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1. ΑΝΤΚΚΕΚΜΕΝΟ 

Θ παροφςα τεχνικι περιγραφι αφορά: 

 τθν καταςκευι του εςωτερικοφ δικτφου φδρευςθσ τθσ Κοινότθτασ Αμυγδαλεϊνα Δ.Ε. 

Φιλίππων του Διμου Καβάλασ (Τμιμα Α) 

 τθν καταςκευι του τμιματοσ του εξωτερικοφ δικτφου φδρευςθσ των Κοινοτιτων 
Αμυγδαλεϊνα, Ρολφςτυλου και Ηυγοφ Δ.Ε. Φιλίππων του Διμου Καβάλασ που βρίςκεται εντόσ 
του πεδίου εφαρμογισ τθσ μελζτθσ του εςωτερικοφ δικτφου φδρευςθσ τθσ Κοινότθτασ 
Αμυγδαλεϊνα. (Τμιμα Β) 

Θ μελζτθ του εςωτερικοφ δικτφου φδρευςθσ τθσ Κοινότθτασ Αμυγδαλεϊνα Δ.Ε. 
Φιλίππων του Διμου Καβάλασ ςυντάχκθκε από το γραφείο υδραυλικϊν μελετϊν του μελετθτι 
Μαυρίδθ Θωμά, Ρολιτικοφ Μθχανικοφ, κατόχου Μελετθτικοφ πτυχίου με αρικμό Μθτρϊου 
7415, τάξθσ Β’ ςτθ κατθγορία 13 (Μελζτεσ Υδραυλικϊν Ζργων), μετά από το από 10-09-2014 
ςυμφωνθτικό με τον Ρρόεδρο του Δ.Σ. τθσ Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλασ κ. Τςοχαταρίδθ Χριςτου.  

Θ μελζτθ του τμιματοσ του εξωτερικοφ δικτφου φδρευςθσ των Κοινοτιτων 
Αμυγδαλεϊνα, Ρολφςτυλου και Ηυγοφ Δ.Ε. Φιλίππων του Διμου Καβάλασ είναι απόςπαςμα 
τθσ μελζτθσ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΫΤΕΚΚΟΥ ΔΚΚΤΥΟΥ ΥΔΕΥΣΗΣ ΤΫΝ ΚΟΚΝΟΤΗΤΫΝ ΔΑΤΟΥ - 
ΡΟΛΥΣΤΥΛΟΥ - ΑΜΥΓΔΑΛΕΫΝΑ – ΖΥΓΟΥ Δ.Ε. ΨΚΛΚΡΡΫΝ ΑΡΟ ΤΚΣ ΡΗΓΕΣ ΒΟΪΑΝΗΣ 
(υδραυλικι, ςτατικι δεξαμενϊν, θλεκτρομθχανολογικι αντλιοςταςίων, περιβαλλοντικι)» 
που ζγινε από τθ ςφμπραξθ μελετθτικϊν γραφείων, των μελετθτϊν κ.κ. Μαυρίδθ Θωμά, 

Ρολιτικό Μθχανικό, Αργφρθ Μαρίασ, Θλεκτρολόγο Μθχανικό και Ραπαχαράλαμπου Χριςτου, 
Γεωλόγο, μετά από το από 29-05-2015 ςυμφωνθτικό με τον Ρρόεδρο του Δ.Σ. τθσ Δ.Ε.Υ.Α. 
Καβάλασ κ. Καηανίδθ Δθμιτριο. 
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1. ΑΝΤΚΚΕΚΜΕΝΟ 
Θ παροφςα τεχνικι περιγραφι αφορά τθν καταςκευι του εςωτερικοφ δικτφου 

φδρευςθσ τθσ Κοινότθτασ Αμυγδαλεϊνα Δ.Ε. Φιλίππων του Διμου Καβάλασ. 

Θ μελζτθ του εςωτερικοφ δικτφου φδρευςθσ τθσ Κοινότθτασ Αμυγδαλεϊνα Δ.Ε. 

Φιλίππων του Διμου Καβάλασ ςυντάχκθκε από το γραφείο υδραυλικϊν μελετϊν του μελετθτι 
Μαυρίδθ Θωμά, Ρολιτικοφ Μθχανικοφ, κατόχου Μελετθτικοφ πτυχίου με αρικμό Μθτρϊου 
7415, τάξθσ Β’ ςτθ κατθγορία 13 (Μελζτεσ Υδραυλικϊν Ζργων), μετά από το από 10-09-2014 
ςυμφωνθτικό με τον Ρρόεδρο του Δ.Σ. τθσ Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλασ κ. Τςοχαταρίδθ Χριςτου.  

 

2. Η ΚΟΚΝΟΤΗΤΑ ΑΜΥΓΔΑΛΕΫΝΑ 

2.1 ΔΚΟΚΚΗΤΚΚΟ ΚΑΙΕΣΤΫΣ 

Θ Κοινότθτα Αμυγδαλεϊνα υπάγεται διοικθτικά ςτο Διμο Καβάλασ. Είναι κτιςμζνθ ςε 
απόςταςθ 5 χιλιομζτρων βορειοδυτικά τθσ πόλθσ τθσ Καβάλασ, ςτον εκνικό δρόμο Καβάλασ - 
Δράμασ. 

Το οριοκετθμζνο τμιμα του οικιςμοφ ευρίςκεται ςε υψόμετρο 62 m ζωσ 138 m. 
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2.2 ΡΟΛΕΟΔΟΜΚΚΟ ΚΑΙΕΣΤΫΣ 

Ο Αμυγδαλεϊνασ οικοδομικθκε αρχικά με μία διανομι του Υπουργείου Γεωργίασ του 
1937 με 43 Ο.Τ., από τα οποία 2 Ο.Τ. ςτο ςυνοικιςμό Σταυρόσ. Θ ζκταςθ του Αμυγδαλεϊνα 
ανιρχετο ςε 21.44 Θα. 

Με τθ ςυμπλθρωματικι διανομι του 1960 τα οικοδομικά τετράγωνα ανιλκαν ςε 65, 
από τα οποία τα Ο.Τ. 44 ζωσ 50 αναφζρονται ςε κτίςματα των αρχϊν κατοχισ. Θ ζκταςθ του 
Αμυγδαλεϊνα ανιλκε ςε 36.12 Θα. 

Με τθ ςυμπλθρωματικι διανομι του 1969 τα οικοδομικά τετράγωνα ανιλκαν ςε 71. Θ 
ζκταςθ του Αμυγδαλεϊνα ανιλκε ςε 43.33 Θα. 

Με τθ ςυμπλθρωματικι διανομι του 1980 τα οικοδομικά τετράγωνα ανιλκαν ςε 83. Θ 
ζκταςθ του Αμυγδαλεϊνα ανιλκε ςε 47.50 Θα. 

Με τθ με αρικμό 87156/06.10.86 απόφαςθ του Νομάρχθ Καβάλασ ςφμφωνα με το Ρ.Δ 
τθσ 24.04.85/ΦΕΚ 181/Δ’/03.05.85, ο οικιςμόσ κατθγοριοποιικθκε, οριοκετικθκε και 
κακορίςκθςαν οι όροι δομιςεωσ ςε ζκταςθ 94.45 Θα, ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των 

διανομϊν του υπουργείου Γεωργίασ. 

Με τθ με αρικμό 245/18.02.88 απόφαςθ του Νομάρχθ Καβάλασ τροποποικθκε το 
ρυμοτομικό ςχζδιο του Αμυγδαλεϊνα ςτο Ο.Τ 65 για τθν ανζγερςθ παιδικοφ ςτακμοφ και 
αίκουςασ πολλαπλϊν χριςεων. 

Με τθ με αρικμό 4229/09.07.92/ΦΕΚ 792/Δϋ/04.08.92 απόφαςθ του Νομάρχθ Καβάλασ 
εγκρίκθκε το νζο ρυμοτομικό ςχζδιο του Αμυγδαλεϊνα ςε ζκταςθ 89.70 Θα μζςα ςτα όρια τθσ 
οριοκετθμζνθσ περιοχισ. 

Με τθ με αρικμό 13517/12.11.92 απόφαςθ του Νομάρχθ Καβάλασ τροποποιικθκε θ 
αρτιότθτα των οικοπζδων ςτον τομζα Β. 

Με τθ με αρικμό 9921/25.08.93 απόφαςθ του Νομάρχθ Καβάλασ τροποποιικθκε το 
ρυμοτομικό ςχζδιο ςτα Ο.Τ. 84 ζωσ 96. 

Με τθ με αρικμό 1246/03.05.94 απόφαςθ του Νομάρχθ Καβάλασ τροποποιικθκε το 
ρυμοτομικό ςχζδιο ςτο Ο.Τ. 34 για τθν ανζγερςθ πολιτιςτικοφ κζντρου. 

Με τθ με αρικμό 12/1596/13.02.96 απόφαςθ του Νομάρχθ Καβάλασ εγκρίκθκε θ 
επζκταςθ του ρυμοτομικοφ ςχεδίου του Αμυγδαλεϊνα ςε ζκταςθ 100.03 Θα και κακορίςκθκαν 
νζοι όροι δόμθςθσ. 

Με τθ με αρικμό 12/5455/23.05.96/ΦΕΚ 607/Δ’/11.06.96 απόφαςθ του Νομάρχθ 
Καβάλασ ανακεωρικθκε το ρυμοτομικό ςχζδιο του Αμυγδαλεϊνα ωσ προσ τουσ όρουσ 
δόμθςθσ των Ο.Τ 89, 90, 177, 168, 154 & 156. 

