε επιλεγμένες θέσεις 

του τριτεύοντος δικτύου διανομής.  
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5.4.4 Διαβάσεις τεχνικών αγωγών μεταφοράς 

Κατά μήκος της χάραξης του εξωτερικού δικτύου, οι αγωγοί διασταυρώνονται με μικρά 

και μεγάλα ρέματα. Η λύση που επιλέχτηκε για την διάβαση των ρεμάτων είναι είτε η 

ανάρτηση των αγωγών στα μεγάλα υπάρχοντα τεχνικά της οδού, είτε η  διέλευση του 

αγωγού από το τεχνικό μέσω εγκιβωτισμού σε σκυρόδεμα. 

Στην πρώτη περίπτωση η στήριξη γίνεται με μεταλλικά ελάσματα τα οποία αγκυρώνονται 

με αγκύρια. Στην δεύτερη περίπτωση και εφ’ όσον κατά κανόνα δεν επαρκεί η 

υπερκάλυψη του αγωγού, αυτός εγκιβωτίζεται σε σκυρόδεμα, ώστε να προστατευτεί είτε 

από τα φορτία κυκλοφορίας είτε από την ροή της κοίτης του διασταυρούμενου ρέματος. 
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6. Δεξαμενές αποθήκευσης 

6.1 Επιλογή τύπου δεξαμενών 

Λόγω της απαιτούμενης χωρητικότητας επιλέγεται  η κατασκευή ορθογωνικής  

δεξαμενής έναντι της κυκλικής.  Οι ορθογωνικές δεξαμενές πλεονεκτούν  σε σχέση με τις 

κυκλικές διότι απαιτούν μικρότερα ανοίγματα πλακών και κατά συνέπεια μικρότερα 

απαιτούμενα στατικά ύψη για τις διατομές. Γενικότερα στις μεγάλες δεξαμενές (≥ 2000 

m3)  προκύπτει οικονομικότερη η ορθογωνική διάταξη. 

Οι συνήθεις διαμορφώσεις  των ορθογωνικών δεξαμενών δίνονται στο παρακάτω 

σχήμα: 

 

Τύποι κυκλικών δεξαμενών  

(Η.  Χατζηαγγέλου  ΑΠΘ  Υδρεύσεις   2011) 
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Στο παραπάνω σχήμα ο τύπος 2  πλεονεκτεί ως προς  την ποιότητα του 

αποθηκευόμενου νερού καθώς  δεν  επιτρέπει την ύπαρξη νεκρών όγκων νερού.  

Εφαρμόζεται όμως σε δεξαμενές μεγάλης χωρητικότητας και δεν αποτελεί δόκιμη λύση 

για μικρότερους οικισμούς  των οποίων οι δεξαμενές έχουν μικρότερο όγκο. 

Ο τύπος 1b αποτελείται από δύο ορθογωνικούς θαλάμους  που λειτουργούν ανεξάρτητα 

και κρίνεται καταλληλότερος για της ανάγκες του έργου καθώς: 

Α) Καταλαμβάνει μικρότερο χώρο από τον τύπο 2 

Β) Αποτελεί οικονομικότερη κατασκευή από τον τύπο  2 καθώς  το σχήμα του είναι 

κλειστό  και οι δύο θάλαμοι χρησιμοποιούν κοινή πλάκα θεμελίωσης και οροφής. 

Επιπλέον τα μικρά ανοίγματα των πλακών  οροφής και θεμελίωσης οδηγούν και σε 

μικρότερα στατικά ύψη για τα φέροντα στοιχεία.  

Γ) Το κλειστό και απλό σχήμα τους  μπορεί να ενταχθεί ευκολότερα στο 

περιβάλλον.  

6.2 Απαιτούμενη  χωρητικότητα δεξαμενών 

Δείκτες κατανάλωσης 

Συνήθως οι διάφορες συνιστώσες της υδατικής κατανάλωσης εκφράζονται με το δείκτη 

της μέσης ημερήσιας κατανάλωσης ανά κάτοικο (L/ημ/κατ). Στον ελληνικό χώρο οι 

τυπικές τιμές της οικιακής κατανάλωσης κυμαίνονται από 150 L/ημ/κατ για μικρούς 

οικισμούς, μέχρι 250 L/ημ/κατ, με μέση τιμή τα 200 L/ημ/κατ.  