Με τθ με αρικμό 12/1266/26.02.97 απόφαςθ του Νομάρχθ Καβάλασ εγκρίκθκαν επί 
πλζον χριςεισ γισ ςτο ιδθ εγκεκριμζνο ρυμοτομικό ςχζδιο αγροτικισ μορφισ. 
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Θ ςυνολικι ζκταςθ του οικιςμοφ ςτθν οποίαν υφίςταται ςιμερα δυνατότθτα δόμθςθσ 
ανζρχεται ςε 104,78 Ha 

 

2.3 ΡΑΑΓΫΓΚΚΕΣ ΔΑΣΤΗΚΟΤΗΤΕΣ  

Θ Κοινότθτα του Αμυγδαλεϊνα, παρά τθ γειτνίαςθ του με τουσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ 
των Φιλίππων και τον κρθςκευτικό χϊρο του βαπτιςτθρίου τθσ Λυδίασ δεν παρουςιάηει 
τουριςτικι δραςτθριότθτα. Οι κάτοικοι αςχολοφνται κυρίωσ με τθ γεωργία, θ γετνίαςι του 
όμωσ με τθν Καβάλα και θ κζςθ του ςτο κεντρικό οδικό δίκτυο τθσ περιοχισ δθμιουργοφν τισ 
προχποκζςεισ για αςτικι ανάπτυξθ. 

 

2.4 ΕΞΕΛΚΞΗ ΡΛΗΙΥΣΜΟΥ 

Σφμφωνα με τισ μεταπολεμικζσ απογραφζσ θ εξζλιξθ του μόνιμου πλθκυςμοφ τθσ 
Κοινότθτασ Αμυγδαλεϊνα ζχει ωσ εξισ: 

  
Ο μόνιμοσ πλθκυςμόσ, εμφανίηει μία μεγάλθ αφξθςθ κατά τθν τελευταία δεκαετία. 
 
2.5 ΓΕΫΛΟΓΚΚΑ ΣΤΟΚΩΕΚΑ ΤΗΣ ΕΥΥΤΕΗΣ ΡΕΚΟΩΗΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

Στο πλαίςιο του ζργου «Καταςκευι εξωτερικοφ δικτφου φδρευςθσ των Κοινοτιτων 

Δάτου – Ρολφςτυλου – Αμυγδαλεϊνα – Ζυγοφ Δ.Ε. Ψιλίππων από τισ πθγζσ Βοϊράνθσ» 
εκπονικθκε θ μελζτθ με τίτλο «Γεωτεχνικι ζρευνα περιοχισ εξωτερικοφ δικτφου φδρευςθσ 
Κοινοτιτων Δ.Ε. Ψιλίππων από τισ πθγζσ Βοϊράνθσ». 

Για τθν εκπόνθςθ τθσ προαναφερκείςασ γεωτεχνικισ ζρευνασ, πραγματοποιικθκαν επί 
τόπου εξετάςεισ των γεωλογικϊν και τεχνικογεωλογικϊν ςυνκθκϊν τθσ περιοχισ του ζργου και 
αξιολόγθςθ των διακζςιμων γεωτεχνικϊν ςτοιχείων. Σε επιλεγμζνα ςθμεία τθσ διζλευςθσ του 
εξωτρικοφ δικτφου φδρευςθσ των Κοινοτιτων Δάτου – Ρολφςτυλου – Αμυγδαλεϊνα – Ηυγοφ 
Δ.Ε. Φιλίππων από τισ πθγζσ Βοϊράνθσ, διανοίχτθκαν δεκά επτά (17) ερευνθτικά φρεάτια, όπου 
πραγματοποιικθκε θ λιψθ διαταραγμζνων δειγμάτων. Επίςθσ ανορφχκθκαν οι 
δειγματολθπτικζσ γεωτριςεισ Φ14, Φ23, Φ32. 

Για το ςυγκεκριμζνο ζργο κα λθφκοφν υπόψθ τα ςτοιχεία που προκφπτουν από τθ 

γεϊτρθςθ Φ32 βάκουσ 20m και από τα ερευνθτικά φρεάτια ΕΦ10 -ΕΦ16 όπωσ φαίνονται 
παρακάτω. 

Ζτοσ 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011

Άτομα 1501 1442 1357 1571 1572 1689 2724
Ετιςια 

Μεταβολι  -0,40% -0,61% 1,48% 0,01% 0,72% 4,90%



 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ ΔΘΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΕΣΩΤΕΙΚΟ  
ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑΣ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ Δ.Ε. ΦΙΛΙΡΡΩΝ                                                     -10-                                             ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ 

 

ΕΡΚΩΕΚΗΣΚΑΚΟ  ΡΟΓΑΜΜΑ 
«ΑΝΑΤΟΛΚΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΚΑ ΚΑΚ ΙΑΚΗ» 

2014 - 2020 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ WGS 

ΑΝΑΦΟΑ Φ λ 

ΕΦ10 40° 58' 24.08"N 24° 21' 36.97"E 

ΕΦ11 40° 58' 17.04"N 24° 21' 58.64"E 

ΕΦ12 40° 58' 0.65"N 24° 21' 55.31"E 

ΕΦ13 40° 57' 48.0"N 24° 21' 53.81"E 

ΕΦ14 40° 57' 44.17"N 24° 22' 2.68"E 

ΕΦ15 40° 57' 42.99"N 24° 21' 53.14"E 

ΕΦ16 40° 57' 46.49"N 24° 19' 52.82"E 

 

2.5.1 ΣΤΫΜΑΤΟΓΑΨΚΑ ΡΕΚΟΩΗΣ ΕΕΥΝΑΣ 

Οι ςχθματιςμοί που δομοφν τθν περιοχι είναι πρόςφατεσ αποκζςεισ χαλαρϊν 
αμμωδϊν (ψακυρϊν) υλικϊν με μεταβαλλόμενθ περιεκτικότθτα λεπτϊν ι και μεγαλφτερου 
πάχουσ ςτρϊςεων αργίλου. 

Οι διατρθκζντεσ ςχθματιςμοί χαρακτθρίηονται ψακυροί, χαλαρισ πυκνότθτασ ι 
ςυνεκτικοί μαλακοί. 

Οι ςχθματιςμοί που αναγνωρίςτθκαν ςτθν περιοχι παρουςιάηονται παρακάτω: 

 WGS 84 EΓΣΑ87 Υψόμετρο 
(m) 

Γεϊτρθςθ Φ32 
φ λ Χ Υ 

40° 57' 37,77'' 24° 19' 39,69'' 527427.24 4534137.43 49 
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Γεϊτρθςθ Ψ32 

0.00 – 3.00μ 
Σκοφρα Καςτανι Αμμϊδθσ Άργιλοσ 
Κατάταξθ κατά USCS: CL              ΣΤΫΜΑ 1 

3.00 – 4.60μ 
Τφρφθ                                                  
Κατάταξθ κατά USCS: SP              ΣΤΫΜΑ 2 

4.60 – 7.50μ 
Τεφρι Αμμϊδθσ Άργιλοσ 
Κατάταξθ κατά USCS: CL              ΣΤΫΜΑ 3 

7.50 – 9.40μ 
Γκρίηα Αμμοϊλφσ 
Κατάταξθ κατά USCS: ML            ΣΤΫΜΑ 4 

9.40 – 20.00μ 
Τεφρι Άργιλοσ 
Κατάταξθ κατά USCS: CH             ΣΤΫΜΑ 5 

 

Επιςθμαίνεται ότι κατά τθν ανόρυξθ τθσ γεϊτρθςθσ παρατθρικθκε φπαρξθ υπόγειου 

υδροφόρου ορίηοντα ςε βάκοσ ≈ ‐ 1.50 μ από τθν επιφάνεια του εδάφουσ. 

Στα διαταραγμζνα δείγματα που ελιφκθςαν από τα ερευνθτικά φρεάτια εκτελζςτθκαν 
κατάλλθλεσ εργαςτθριακζσ δοκιμζσ κατάταξθσ, τα αποτελζςματα των οποίων παρουςιάηονται 
ςτον παρακάτω πίνακα: 

ΕΕΥΝΗΤΚΚΟ 
ΨΕΑΤΚΟ 

ΒΑΙΟΣ 
ΔΕΚΓΜΑΤΟΛΗΪΚΑΣ 

(μ) 
Κατάταξθ κατά USCS 

ΕΦ10 0.90 Μάρμαρο 

ΕΦ11 0.30 Ιλυϊδθσ άμμοσ με χαλίκι ‐ SM 

ΕΦ12 0.40 Σχιςτογνεφςιοσ 

ΕΦ13 1.40 Αργιλϊδθσ Άμμοσ 

ΕΦ14 1.40 Αμμϊδθσ Ιλφσ ‐ ML 

ΕΦ15 1.40 Φερτά Υλικά 

ΕΦ16 1.50 Αμμϊδθσ Άργιλοσ ‐ CL 

 



 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ ΔΘΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΕΣΩΤΕΙΚΟ  
ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑΣ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ Δ.Ε. ΦΙΛΙΡΡΩΝ                                                     -12-                                             ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ 

 

ΕΡΚΩΕΚΗΣΚΑΚΟ  ΡΟΓΑΜΜΑ 
«ΑΝΑΤΟΛΚΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΚΑ ΚΑΚ ΙΑΚΗ» 

2014 - 2020 

 

 

2.5.2 ΨΥΣΚΚΕΣ & ΜΗΩΑΝΚΚΕΣ ΚΔΚΟΤΗΤΕΣ ΓΕΫΤΕΩΝΚΚΫΝ ΣΤΫΣΕΫΝ 

Οι γεωτεχνικοί παράμετροι των γεωλογικϊν ςχθματιςμϊν φαίνονται ςτον παρακάτω 
πίνακα. 