Στην Αθήνα η μέση ετήσια κατανάλωση σχεδιασμού για το έτος 2026 έχει τυποποιηθεί 

από την ΕΥΔΑΠ ως εξής: 

 235 L/ημ/κατ για περιοχές μέσης και κατώτερης εισοδηματικής τάξης 

 310 L/ημ/κατ για περιοχές ανώτερης εισοδηματικής τάξης 

 380 L/ημ/κατ για ημιαστικοπαραθεριστικές περιοχές (παραλιακοί Δήμοι) και 

υψηλής εισοδηματικής τάξης (Βόρεια προάστια). 

(Οδηγός Επίβλεψης Μελετών και Κατασκευών της ΓΓΔΕ - Πρότυπα Τεύχη για 

Περιφερειακά Έργα) 

Σε  αγροτικές περιοχές είναι εύλογο να αναμένεται μία ελαφρώς  μεγαλύτερη μέση 

κατανάλωση  νερού λόγω των πρόσθετων χρήσεων σε σχέση με μία αστική κατοικία 

(πότισμα κήπων, πλύσιμο εξωτερικών χώρων κλπ).  Στην παρούσα μελέτη θεωρούμε 

μία μέση ετήσια κατανάλωση 240 λ/κάτοικο/ημέρα βάσει τις οποίας  ελέγχεται η 

επάρκεια του έργου. 
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Πρόσθετος απαιτούμενος όγκος λόγω απωλειών 

Από τον  αποθηκευόμενο όγκο σε μία δεξαμενή, μόνο ένα ποσοστό θα φτάσει στην 

κατανάλωση, ενώ κάποιο άλλο σημαντικό ποσοστό θα χαθεί ως απώλεια στο εσωτερικό 

υδραγωγείο.  

Οι συνολικές απώλειες δικτύου σε ελληνικές πόλεις είναι κατά κανόνα αρκετά υψηλές και 

κυμαίνονται μεταξύ 40 – 50%.  Διεθνώς, απώλειες μέχρι 15% χαρακτηρίζουν δίκτυα σε 

καλή κατάσταση. (Οδηγός Επίβλεψης Μελετών και Κατασκευών της ΓΓΔΕ - Πρότυπα 

Τεύχη για Περιφερειακά Έργα) 

Με βάση την θεώρηση αυτή μπορούμε να δεχτούμε ότι οι σημερινές απώλειες είναι της 

τάξης του 45 % ενώ για το μελλοντικό δίκτυο του οικισμού σε 40 έτη μπορούμε να 

θεωρήσουμε απώλειες της τάξης του 15%. 

 

Aπαιτούμενος όγκος δεξαμενών με βάση την κατανάλωση του οικισμού 

H διακύμανση της κατανάλωσης νερού των οικισμών, κατά την διάρκεια του 24ωρου, 

δίνεται σε ποσοστά της ημερήσιας παροχής.  

Aντίθετα η παροχή των εξωτερικών υδραγωγείων, που τροφοδοτούνται από πηγές, είναι 

σταθερή και αντιστοιχεί στη μέση ωριαία της ημέρας μέγιστης κατανάλωσης. H παροχή 

των υδραγωγείων, που τροφοδοτούνται από γεωτρήσεις, είναι επίσης σταθερή, 

εξαρτάται όμως από τις ώρες λειτουργίας των αντλιοστασίων. 

O όγκος των δεξαμενών V είναι η μεγαλύτερη καθ’ ύψος απόσταση μεταξύ της 

αθροιστικής καμπύλης των εισροών στην δεξαμενή και της αντίστοιχης των εκροών από 

αυτήν. 

Οι  εκτιμήσεις  όμως των διακυμάνσεών των παροχών είναι ανασφαλείς, ιδιαίτερα στις 

περιπτώσεις των μικρών υδραγωγείων. Για το λόγο αυτό πρέπει να γίνεται πάντοτε 

προσαύξηση του υπολογιζόμενου όγκου των δεξαμενών με έναν κατάλληλο συντελεστή 

ασφάλειας.  

Έτσι, για τον υπολογισμό της απαιτούμενης χωρητικότητας δεξαμενών, εφαρμόζονται 

συνήθως εμπειρικοί τύποι  που βασίζονται στην μέγιστη ημερήσια κατανάλωση. 