 

 
Ωαρακτθριςμόσ Βάκοσ (m) 

γ      
(kN/m

3
) 

γ’ 
(kN/m

3
) 

φ 
(°) 

C 
(kN/m

2
) 

Εs 
(ΜN/m

2
) 

ν 

1 Αμμϊδθσ Άργιλοσ CL 3,0 21,0 11,0 17 20 7,4 0,4 

2 Τφρφθ SP 4,6 20,0 10,0 19 8 4,0 0,4 

3 Αμμϊδθσ Άργιλοσ CL 7,5 26,7 16,7 23 21 8,4 0,5 

4 Αμμοιλφσ ML 9,4 21,0 11,0 27 8 4,0 0,4 

5 Άργιλοσ CH 20,0 26,6 16,6 13 47 8,6 0,42 

 

2.5.3 ΕΜΡΕΚΚΑ ΑΡΟ ΡΑΟΜΟΚΑ ΕΓΑ ΣΤΗΝ ΡΕΚΟΩΗ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

Στθν Κοινότθτα του Αμυγδαλεϊνα ζχουν εκτελεςτεί κατά τθν τελευταία δεκαετία 
διάφορα ζργα φδρευςθσ και αποχζτευςθσ. Σε όλα τα ζργα που εκτελζςτθκαν εντοπίςτθκε 
φπαρξθ βράχου ςε μεγάλο ποςοςτό που ςυμφωνεί απόλυτα με τθν παραπάνω γεωλογικι 
περιγραφι του εδάφουσ.  

 

2.5.4 ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ 

Συνεκτιμϊντασ τα ακόλουκα: 

α. τα γεωλογικά ςτοιχεία τθσ περιοχισ, 

β. τθν εμπειρία από παρόμοια ζργα ςτθν περιοχι, 

γ. τθν μελζτθ του ζργου ςφμφωνα με τθν οποία το βάκοσ τοποκζτθςθσ των αγωγϊν 
είναι ςτο 1 μ. από το φψοσ των διαμορφωμζνων οδϊν, 

δ. το γεγονόσ ότι ςχεδόν ολόκλθρο το ζργο κα εκτελεςτεί ςε διαμορφωμζνεσ οδοφσ και 
επομζνωσ το φυςικό ζδαφοσ κα βρίςκεται ςε μζγιςτο βάκοσ 30 εκατοςτϊν, 

εκτιμοφμε ότι το ποςοςτό βράχου (γρανίτθ) το οποίο αναμζνεται να βρεκεί κατά τθν 
εκτζλεςθ των εκςκαφϊν κα είναι τθσ τάξθσ του 70%. Το ποςοςτό αυτό χρθςιμοποιείται ςτισ 
προμετριςεισ του ζργου κατά τθ ςφνταξθ τθσ μελζτθσ. 
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3. ΔΚΚΤΥΑ ΥΔΕΥΣΗΣ  
 

3.1 ΓΕΝΚΚΑ  
 

Το δίκτυο φδρευςθσ περιλαμβάνει το ςφνολο των αγωγϊν, εξαρτθμάτων και 

εγκαταςτάςεων για τθ μεταφορά επαρκοφσ ποςότθτοσ υγιεινοφ πόςιμου νεροφ από τθν 
υδρολθψία ςε κάκε ςθμείο τθσ υδροδοτοφμενθσ περιοχισ και αποτελείται από δφο μζρθ, το 
εξωτερικό και το εςωτερικό υδραγωγείο. Τα δφο μζρθ διαχωρίηονται από τθ δεξαμενι 
ρφκμιςθσ. 

Εξωτερικό υδραγωγείο 

Το εξωτερικό υδραγωγείο είναι θ διάταξθ ζργων μεταφοράσ νεροφ από το ςθμείο ι 
ςθμεία υδρολθψίασ ςτθ δεξαμενι ρφκμιςθσ και αποκικευςθσ του οικιςμοφ. Το εξωτερικό 
υδραγωγείο μπορεί να αποτελείται από:  

 Ανοικτοφσ αγωγοφσ βαρφτθτασ  

 Κλειςτοφσ αγωγοφσ υπό πίεςθ. Οι υπό πίεςθ αγωγοί μπορεί να είναι είτε βαρφτθτασ 
είτε να είναι αγωγοί κατάκλιψθσ, δθλαδι να υποβοθκοφνται από αντλθτικό 
ςυγκρότθμα.  

 Κλειςτοφσ αγωγοφσ που λειτουργοφν όμωσ ςαν αγωγοί ελευκζρασ επιφάνειασ. 

Εσωτερικό υδραγωγείο  

Το εςωτερικό υδραγωγείο είναι το ςφςτθμα διανομισ φδατοσ και περιλαμβάνει το 
άκροιςμα των αγωγϊν που μεταφζρουν το νερό από τθ δεξαμενι αποκικευςθσ ςε κάκε 
ςθμείο τθσ υδροδοτοφμενθσ περιοχισ. Εκτόσ από το δίκτυο των αγωγϊν περιλαμβάνει και όλα 
τα υπόλοιπα ζργα διανομισ κατάντθ τθσ δεξαμενισ αποκικευςθσ του νεροφ, όπωσ τισ αντλίεσ, 
τισ δικλείδεσ, τουσ ρυκμιςτζσ πίεςθσ κ.τ.λ.  

Οι απαιτιςεισ που πρζπει να εκπλθροφνται από το εςωτερικό δίκτυο είναι: 

 να εξαςφαλίηεται θ απαιτοφμενθ παροχι ςε κάκε ςθμείο και για κάκε χρονικι 
ςτιγμι· 

 να τθροφνται οι κανόνεσ τθσ υγιεινισ· 

 να τθρείται θ πίεςθ ςτουσ αγωγοφσ μεταξφ των επιτρεπτϊν, ελαχίςτων και μεγίςτων 
ορίων (2.0 - 7.5 atm)· 

 οι αγωγοί πρζπει να είναι πάντα γεμάτοι και θ ροι ςυνεχισ· 

 το κατϊτερο όριο πιζςεωσ αποςκοπεί ςτθν εξαςφάλιςθ τθσ υδροδοτιςεωσ ςτουσ 
υψθλότερουσ ορόφουσ και τθν αποφυγι ειςόδου ακακάρτων νερϊν ςτουσ αγωγοφσ· 

 το ανϊτατο όριο πιζςεωσ εξαρτάται από τθν αντοχι των ςωλινων και τθν 
εξαςφάλιςθ από διαρροζσ. 
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Δεξαμενή Ρφθμισης ή Συγκεντρώσεως 

Πςον αφορά τθ δεξαμενι ρφκμιςθσ ι ςυγκεντρϊςεωσ είναι αυτι που οριοκετεί τα 
τμιματα του υδραγωγείου και για τθ διαςταςιολόγθςι τθσ χρειάηονται πλθροφορίεσ τόςο από 
το εςωτερικό όςο και από το εξωτερικό υδραγωγείο. Συνικωσ θ δεξαμενι ρφκμιςθσ ζχει 

εικοςιτετράωρθ βάςθ λειτουργίασ και πλθροί τισ δφο παρακάτω λειτουργίεσ: 

 Τθν εξίςωςθ παροχϊν και καταναλϊςεωσ ανακουφίηοντασ τθν παροχι ςχεδιαςμοφ 
για το εξωτερικό υδραγωγείο  

 Τθν εξαςφάλιςθ αποκθκευμζνου νεροφ για τθν περίπτωςθ βλάβθσ ι πυρκαγιάσ. 

 
3.2 ΜΟΨΗ ΔΚΚΤΥΫΝ 

 
Τα δίκτυα υδρεφςεωσ των οικιςμϊν μποροφν να ταξινομθκοφν ςε δφο κυρίωσ 

κατθγορίεσ, ςτα ακτινωτά δίκτυα και τα δίκτυα βρόγχων. 

Τα ακτινωτά δίκτυα αποτελοφνται από τον κφριο αγωγό και τα τμιματα (κλάδοι) που 

ξεκινοφν από αυτόν και επεκτείνονται με κατιοφςα ςειρά μεγζκουσ. Διακρίνονται ο κφριοσ 
αγωγόσ, οι δευτερεφοντεσ αγωγοί και οι τριτεφοντεσ. Τα ακτινωτά δίκτυα είναι οικονομικά, 
υςτεροφν όμωσ από άποψθ ευκαμψίασ και αςφάλειασ. Σιμερα χρθςιμοποιοφνται ςπανίωσ και 
μόνο για επουςιϊδεισ οικιςμοφσ. 

Τα δίκτυα βρόγχων αποτελοφνται από ςειρά βρόγχων ςυνδεόμενων μεταξφ τουσ με 
ζνα ι περιςςότερουσ αγωγοφσ. Το κφριο πλεονζκτθμά τουσ είναι θ δυνατότθτα τθσ 

κυκλοφορίασ του νεροφ και προσ τισ δφο κατευκφνςεισ. Ραρζχεται λοιπόν θ ευχζρεια 
απομονϊςεωσ τμιματοσ του δικτφου, με κατάλλθλο χειριςμό των βαλβίδων, χωρίσ διακοπι 
του νεροφ ςτθν υπόλοιπθ περιοχι. Επίςθσ θ αμφίδρομθ κυκλοφορία μειϊνει τον κίνδυνο 
αποκζςεωσ και ανωμαλιϊν γενικά των ςωλινων. 

Στθν πράξθ καταςκευάηονται μεικτά δίκτυα αφοφ τα εξωτερικά δίκτυα είναι κατά 
κανόνα ακτινωτισ μορφισ, ενϊ τα εςωτερικά δίκτυα των οικιςμϊν είναι δίκτυα βρόγχων. 

 
3.3 ΡΕΚΟΚΣΜΟΚ 

 

Οι περιοριςμοί ςτουσ οποίουσ υπόκειται θ διαςταςιολόγθςθ των δικτφων φδρευςθσ 
είναι: 

1. Θ κλίςθ των αγωγϊν δεν πρζπει να είναι μικρότερθ τθσ τιμισ I = 1‰. Τοφτο για τθ 
διευκόλυνςθ τθσ μετακίνθςθσ των φυςαλίδων και να μπορεί να εκκενϊνεται εφκολα ο αγωγόσ. 

2. Θ ταχφτθτα ροισ ςτθν κατάςταςθ αιχμισ πρζπει να είναι μεγαλφτερθ τθσ v = 0,50 

m/s, για τθν αποφυγι αποκζςεων. 
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3. Θ ταχφτθτα ροισ πρζπει να παρουςιάηει τιμζσ κατά το δυνατόν μικρότερεσ τθσ v = 
1,50 m/s, για τθν αποφυγι μεγάλων απωλειϊν τριβισ ενϊ ςε καμία περίπτωςθ δεν πρζπει να 
υπερβαίνει τα 2 m/s . 

 

3.4 ΥΡΟΛΟΓΚΣΜΟΣ ΔΚΚΤΥΫΝ 
 

Ο υπολογιςμόσ ενόσ δικτφου υδρεφςεωσ ςυνίςταται ςτον κακοριςμό τθσ διαμζτρου 
των αγωγϊν και των υδραυλικϊν ςτοιχείων τθσ ροισ (φορά, ταχφτθτα, πίεςθ). 

Εάν k είναι ο αρικμόσ των κόμβων, n ο αρικμόσ των αγωγϊν και m ο αρικμόσ των 
βρόγχων του δικτφου, τότε για τον υπολογιςμό του διατίκεται οι παρακάτω ςχζςεισ : 

 Σχζςθ των κόμβων: Το άκροιςμα των ειςροϊν και εκροϊν παροχϊν ςε κάκε κόμβο 
είναι ΣQ = 0, θ ειςροι κεωρείται κετικι και θ εκροι αρνθτικι. 

 Σχζςθ των βρόγχων: Το άκροιςμα των απωλειϊν φψουσ των αγωγϊν ενόσ βρόγχου 
ιςοφται με Σh ν = 0. Τα μεγζκθ Q και hν κεωροφνται κετικά όταν θ ροι του βρόγχου 

είναι κατά τθ διεφκυνςθ των δεικτϊν του ωρολογίου, διαφορετικά κεωροφνται 
αρνθτικά. 

 Σχζςθ αρικμοφ κόμβων: Στα δίκτυα βρόγχων ιςχφει: k-n+m = 1 

 Νόμοσ απωλειϊν φορτίου: Για τον υπολογιςμό των απωλειϊν φψουσ, ςφμφωνα με 
ζναν τφπο τθσ $ 5.2, ενόσ αγωγοφ ςτα δίκτυα βρόγχων απαιτείται ο κακοριςμόσ τθσ 
φοράσ τθσ ροισ, τθσ τιμισ τθσ κακϊσ και τθσ διαμζτρου των αγωγϊν. 

Στα ακτινωτά δίκτυα ο αρικμόσ των κόμβων k είναι ίςον με 0. Θ επίλυςθ του δικτφου 
γίνεται με τθν εφαρμογι των εξιςϊςεων ροισ και των περιοριςμϊν ροισ και διαμζτρων των 
αγωγϊν.  

Στα βρογχοειδι δίκτυα θ τελικι διαςταςιολόγθςθ γίνεται με τθ μζκοδο HARDY CROSS 
με διαδοχικζσ προςεγγίςεισ, εκκινϊντασ από μία εκτίμθςθ αρχικϊν παροχϊν Q0 των αγωγϊν 
με τθ μόνθ απαίτθςθ τθσ ικανοποιιςεωσ τθσ ςχζςεωσ των κόμβων . 

 

4. ΒΑΣΚΚΑ ΤΕΩΝΚΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

4.1 ΑΓΫΓΟΚ 
 

Οι αγωγοί του δικτφου υδρεφςεωσ καταςκευάηονται από χάλυβα (DIN 24400/1), 
χυτοςίδθρο (DIN 19800), χλωριοφχο πολυβινφλιο (DIN 19531, ΕΛΟΤ 476), πολυαικυλζνιο ΘDPE 
(EΛΟΤ 1169.3, ISO DIS 4427, PrEN 12201/1 & 2, DIN 8074/8075), πολυπροπυλζνιο PP (DIN 

19538), κτλ.  
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Tα τελευταία χρόνια υγειονομικοί λόγοι απζκλειςαν κατϋαρχιν τθν χριςθ 
αμιαντοςιμζντου (ΑΗ) και ςυνιςτοφν τθν αποφυγι χλωριοφχου πολυβινφλιου (PVC). Επομζνωσ 
οι αγωγοί των δικτφων φδρευςθσ, ανάλογα με τισ προβλεπόμενεσ πιζςεισ, καταςκευάηονται 
είτε από ελατό χυτοςίδθρο (EN 545) είτε από πολυαικυλζνιο ΘD-PE (ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2). 

Στθν παροφςα μελζτθ εκλζγονται για τουσ αγωγοφσ του εςωτερικοφ δικτφου πλαςτικοί 
ςωλινεσ από ΘD-PE ςφμφωνα με το PrEN 12201/1 & 2 (3θσ γενιάσ), με τισ παρακάτω ιδιότθτεσ 

 

 Ρυκνότθτα      (γ= 0.945-0.965 g/cm
3
) 

 μζτρο ελαςτικότθτασ (23 0C)  (Ε= 800 Mpa για μικρά χρονικά  
            διαςτιματα φόρτιςθσ και Ε= 200  

  Mpa για μεγάλα) 

 Συντελεςτισ γραμμικισ διαςτολισ  (α=1.4*10–4)  

 δεν εμφανίηει θλεκτρολυτικι διάβρωςθ 

 μικρι τραχφτθτα τοιχωμάτων   ( k=0.001 mm για D<= 200 mm 
  k=0.005 mm για D> 200 mm) 

  υψθλι αντοχι ςε εφελκυςμό   (για Τ=20 ΟC ςε N/mm
2  

  ς= 11.4    για   Τ=1 χρόνο 
 ς= 10.8    για   Τ=5 χρόνια 
 ς= 10.6    για   Τ=10 χρόνια 
 ς= 10.4    για   Τ=25 χρόνια 
 ς= 10.0    για   Τ=50 χρόνια) 

 Μικθ ςωλινων    (ρολά των 100 m για D<= 125 mm 
 Ευκζα μικθ των 12 m για D>= 140 mm)  

 Ευκαμψία ςωλινων    Ακτίνα R κάμψθσ >20d, για Τ=20 ΟC 
Ακτίνα R κάμψθσ >35d, για Τ=10 ΟC 
Ακτίνα R κάμψθσ >50d, για Τ=00 ΟC 

 υψθλι αντοχι ςτθ χθμικι διάβρωςθ 

 αντοχι ςτθ γιρανςθ και ςτθν θλιακι ακτινοβολία 

 απόλυτθ ςτεγανότθτα ςτα ςθμεία ςφνδεςθσ-μθδενικζσ διαρροζσ. 

 Αντοχι ςε εδαφικζσ μετακινιςεισ 

 Εφκολθ διακίνθςθ λόγω του μικροφ βάροσ 

 Εφκολθ τοποκζτθςθ λόγω τθσ μεγάλθσ ευκαμψίασ 

 αντοχι ςε κροφςθ 
 

4.1.1 ΔΚΑΜΕΤΟΣ ΑΓΫΓΫΝ 
 

Θ ελάχιςτθ διάμετροσ των αγωγϊν του κυρίου δικτφου είναι θ Φ110, του 
δευτερεφοντοσ δικτφου θ Φ63 και του τριτεφοντοσ κυρίωσ θ Φ25. 
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Στον πίνακα που ακολουκεί φαίνονται τα γεωμετρικά ςτοιχεία των διαφόρων 
διαμζτρων των αγωγϊν των δικτφων φδρευςθσ από ΘD-PE/ 10.0 Ν ςφμφωνα με το PrEN 
12201/1 & 2 (3θσ γενιάσ). 

 

ΣΤΟΚΩΕΚΑ ΣΫΛΗΝΑ ΑΡΟ ΗD-PE- 3θσ γενιάσ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

10 PN κατά prEN 12201-2, ISO DIS 4427 ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘΣ 

ΕΞΩΤΕΙΚΘ ΡΑΧΟΣ ΕΣΩΤΕΙΚΘ ΒΑΟΣ ΡΛΑΤΟΣ  ΥΨΟΣ ΣΤΕΨΘΣ ΑΝΕΥ ΕΓΚ/ΣΜΟΥ 

ΔΙΑΜΕΤΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜΕΤΟΣ   ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ    60 t   30 t   12 t 

mm Kg/m m 

25 1,8 21,4 0,15 0,53 0,78 0,58 0,52 

32 2,0 28,0 0,19 0,53 0,78 0,58 0,52 

63 3,8 55,4 0,71 0,56 0,77 0,57 0,51 

90 5,4 79,2 1,44 0,59 0,77 0,56 0,50 

110 6,6 96,8 2,14 0,61 0,76 0,56 0,49 

125 7,4 110,2 2,73 0,63 0,76 0,55 0,49 

140 8,3 123,4 3,43 0,64 0,76 0,55 0,48 

160 9,5 141,0 4,47 0,66 0,75 0,54 0,48 

200 11,9 176,2 6,98 0,70 0,74 0,53 0,46 

250 14,8 220,4 10,90 0,75 0,73 0,52 0,45 

315 18,7 277,6 17,30 0,82 0,72 0,50 0,43 

355 21,1 312,8 22,00 0,86 0,71 0,49 0,42 

400 23,7 352,6 27,80 0,90 0,70 0,48 0,41 

 

4.1.2 ΤΟΡΟΙΕΤΗΣΗ ΑΓΫΓΫΝ 
 

Θ οριηοντιογραφικι και υψομετρικι απόςταςθ των ςωλινων φδρευςθσ από 
κεμελιϊςεισ κτιρίων και αγωγοφσ ελευκζρασ ροισ αποχζτευςθσ πρζπει να είναι τουλάχιςτον 
40 cm. 