Σύμφωνα με τη γερμανική πρακτική (Υδρεύσεις πόλεων - Αστέριος Παντοκράτορας 

ΔΠΘ, Ξάνθη 2015, Υδρεύσεις – Χατζηαγγέλου ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 2001)  ο όγκος 

των δεξαμενών υπολογίζεται με την βοήθεια των παρακάτω εμπειρικών τύπων και 

εμπειρικών τιμών η εφαρμογή των οποίων συνιστάται και για την Eλλάδα.  

 

Δεξαμενές μικρών υδραγωγείων (Q
ημ.μεγ. 

≤ 4000 μ3/ημ.)  

O όγκος των δεξαμενών υπολογίζεται με τον πάρα κάτω τύπο: V = ηQ
ημ.μεγ.

+ Vπ  

όπου : Vπ = όγκος για κατάσβεση πυρκαγιάς. 
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O όγκος αυτός συνιστάται να είναι:  

μέχρι 10 αγροκτήματα     75 μ3  

μέχρι 50 μικρά αγροκτήματα     100 μ3  

μέχρι 50 μεγάλα αγροκτήματα    125 μ3  

άνω των 50 μεγάλων αγροκτημάτων   150 μ3  

άνω των 50 αγροκτημάτων με συνεχή δόμηση  200 μ3  

οικισμοί με στενούς δρόμους     300 μ
3  

Υδατόπυργοι σε χωριά και κοινότητες  75   μ
3  

 

η = συντελεστής μείωσης όγκου δεξαμενών. Λαμβάνει τις εξής τιμές: 

για Qημ.μεγ. ≤ 2000 μ3/ημ     η =1  

για Qημ.μεγ. > 2000 μ3/ημ     0,8 ≤ η < 1 

για υδατόπυργους και Qημ.μεγ. ≤ 1000 μ3/ημ  η =0,35 

για υδατόπυργους και Qημ.μεγ. ≤ 4000 μ3/ημ  η =0,25 

 

Σύμφωνα με τις «Γενικές αρχές υπολογισμού δεξαμενών» (Δημήτρης Κουτσογιάννης 

& Ανδρέας Ευστρατιάδης ΕΜΠ, Αθήνα 2007) ο ρυθμιστικός όγκος της δεξαμενής 

προκύπτει από τη μέγιστη περίσσεια (Vs) + μέγιστο έλλειμμα (Vd) της αθροιστικής 

καμπύλης των εκροών ως προς την αθροιστική καμπύλη των εισροών ή ως ποσοστό 

επί του μεγίστου ημερησίου όγκου κατανάλωσης, δηλ. VΡ = αVΗ. 

Ο ωφέλιμος όγκος για την δεξαμενή προκύπτει από το άθροισμα του ρυθμιστικού όγκου 

συν την παροχή πυρκαγιάς VΡ = αVΗ + VΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

Στον παρακάτω πίνακα δίνεται η διαχρονική πληθυσμιακή εξέλιξη για τον οικισμό της 

Προσοτσάνης.  

Πίνακας διαχρονικής εξέλιξης του πληθυσμού 

Έτος Πληθυσμός 

κάτοικοι 

Μέση ετήσια αύξηση  

% 

   

1991 3683  

2001 3937                    0,67 

2011 3520                   -1,00 

 

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών έτους 1970 ορίζει για τον υπολογισμό του 

μελλοντικού πληθυσμού τη χρήση της μεθόδου του ανατοκισμού με ετήσιο ρυθμό 

αύξησης όχι μικρότερο από τις παρακάτω τιμές. 
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Μεγάλες πόλεις : ε=3% ~ 4%, Μεσαίες πόλεις :ε=2% ~ 3%, Μικρές πόλεις :ε=1% ~ 2%, 

Κωμοπόλεις :ε=1%, Χωριά :ε<=1% 

Λαμβανομένου υπόψη του αριθμού των υδρομέτρων που είναι ~2500 και θεωρώντας 

2.5 άτομα ανά υδρόμετρο, προκύπτει πληθυσμός (6250) αρκετά μεγαλύτερος σε σχέση 

με τον πληθυσμό (3772) της απογραφής του 2011 με αναγωγή αυτού στο έτος 

σχεδιασμού  2018.  