Θ τοποκζτθςθ των ςωλινων φδρευςθσ του εςωτερικοφ δικτφου ςτο ζδαφοσ γίνεται με 
τον εγκιβωτιςμό τουσ ςε άμμο. Θ χρθςιμοποίθςθ τθσ άμμου ςυντελεί ςτθν αςφαλζςτερθ 
ζδραςθ του ςωλινα, κακϊσ και ςτον πλθρζςτερο εγκιβωτιςμό του (DIN 4033 / άρκρο 4.16). 

Θ ςφνδεςθ των ςωλινων πολυαικυλενίου γίνεται με κερμικι ςυγκόλλθςθ ι με 
μθχανικι ςφνδεςθ. Θ αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ ςτουσ 220ο C ςτισ προσ ςυγκόλλθςθ 
επιφάνειεσ δθμιουργεί νζουσ δεςμοφσ μεταξφ των μορίων του Ε, επιτυγχάνοντασ τθν 

ςυγκόλλθςθ των αγωγϊν. Θ κερμικι ςυγκόλλθςθ γίνεται με τθ μζκοδο τθσ μετωπικισ 
ςυγκόλλθςθσ (με τθ βοικεια ειδικοφ μθχανιματοσ και κερμαντικισ πλάκασ) ι με τθν 
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θλεκτροςυγκόλλθςθ. Θ μθχανικι ςφνδεςθ επιτυγχάνεται με τθ χριςθ διαφόρων εξαρτθμάτων 
ςυμπίεςθσ, PUSH-FAST με δακτφλιο ςτεγανότθτασ, μεταλλικά ηιμπϊ με φλάντηα και μεταλλικά 
ι πλαςτικά ρακόρ. Θ ςφνδεςθ των ςωλινων διαφορετικοφ υλικοφ γίνεται με μθχανικι ςφνδεςθ 
με χριςθ ειδικϊν χυτοςιδθρϊν τεμαχίων.  

Ο άξονασ των αγωγϊν πρζπει γενικά να είναι ευκφγραμμοσ. Στισ γωνίεσ και ςτουσ 
κόμβουσ τίκενται ειδικά τεμάχια από πολυαικυλζνιο κατάλλθλα για μετωπικι ςυγκόλλθςθ, 
θλεκτροςυγκόλλθςθ ι μθχανικι ςφνδεςθ. Στθν περίπτωςθ των εξαρτθμάτων με κερμικι 
ςυγκόλλθςθ δεν απαιτείται αγκφρωςθ. 

Το ελάχιςτο βάκοσ ςτζψθσ των ςωλινων φδρευςθσ του πρωτεφοντοσ δικτφου φαίνεται 
ςτον προθγοφμενο πίνακα ανάλογα τθσ κυκλοφορίασ τθσ οδοφ και ςτθν παροφςα μελζτθ 

λαμβάνεται h = 0.80 m. Tο πλάτοσ του ςκάμματοσ ανζρχεται ςε b = Φ+50 cm. Αναλυτικά 
ςτοιχεία ομοίωσ φαίνονται ςτον προθγοφμενο πίνακα.  

Στουσ αγωγοφσ του δευτερεφοντοσ δικτφου, λόγω τθσ τοποκζτθςισ των ςτο 
πεηοδρόμιο τθσ οδοφ ι ςτο όριο του καταςτρϊματοσ τθσ οδοφ, το ελάχιςτο βάκοσ ςτζψθσ, 
περιορίηεται ςτο h=0.50 m, ενϊ το πλάτοσ του ςκάμματοσ ανζρχεται ςε b = 50 cm. 

Στουσ αγωγοφσ του τριτεφοντοσ δικτφου, λόγω τθσ τοποκζτθςισ των ςτο πεηοδρόμιο 
τθσ οδοφ και πζραν, το ελάχιςτο βάκοσ ςτζψθσ, περιορίηεται ςτο h = 0.40 m, ενϊ το πλάτοσ 
του ςκάμματοσ ανζρχεται ςε b = 40 cm. 

Ρριν από τον καταβιβαςμό των ςωλινων ςτο όρυγμα κα ελζγχεται το υπόςτρωμα 
ζδραςθσ, το οποίο κα πρζπει να είναι ομαλό, απαλλαγμζνο από εξζχοντεσ, αιχμθροφσ λίκουσ 
και ςτθν προβλεπόμενθ από τθ μελζτθ ςτάκμθ. Γενικϊσ οι ςωλινεσ κα εδράηονται ςε ςτρϊςθ 
άμμου πάχουσ 10 cm (εκτόσ εάν ορίηεται διαφορετικά ςτθ μελζτθ). Θ εξαςφάλιςθ τθσ 
προβλεπόμενθσ, από τθ μελζτθ, ςτάκμθσ κα γίνεται με τθν τοποκζτθςθ δφο τουλάχιςτον 
ξφλινων υποκεμάτων ανά τεμάχιο ςωλινα, εγκιβωτιςμζνων πλευρικά με τθν άμμο ζδραςθσ, 
ϊςτε να μθν εξζχουν και δθμιουργοφν ςυνκικεσ ςθμειακισ ςτιριξθσ. Ο καταβιβαςμόσ των 

ςωλινων ςτο όρυγμα κα γίνεται με επίπεδουσ ιμάντεσ, ονομαςτικισ αντοχισ κατάλλθλθσ για 
το εκάςτοτε βάροσ των ςωλινων. Θ χριςθ μεταλλικϊν αλυςίδων, καλωδίων και αγκίςτρων 
χωρίσ ελαςτικι, προςτατευτικι επζνδυςθ απαγορεφεται. Κατά τον εγκιβωτιςμό του ςωλινα, 
το υλικό επίχωςθσ κα κακοδθγείται και κάτω από τον ςωλινα και κα ςυμπυκνϊνεται κατά 
ςτρϊςεισ εκατζρωκεν του ςωλινα, εναλλάξ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται πλιρθσ πλευρικι ςτιριξθ 
του αγωγοφ. Θ ςυμπφκνωςθ ςτθ ηϊνθ αυτι κα γίνεται με ιδιαίτερθ προςοχι με χριςθ 
τυπάδων, για τθν αποφυγι κακϊςεων ςτθν εξωτερικι προςτατευτικι επζνδυςθ.  

Θ αντιςτιριξθ των πρανϊν γίνεται με τουσ παρακάτω γενικοφσ κανόνεσ: 

 Για μικρά βάκθ εκςκαφισ, μζχρι 2,00 m, και για ςυνεκτικά εδάφθ δεν είναι 
απαραίτθτθ θ αντιςτιριξθ και θ διατομι μπορεί να παραμείνει ανοικτι. 

 Για μεγαλφτερα βάκθ και για πολφ ςκλθρά εδάφθ που περιζχουν κροκάλεσ και 
λίκουσ προτείνεται θ τοποκζτθςθ διδφμων, μεταλλικϊν, προκαταςκευαςμζνων 
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παςςαλοφραγμάτων (π.χ. KRINGS). Αυτά είναι αυτοαντιςτθριηόμενα, με μικοσ μεγαλφτερο 
κατά 0,10 - 0,50 m του βάκουσ εκςκαφισ, ανάλογα με τθ χαλαρότθτα των υλικϊν του 
πυκμζνα. Θ μζκοδοσ ςυνιςτάται και ςτισ περιοχζσ που είναι μεν δυνατι θ ανοικτι διατομι, 
επιβάλλεται όμωσ θ αντιςτιριξθ λόγω του περιοριςμζνου χϊρου.  

 Για μεγαλφτερα βάκθ εκςκαφισ και χαλαρά εδάφθ, ι όταν ο πυκμζνασ του 
ςκάμματοσ είναι κάτω από τον υδροφόρο ορίηοντα, τοποκετοφνται μεταλλικζσ 
παςςαλοςανίδεσ. Ράντωσ ςε λιγότερο επιςφαλι ςκάμματα εφαρμόηονται οικονομικότερεσ 
λφςεισ, όπωσ παςςαλοςανίδεσ τφπου LARSEN κ.τ.λ. 

 

4.2 ΕΞΑΤΗΜΑΤΑ 

Τα εξαρτιματα ενόσ δικτφου φδρευςθσ είναι οι δικλείδεσ ελζγχου, οι εκκενωτζσ, οι 
εξαερωτζσ, οι μειωτζσ και τα πυροςβεςτικά ςτόμια. 

Οι δικλείδεσ ελζγχου χρθςιμεφουν για τον ζλεγχο και τθ ρφκμιςθ τθσ ροισ του νεροφ 
ςτουσ ςωλινεσ. Θα τοποκετθκοφν πλθςίον των κόμβων του πρωτεφοντοσ δικτφου μία ςε κάκε 

αγωγό ι μία ςε κάκε άκρο του. Οι δικλείδεσ ελζγχου κα είναι από χυτοςίδθρο ςφαιροειδι 
γραφίτθ (ελατόσ χυτοςίδθροσ GGG 40, του DIN 1693), ελαςτικισ ζμφραξθσ από EPDM, 
ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ των DIN 3202/F4, ISO 5752/14, NFE 29305/14. Θ ςφνδεςθ με 
τουσ αγωγοφσ γίνεται με ειδικά τεμάχια λαιμοφ φλάντηασ από Ε με τθ βοικεια ατςάλινθσ 
φλάντηασ και κοχλίεσ Μ12-Μ16 (DIN 2575-UNI 2276-67). Οι δικλείδεσ τοποκετοφνται ςε 
φρεάτια από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα C16/20-S500. Τα φρεάτια φζρουν κάλυμμα από ελατό 

χυτοςίδθρο ςφμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 124, κατθγορίασ D400 για φρεάτιο ςτο κατάςτρωμα τθσ 
οδοφ, και  C250 για φρεάτιο ςτο όριο του καταςτρϊματοσ τθσ οδοφ ι ςτο πεηοδρόμιο. Στθν 
αρχι κάκε αγωγοφ του δευτερεφοντοσ δικτφου, κα τοποκετθκεί ςε ειδικό φρεάτιο ομοίωσ 
δικλείδα ελζγχου για τον τοπικό ζλεγχο τθσ ροισ. 

Στα χαμθλότερα ςθμεία των αγωγϊν καταςκευάηονται ειδικά φρεάτια εκκενϊςεωσ για 
να υπάρχει θ δυνατότθτα πλιρουσ κακαριςμοφ του δικτφου. Τα φρεάτια αυτά περιζχουν μία 
δικλείδα ελζγχου θ οποία ςυνδζεται με τον αγωγό με ειδικό τεμάχιο ΤΑΥ από Ε. Το 
εκκενοφμενο νερό οδθγείται ςτον αποδζκτθ των ομβρίων με αγωγό διαμζτρου Φ150 ιδίου 
υλικοφ. Σε περίπτωςθ αδυναμίασ εξεφρεςθσ αποδζκτθ πλθςίον του φρεατίου θ απαγωγι 
γίνεται με άντλθςθ. 

Στα υψθλότερα ςθμεία των αγωγϊν όπου ςυγκεντρϊνεται αζρασ και μπορεί να 
προκλθκεί ςτζνωςθ τθσ διατομισ τοποκετοφνται αεροεξαγωγοί. Θα είναι από χυτοςίδθρο 
ςφαιροειδι γραφίτθ (ελατόσ χυτοςίδθροσ GGG 40, του DIN 1693), διπλισ ενζργειασ διαμζτρου 
DN80 ι DN100 mm και κα λειτουργοφν αυτόματα. Τοποκετοφνται ςε ειδικά φρεάτια του 
δικτφου και ςυνδζονται με τουσ αγωγοφσ με ειδικά χυτοςιδθρά τεμάχια ΤΑΥ. Τα φρεάτια 

φζρουν κάλυμμα από ελατό χυτοςίδθρο με εξαεριςμό, ςφμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 124, 
κατθγορίασ D400. 
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Στισ περιοχζσ με ςτατικι πίεςθ μεγαλφτερθ των 7,50 atm, τίκενται ειδικά ςυςτιματα 
μείωςθσ τθσ πίεςθσ. Αυτά αποτελοφνται από ειδικζσ δικλείδεσ, ςυνοδευόμενεσ με εξαερωτι 
κατάντθ και φίλτρο ανάντθ. Πλα τα εξαρτιματα είναι από χυτοςίδθρο ςφαιροειδι γραφίτθ 
(ελατόσ χυτοςίδθροσ GGG 40, του DIN 1693) και τοποκετοφνται ςε ειδικά φρεάτια του δικτφου. 
Τα φρεάτια φζρουν κάλυμμα από ελατό χυτοςίδθρο ςφμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 124, κατθγορίασ 

D400. Θα τοποκετθκοφν ςτισ υποδεικνυόμενεσ κζςεισ τθσ οριηοντιογραφίασ. 

Τα πυροςβεςτικά ςτόμια είναι από χυτοςίδθρο ςφαιροειδι γραφίτθ (ελατόσ 
χυτοςίδθροσ-GGG 40, του DIN 1693, διαμζτρου DN100, δφο εξόδων 2 1/2”, και κα πλθροφν τισ 
προδιαγραφζσ των DIN 3222 και NF S61221/F. Θα τοποκετθκοφν ςτισ υποδεικνυόμενεσ κζςεισ 
τθσ οριηοντιογραφίασ. Θ ςφνδεςθ του ςτομίου με αγωγό του κυρίου δικτφου επιτυγχάνεται με 

ειδικι πεδιλωτι χυτοςιδθρά καμπφλθ ςτιριξθσ και ειδικϊν πλαςτικϊν τεμαχίων ςφνδεςθσ. 

 

5. ΖΘΤΗΣΗ, ΡΑΟΩΗ ΣΩΕΔΚΑΣΜΟΥ 
 

5.1 ΡΛΗΙΥΣΜΟΣ ΣΩΕΔΚΑΣΜΟΥ 

Είναι προφανζσ ότι για τον προςδιοριςμό των μελλοντικϊν ηθτιςεων νεροφ είναι 
απαραίτθτθ κατϋ αρχιν θ πρόβλεψθ του πλθκυςμοφ. 

Σφμφωνα με τα ςτοιχεία εξζλιξθσ του πλθκυςμοφ που παρατίκενται ςτθν παράγραφο 
2.4 ο μόνιμοσ πλθκυςμόσ, εμφανίηει μία μεγάλθ αφξθςθ κατά τθν τελευταία δεκαετία κάτι το 
οποίο δεν προβλζπεται να επαναλθφκεί ςτο μζλλον. 

Στθ μελζτθ του δικτφου αποχζτευςθσ ακακάρτων λιφκθκε υπόψθ πλθκυςμόσ 2.500 
ατόμων ομοιόμορφα κατανεμθμζνοσ ςτα 104.78 Θα τθσ περιοχισ του οικιςμοφ του 
Αμυγδαλεϊνα που ζχουν όρουσ δόμθςθσ. Ο οικιςμόσ του Σταυροφ εκτιμικθκε ότι κα δεχκεί 
1.000 άτομα. 

Το δίκτυο φδρευςθσ του Αμυγδαλεϊνα λαμβάνοντασ υπόψθ όλα τα δεδομζνα 
μελετικθκε για 4.000 άτομα. 

 

5.2 ΕΚΔΚΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΫΣΗ 

Για ατομικζσ θμεριςιεσ καταναλϊςεισ θ Αμερικανικι βιβλιογραφία δίδει ολικζσ τιμζσ 
μεταξφ W = 310 - 800 l/d.E, ενϊ θ Γερμανικι βιβλιογραφία δίδει ολικζσ τιμζσ για τισ 
Ευρωπαϊκζσ ςυνκικεσ W = 225 - 400 l/d.E. Για τισ Ελλθνικζσ ςυνκικεσ τα ςτοιχεία των 
διαφόρων Δ.Ε.Υ.Α. δίδουν χαμθλότερεσ τιμζσ, W = 55 - 275 l/d.E. Για τισ Κοινότθτεσ τθσ 
παροφςασ μελζτθσ λαμβάνεται τελικά μζςθ θμεριςια κατανάλωςθ κατά άτομο W = 350 l/d.E. 
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5.3 ΑΡΫΛΕΚΕΣ 

Το δίκτυο φδρευςθσ υφίςταται απϊλειεσ νεροφ από τισ ςυνδζςεισ των αγωγϊν, 
ανάλογα με τθν παλαιότθτά του, τθν ποιότθτα καταςκευισ και το είδοσ των αγωγϊν. Το 
ποςοςτό απωλειϊν f εκτιμάται είτε ανάλογα του μικουσ των αγωγϊν του δικτφου είτε, 

ςυνθκζςτερα, ανάλογα με τθν παροχι. Στθν παροφςα μελζτθ λαμβάνεται f = 10% τθσ μζςθσ 
θμεριςιασ παροχισ Qd. 

 

5.4 ΡΑΟΩΗ ΔΚΚΤΥΟΥ ΥΔΕΥΣΗΣ 

Θ παροχι του δικτφου φδρευςθσ ενόσ οικιςμοφ εξαρτάται από το επίπεδο διαβίωςθσ 

του πλθκυςμοφ, τισ παραγωγικζσ του δραςτθριότθτεσ, τθν εποχι και ϊρα αναφοράσ, τθν 
ποιότθτα του δικτφου κ.τ.λ. 

Θ θμεριςια παροχι δεν είναι ςτακερι ςε όλεσ τισ εποχζσ οφτε και κατά τθ διάρκεια τθσ 
θμζρασ. Οι μικροί οικιςμοί παρουςιάηουν εντονότερεσ διακυμάνςεισ τθσ παροχισ. Θ μζγιςτθ 
θμεριςια παροχι maxQd, εμφανίηεται τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ και κυμαίνεται για μικροφσ 

οικιςμοφσ από fs(d) = 1.5 μζχρι 3.5 τθσ μζςθσ θμεριςιασ παροχισ Qd. Στθ διάρκεια τθσ θμζρασ 
θ κατανομι τθσ θμεριςιασ παροχισ, δεν είναι πάλι ςτακερι. Τισ πρϊτεσ νυκτερινζσ ϊρεσ 
λαμβάνει τθ μικρότερθ τιμι fs(h) = 0.2 ζωσ 0.5 και τισ πρωινζσ ϊρεσ τθ μζγιςτθ fs(h) = 2.0 ζωσ 
3.0. Ο ςυντελεςτισ  = fs(d,h) = fs(d)*fs(h) καλείται ςυντελεςτισ αιχμισ, και οδθγεί ςτον 

κακοριςμό τθσ παροχισ αιχμισ Qs. 

Στθν ελλθνικι νομοκεςία ο ςυντελεςτισ αιχμισ ορίηεται από τθ ςχζςθ fs(h) = 

1.50+2.50/qm< 3.00. Θ qm προκφπτει από τθ μζγιςτθ θμεριςια παροχι maxQd = 1.50*Qd, 

κατανεμθ-μζνθ ςε όλο το 24ωρο ι ςε τμιμα αυτοφ (ςυνικωσ 16 ϊρεσ). 