Με βάση τα παραπάνω, η εκλογή ενός ετήσιου ρυθμού αύξησης ίσο με 1% για τις 

ανάγκες τις μελέτης είναι απόλυτα ρεαλιστική.  

 

Έτσι για τον υπολογισμό του όγκου της δεξαμενής έχουμε: 

 

Πληθυσμός σχεδιασμού 20 ετών 

Π20 = Π0 * ( 1 + ρ ) n = 3520 * (1 + 0,01 )27  

Π20 = 4604 άτομα  

 
Για τον συντελεστή εποχιακής αιχμής (μέγιστης ημερήσιας κατανάλωσης) λαμβάνεται 

τιμή = 1,5.  

Με μέση κατανάλωση ανά άτομο ανά ημέρα = 240 λίτρα προκύπτει: 

maxQd (20-ετίας) = 4604 * 240 * 1,5 = 1657,50 μ3 

για Qημ.μεγ. ≤ 2000 μ3/ημέρα ο συντελεστής μείωσης όγκου της δεξαμενής λαμβάνεται η 

=1. 

Οπότε έχουμε: 

V = ηQ
ημ.μεγ.

+ Vπ = 1 * 1657,50 + {100 – 200}  

V = 1773,28 - 1873,28 μ3 

Δεδομένου ότι σύμφωνα με τη γερμανική πρακτική, μέχρι 10.000 μ3 οι δεξαμενές 

τυποποιούνται ως προς την χωρητικότητα στις ακόλουθες διαστάσεις: 100, 200, 500, 

1000, 2000, 5000, 10000, για τη νέα δεξαμενή επιλέγεται χωρητικότητα των 2000 μ3. 

Η δεξαμενή θα κατασκευαστεί ημιεπιχωμένη με ορθογωνικούς θαλάμους αποθήκευσης 

και θάλαμο δικλείδων επίσης ορθογωνικής κάτοψης.  

6.3      Λειτουργική διαμόρφωση 

Η δεξαμενή αποτελείται από δύο ορθογωνικούς και ανεξάρτητους μεταξύ τους θαλάμους 

διαστάσεων 9,83Χ20,00. Το ωφέλιμο ύψος είναι 5,00 μ.  Στον κατακόρυφο άξονα 

συμμετρίας του κάθε θαλάμου διαμορφώνεται σειρά τεσσάρων κυκλικών 

υποστηλωμάτων διαμέτρου 0,50 τα οποία στηρίζουν την οροφή της δεξαμενής. Ο 

θάλαμος δικλείδων έχει ορθογωνική κάτοψη διαστάσεων 7,00 x 4,00 m.  
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Την πρόσβαση στους θαλάμους εξασφαλίζουν σιδηρές κλίμακες  οι οποίες 

προσαρμόζονται σε θυρίδες 1,2x1,2 m στην οροφή των δεξαμενών.  

Στο δάπεδο  διαστρώνεται σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15  με το οποίο διαμορφώνονται 

κλίσεις 1% προς τα φρεάτια καθαρισμού των δεξαμενών. 

Στην ανάντι περιοχή  της εκσκαφής θεμελίωσης και στο ύψος της στρώσης έδρασης, 

τοποθετείται αγωγός στράγγισης. 

Η θερμομόνωση της οροφής γίνεται με πλάκες ορυκτοβάμβακα ενώ η θερμομόνωση 

των τοιχωμάτων των θαλάμων εξασφαλίζεται από τον διαδρόμο επιθεώρησης της 

δεξαμενής που παρεμβάλεται μεταξύ των τοιχωμάτων των θαλάμων και της εξωτερικής 

τοιχοποιίας.  

Η εξωτερική υδρομόνωση των τοιχωμάτων των δεξαμενών γίνεται με διπλή ασφαλτική 

επάλειψη η οποία εφαρμόζεται στα εξωτερικά στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος τα 

οποία είναι εκτεθειμένα στην υγρασία. Η θερμομόνωση της οροφής προστατεύεται με 

διπλή στρώση ασφαλτοπάνου και τσιμεντοκονία. 

Η εσωτερική στεγάνωση των θαλάμων γίνεται με εύκαμπτο τσιμεντοειδές στεγανωτικό. 