Για τθ διαςταςιολόγθςθ τoυ δικτφου φδρευςθσ τθσ Κοινότθτασ του Αμυγδαλεϊνα 
λαμβάνεται fs(d) = 1.50, fs(h) = 2.70 και  = fs(d,h) = fs(d)*fs(h) = 1.50*2.70 ≈ 4.00. 

Σφμφωνα με τισ γερμανικζσ προδιαγραφζσ για τουσ μικροφσ οικιςμοφσ απαιτείται 
παροχι 48 m3/h ςε ζνα ςτόμιο πυρόςβεςθσ για δίωρθ διάρκεια πυρκαγιάσ. Ο ζλεγχοσ του 
δικτφου, ςε κατάςταςθ πυρκαγιάσ, γίνεται όχι για τθν παροχι αιχμισ fs(d,h) = 4.00 αλλά για τθ 
μζγιςτθ θμερθςία παροχι fs(d) = 1.50. 
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Θ διαςταςιολόγθςθ του δικτφου γίνεται ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. 

 

  ΣΤΟΚΩΕΚΑ ΔΚΑΣΤΑΣΚΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΣΫΤΕΚΚΟΥ ΔΚΚΤΥΟΥ ΥΔΕΥΣΗΣ 

  ΑΜΥΓΔΑΛΕΫΝΑ 

  ΕΛΑΧΙΣΤΘ ΔΙΑΜΕΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ= 110 mm 

  ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΣΤΕΨΘΣ H= 0.80 m 

  ΕΛΑΧΙΣΤΘ ΚΛΙΣΘ  I= 0.10%  % 

  ΒΑΘΟΣ ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ ΧΩΙΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΡΑΝΩΝ                               h= 2.00 m 

  ΡΑΧΟΣ ΥΡΟΒΑΣΘΣ ΟΔΟΣΤΩΣΙΑΣ α= 0.30 m 

  ΡΑΧΟΣ ΣΤΩΣΘΣ ΑΜΜΟΥ  ΕΡΙΚΑΛΥΨΘΣ ΑΓΩΓΟΥ β= 0.20 m 

  ΡΑΧΟΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΘΣ ΣΤΩΣΕΩΣ γ= 0.10 m 

  ΡΟΣΟΣΤΟ ΒΑΧΟΥ  Β= 70%  % 

  ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΡΙΧΩΜΑΤΩΝ ΑΡΟ ΔΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΟΥΣ ΔΑ= 100%  % 

  ΑΡΟΣΤΑΣΘ ΑΡΟΙΨΘΣ  ΡΟΪΟΝΤΩΝ   l= 5.00 km 

  ΑΡΟΣΤΑΣΘ ΜΕΤΑΦΟΑΣ ΑΔΑΝΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ   l2= 15.00 km 

  ΑΡΟΣΤΑΣΘ ΜΕΤΑΦΟΑΣ ΑΜΜΟΥ   l3= 15.00 km 

  ΑΙΘΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ N1= 4000 K 

  ΘΜΕΘΣΙΑ ΡΑΟΧΘ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ  q1= 350 l/d 

  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ ΑΙΧΜΘΣ fs(d,h)=  4.0 
 

  ΑΡΩΛΕΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ   10%   

 

Θ ςυνολικι παροχι ςχεδιαςμοφ του δικτφου, με ςυντελεςτι αιχμισ  fs(d,h) = 4.00 και 

απϊλειεσ 10%, ανζρχεται ςε Q = 4000 x 350 x 4 / 0.9 / 86400 ≈ 72.02 l/s. 

 

6. ΒΑΣΚΚΕΣ ΑΩΕΣ ΤΗΣ ΥΔΑΥΛΚΚΗΣ 
 

6.1 ΕΞΚΣΫΣΕΚΣ ΟΗΣ 
 

Στα δίκτυα των αγωγϊν υδρεφςεωσ επικρατεί θ ροι με πίεςθ. Οι εξιςϊςεισ που 
περιγράφουν τθ ροι ρευςτοφ ςϋ ζναν αγωγό (αςυμπίεςτο ρευςτό, μόνιμθ ροι) είναι: 

1. Εξίςωςθ ςυνζχειασ: Q = Ai*Vi, όπου Q θ παροχι, Αi το εμβαδόν διατομισ και Vi θ 
ταχφτθτα ςε τυχοφςα κζςθ i. 

2. Ιεϊρθμα του Bernoulli: E = pi/ρg+zi+aVi
2 

= ςτακερι, όπου Ε θ ενζργεια κατά μικοσ 
μιασ γραμμισ ροισ χωρίσ τθν παρουςία τριβϊν, pi θ υδροςτατικι πίεςθ, zi το υψόμετρο, Vi θ 
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ταχφτθτα ςε τυχοφςα κζςθ i, g θ επιτάχυνςθ τθσ βαρφτθτασ, ρ θ πυκνότθτα του ρευςτοφ και 

a1 ο ςυντελεςτισ CORIOLIS.  

3. Απϊλειεσ τριβϊν: ΔΗ = λ(VD/ν, k/D)*(l/D)*(V
2
/2g). Σε περίπτωςθ φπαρξθσ τριβϊν 

μεταξφ των ςθμείων i και i+1 τότε εμφανίηεται μία απϊλεια ενζργειασ ΔΗ, είναι δθλαδι Εi = 

Ei+1+ΔΘ. Ππου D ζνα γεωμετρικό μζγεκοσ διατομισ, k θ τραχφτθτα τθσ επζνδυςθσ, l θ 

απόςταςθ των δφο ςθμείων και ν θ κινθματικι ςυνεκτικότθτα του ρευςτοφ. Θ ςχζςθ αυτι 
είναι γνωςτι ωσ εξίςωςθ του DARCY - WEISBACH. 

4. Θ αρχι διατιρθςθσ τθσ ορμισ: F = d(Mv)dt, αποτελεί τθν εφαρμογι του δεφτερου 
νόμου του Νewton ςτθ κίνθςθ των ρευςτϊν. 

 

6.2 ΝΟΜΟΣ ΑΡΫΛΕΚΫΝ ΤΚΒΗΣ  
 

Για τυρβϊδεισ ροζσ ιςχφει θ εξίςωςθ των DARCY - WEISBACH  

V=(2g/λ)0.50*R0.50*I0.50, όπου Κ = ΔΘ/l , λ = λ(R
E ,k/R).  

Οι απϊλειεσ λ, για κυκλικοφσ αγωγοφσ και για πλιρθ ροι, δίδονται από τον 
θμικεωρθτικό τφπο των PRANTLE - COLEBROOK: 

1/λ = -2*log(2.51/(Re*λ)+ k/(3.71*d)),  

όπου, R
E 

= Vd/ ο αρικμόσ του REYNOLDS,  

θ κινθματικι ςυνεκτικότθτα του νεροφ ν = 1,31*10-6 m2/s ςτουσ 10 °C. 

H απόλυτθ τραχφτθτα για HD-PE, ζχει τθ μζςθ τιμι k = 0.001 mm, για διαμζτρουσ μζχρι 
200 mm, λαμβανομζνων όμωσ υπόψθ και των ςθμειακϊν απωλειϊν ςφμφωνα με το W 
302/DVGW λαμβάνεται k = 0.12 mm. 

Με παρόμοια μορφι απωλειϊν, ζχουν προτακεί διάφορεσ εμπειρικζσ ςχζςεισ για HD-
PE όπωσ:  

 Εξίςωςθ ΜΑΝΝΙΝG-STRICKLER (B.18), V = R
2/3

.I
1/2

/n  (m/s) n = 0.010  

 Εξίςωςθ HAZEN-WILLIAMS (B.17), V = C.I 0.54.R 0.63 (m/s) C = 150  

Στθν παροφςα μελζτθ γίνεται χριςθ τθσ εξίςωςθσ των DARCY-WEISBACH με k = 0.12 
mm. Θ εξίςωςθ των ΜΑΝΝΙΝG-STRICKLER, ζχει περιοριςμζνθ εφαρμογι ςε περιοχζσ εκτόσ τθσ 
αδρισ τυρβϊδουσ ροισ, όπωσ ςτα υπό πίεςθ δίκτυα φδρευςθσ. 
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7. ΕΣΫΤΕΚΚΟ ΔΚΚΤΥΟ ΥΔΕΥΣΗΣ ΚΟΚΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΥΓΔΑΛΕΫΝΑ ΚΑΚ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 
ΥΙΜΚΣΗΣ Θ ΣΥΓΚΕΝΤΫΣΕΫΣ 

 

7.1 ΥΨΚΣΤΑΜΕΝΟ ΔΚΚΤΥΟ 

Το εςωτερικό δίκτυο φδρευςθσ τθσ Κοινότθτασ Αμυγδαλεϊνα υδροδοτείται από δφο 
δεξαμενζσ ςυγκεντρϊςεωσ. Τθ δεξαμενι χαμθλισ ηϊνθσ, καταςκευισ 1970 χωρθτικότθτασ 200 
m3 ςε υψόμετρο +145 m και τθ δεξαμενι υψθλισ ηϊνθσ καταςκευισ 1985 ςε υψόμετρο 170 m 
χωρθτικότθτασ 243 m3. 

Το υφιςταμζνο δικτφο φδρευςθσ του οικιςμοφ του Αμυγδαλεϊνα καταςκευάςκθκε 
ςταδιακά, μεταπολεμικά, με τθ χριςθ διαφόρων υλικϊν και διαμζτρων χωρίσ καμμία 
ςτοιχειϊδθ μελζτθ. 