Ο θάλαμος δικλείδων εξοπλίζεται με τις απαραίτητες δικλείδες και αγωγούς για 

τροφοδοσία, την υδροληψία, την εκκένωση και την υπερχείλιση της δεξαμενής. Το 

δάπεδο του θεμελιώνεται χαμηλότερα του πυθμένα της δεξαμενής προκειμένου να είναι 

δυνατή η τοποθέτηση εντός του θαλάμου των αγωγών εκκένωσης. 

6.4 Στατική διαμόρφωση 

Οι δεξαμενές και οι θάλαμοι δικλείδων διαμορφώνονται εξ’ ολοκλήρου με οπλισμένο 

σκυρόδεμα.  Στον πόδα και την στέψη των τοιχείων και των υποστυλωμάτων 

διαμορφώνονται τριγωνικές ενισχύσεις  οι οποίες αφ’ ενός μεν ενισχύουν στατικά τις  

συγκεκριμένες περιοχές, αφ’ ετέρου δε  αμβλύνουν τις γωνίες στον πυθμένα και 

βοηθούν στην καλύτερη εφαρμογή της στεγάνωσης. 

Η επιλογή της διαμόρφωσης των κεντρικών υποστυλωμάτων, περιορίζει το μέγιστο 

άνοιγμα και οδηγεί έτσι στην απλή επικάλυψη των δεξαμενών με επίπεδη πλάκα 

οπλισμένου σκυροδέματος.  Οι πλάκες οροφής των δεξαμενών διαμορφώνονται με 

κλίση 1% για την απομάκρυνση των  ομβρίων υδάτων. 

Η θεμελίωση των δεξαμενών γίνεται με ενιαία πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος πάχους 

40 εκ. Με πλήρεις τις δεξαμενές, η μέγιστη αναπτυσσόμενη τάση θεμελίωσης δεν 

ξεπερνά τα 60,0 ΚΝ/m2.  Το έδαφος θεμελίωσης σε όλες τις δεξαμενές έχει  

ημιβραχώδης υφή με αναμενόμενη   επιτρεπόμενη τάση θεμελίωσης πολύ μεγαλύτερη 

των 150 ΚΝ/m2 που είναι και η τυπική επιτρεπόμενη τάση   θεμελίωσης που λαμβάνεται 

υπ’ όψιν στους στατικούς υπολογισμούς στα συνήθη οικοδομικά έργα. 
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Προκειμένου να μειωθούν στο ελάχιστο οι επιπτώσεις από τυχόν διαφορικές καθιζήσεις 

του υπεδάφους προβλέπεται διάστρωση στρώσης στράγγισης πάχους 30 εκ η οποία 

λειτουργεί και ως στρώση έδρασης εξασφαλίζοντας ένα ομοιογενές υπόβαθρο έδρασης 

της δεξαμενής. 

 

6.5     Επέμβαση στο τοπίο 

Οι δεξαμενές είναι μερικώς επιχωματωμένες. Συγκεκριμένα επιχωματώνονται 

περιμετρικά περιλαμβανομένου του μέρους της όψης που βρίσκεται ο θάλαμος 

δικλείδων. Η στέψη της επιχωμάτωσης  φτάνει έως τα 1,90 μ πάνω από την πλάκα 

θεμελίωσης.   

7. Υλικά κατασκευής 

Oι αγωγοί μεταφοράς θα κατασκευαστούν με σωλήνες από σκληρό πολυαιθυλένιο 

(HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, MRS10  (Minimum Required Strength = Eλάχιστη 

Απαιτούμενη Αντοχή = 10 MPa),  τυποποιημένοι κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2:2003. 

 Το οπλισμένο σκυρόδεμα θα είναι κατηγορίας C30/37,  το άοπλο σκυρόδεμα 

διαμόρφωσης κλίσεων θα είναι κατηγορίας C12/15 ενώ το σκυρόδεμα εξομάλυνσης  θα 

είναι κατηγορίας C8/10. Ο χάλυβας οπλισμών θα είναι κατηγορίας S500 ενώ ο δομικός 

χάλυβας θα είναι κατηγορίας  Fe360. 

8. Χρησιμοποιούμενο λογισμικό 

Ο σχεδιασμός του έργου έγινε με το λογισμικό  WaterNET-CAD  της Diolkos3D software.  

Το λογισμικό χρησιμοποιεί τις βιβλιοθήκες  του EPANET  για την υδραυλική επίλυση του 

Δικτύου.   

 

 

 

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

                                  