Θ γιρανςθ του υλικοφ, θ ανεπάρκεια των διαμζτρων και θ ζλλειψθ δευτερεφοντοσ 
δικτφου κακιςτά επιτακτικι τθν ανάγκθ αντικατάςταςθσ των καταςκευαςκζντων αγωγϊν 
πζραν τθσ τελευταίασ δεκαετίασ. 

Στο νζο δίκτυο προβλζπεται να ενταχκοφν δφο υφιςτάμενοι αγωγοί διαμζτρου Φ110 
(P36-L = 303.50m, P44-L = 55.00m) και ζνασ υφιςτάμενοσ αγωγόσ διαμζτρου Φ125 (P6-L = 
148,00m). 

 

7.2 ΝΕΟ ΔΚΚΤΥΟ 

Το εςωτερικό δίκτυο φδρευςθσ του Αμυγδαλεϊνα περιλαμβάνει τρεισ (3) επί μζρουσ 
κατθγορίεσ δικτφων. Το πρωτεφον, το δευτερεφον και το τριτεφων δίκτυο φδρευςθσ. 

Το πρωτεφον δίκτυο, ςτθν ολοκλιρωςι του, κα ζχει 47 αγωγοφσ και 44 κόμβουσ. Οι 
τρεισ υφιςτάμενοι αγωγοί που ενςωματϊνονται ςτο ζργο ζχουν μικοσ 506.5 μζτρα. Το 

ςυνολικό μικοσ των νζων αγωγϊν του πρωτεφοντοσ δικτφου, από ςωλινεσ HD-PE/10 PN 
ανζρχεται ςε 8.865 μζτρα και οι διάμετροι κυμαίνονται μεταξφ 110 και 315. 

Το δευτερεφον δίκτυο αποτελείται από ςωλινεσ HD-PE/10 PN διαμζτρου Φ63 με 
ςυνολικό μικοσ 26.017,5 μζτρα και Φ75 με ςυνολικό μικοσ 6.733,50 μζτρα.  

Το τριτεφον δίκτυο, από ςωλινεσ HD-PE/10 PN διαμζτρων μεταξφ Φ25 και Φ50, που 
περιλαμβάνει 1.585 ιδιωτικζσ ςυνδζςεισ και ςυγκεκριμζνα 1100 διατομισ Φ25, 400 διατομισ 
Φ32, 80 διατομισ Φ40 και 5 διατομισ Φ50.  

Μεταξφ των κόμβων Ν4-Ν14 και Ν16-Ν17, ςτουσ αγωγοφσ -4 και -18 αντίςτοιχα, κα 
τοποκετθκοφν δφο (2) μειωτζσ πίεςθσ προκειμζνου θ πίεςθ να μθν κυμαίνεται ςε υψθλά 
επίπεδα κατάντθ αυτϊν. Ζτςι το δίκτυο του οικιςμοφ κα χωριςκεί ςε τρεισ ηϊνεσ (υψθλι, 

μζςθ, χαμθλι) για τθν αποφυγι πιζςεων μεγαλφτερων των 7,5 ατμοςφαιρϊν ςε όλα τα 
ςθμεία του δικτφου και κατ’ επζκταςθ τθν προςταςία των ιδιωτικϊν δικτφων και εξαρτθμάτων 
των καταναλωτϊν. 
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Ρροκειμζνου να είναι δυνατι θ μερικι απομόνωςθ του πρωτεφοντοσ δικτφου ςε 
περίπτωςθ εργαςιϊν ςυντιρθςθσ ι επιςκευισ του, τοποκετοφνται δικλείδεσ ςε κόμβουσ ζτςι 
ϊςτε να είναι εφικτι θ απομόνωςθ τμθμάτων του δικτφου. Οι δικλείδεσ είναι κάκε φορά 
κατάλλθλθσ διαμζτρου ανάλογα με τθ διάμετρο του αγωγοφ ςτον οποίο τοποκετοφνται. Θ 
ακριβισ κζςθ τοποκζτθςθσ των δικλείδων φαίνεται ςτθν οριηοντιογραφία του δικτφου 

φδρευςθσ. 

Κάκε ςωλινασ του δευτερεφοντοσ δικτφου ςυνδζεται με τουσ αγωγοφσ του 
πρωτεφοντοσ με αγωγό Φ110, με τθν βοικεια ΤΑΥ. Στο πεηοδρόμιο καταςκευάηεται φρεάτιο 
με δικλείδα ελζγχου Φ50 ι Φ65 ανάλογα με τθ διάμετρο του αγωγοφ. 

Στο δε τριτεφον δίκτυο κάκε ςωλινασ ςυνδζεται με τουσ αγωγοφσ του δευτερεφοντοσ 

με ειδικι θλεκτροςυγκολλοφμενθ ςζλα παροχισ εν λειτουργία ι όχι, και καταλιγει ςτο 
φρεάτιο του μετρθτι του καταναλωτι. 

Στο φρεάτιο μετρθτι του καταναλωτι τοποκετοφνται αντίςτοιχθ δικλείδα ελζγχου, 
ειδικό τεμάχιο για τον κακαριςμό, το υδρόμετρο και αντίςτοιχθ βαλβίδα αντεπιςτροφισ. Στθν 
καταςκευι περιλαμβάνονται και όλα τα μικροχλικά που απαιτοφνται για τισ ςυνδζςεισ των 

επιμζρουσ εξαρτθμάτων και ςωλινων για τθν πλιρθ, ςτεγανι και ορκι λειτουργία τθσ 
υδρολθψίασ. 

Στα υψθλότερα ςθμεία των αγωγϊν -10, P-12, P-32, P-34, P-41, P-43 & -45 τίκενται 7 
εξαερωτζσ. Στα χαμθλότερα ςθμεία των αγωγϊν -21, -44, –47 & -48 τίκενται 4 εκκενωτζσ.  

Οι αγωγοί εκκζνωςθσ αποτελοφνται από ςωλινεσ πολυαικυλενίου HD-PE/10 PN 
διαμζτρου Φ110. Οι αγωγοί εκκζνωςθσ κα οδθγοφνται εάν είναι εφικτό ςε αγωγοφσ ομβρίων, 
ρζματα αλλά όχι ςε δίκτυο αποχζτευςθσ ακακάρτων. Εφ’ όςον δεν υπάρχει θ δυνατότθτα να 
εφαρμοςτεί κάποια από τισ παραπάνω περιπτϊςεισ κα προςαρμόηεται κατάλλθλοσ ελαςτικόσ 
ςωλινασ, ο οποίοσ κα εκκενϊνει ςτο οδόςτρωμα. 

Τζλοσ ςτο δίκτυο φδρευςθσ προβλζπεται να τοποκετθκοφν και είκοςι τζςςερα (24) νζα 
ςτόμια πυρόςβεςθσ διαμζτρου ςφνδεςθσ DN100 και δφο (2) εξόδων 2*2.5”. Τα είκοςι τζςςερα 
(24) νζα υδροςτόμια τοποκετοφνται ςτουσ κόμβουσ όπωσ παρουςιάηεται ςτθν 
οριηοντιογραφία του δικτφου φδρευςθσ. 

Στα διαγράμματα που ακολουκοφν φαίνονται τα ςτοιχεία των αγωγϊν του εςωτερικοφ 
δικτφου του οικιςμοφ Αμυγδαλεϊνα. 
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7.3 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΫΣΕΫΣ 

Ο οικιςμόσ του Αμυγδαλεϊνα υδροδοτείται από δφο (2) δεξαμενζσ. Ανάντθ του 
οικιςμοφ υπάρχει μία δεξαμενι ςυγκεντρϊςεωσ που υδροδοτεί τθ χαμθλι ηϊνθ, καταςκευισ 
1970, χωρθτικότθτασ 200 m3, ςε υψόμετρο +145 m και θ δεξαμενι υψθλισ ηϊνθσ καταςκευισ 

1985 ςε υψόμετρο 170 m χωρθτικότθτασ 243 m
3
. 

Θ χωρθτικότθτα τθσ δεξαμενισ ςυγκεντρϊςεωσ πρζπει να καλφπτει τισ παραπάνω 
ανάγκεσ, προκφπτει δθλαδι από τον όγκο του πόςιμου νεροφ τθσ εξιςωτικισ λειτουργίασ + 
κάλυψθ αναγκϊν διακοπισ + απαίτθςθ πυρκαγιάσ. 

 Για τθν εξιςωτικι λειτουργία του ςυςτιματοσ και για 10ωρο λειτουργία αντλιϊν (από 
6- 16 ϊρεσ), απαιτείται όγκοσ δεξαμενισ Vd1 = 0,44*Qd, ενϊ για 24ωρο άντλθςθ ι 
εξωτερικοφ αγωγοφ ελεφκερθσ ροισ ο απαιτοφμενοσ όγκοσ φκάνει ςτο Vd1 = 0,25*Qd. 

 Για τθν κάλυψθ αναγκϊν διακοπισ τθσ υδροδοτιςεωσ απαιτείται όγκοσ δεξαμενισ Vd2 

= 0.20*maxQd. 

 Τζλοσ θ απαίτθςθ πυρκαγιάσ καλφπτεται για μικρζσ κοινότθτεσ (λίγα ςτόμια) με Vd3 = 
96 m3. 

Ο ςυνολικόσ όγκοσ των δεξαμενϊν ςυγκεντρϊςεωσ κα είναι: Vd = 0,25*maxQd+ 
0.20*maxQd+ 96 = 0.45*maxQd+ 96 m3. Για τον οικιςμό του ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ o μελλοντικόσ 
αναγκαίοσ όγκοσ δεξαμενϊν για πλθκυςμό 40ετίασ 4.000 ατόμων είναι  

Vd = 0,45*(4.000*2,00*0,25/0,90)+96 = 1.096 m3. 

Ο ςθμερινόσ απαιτοφμενοσ όγκοσ δεξαμενϊν είναι Vd = 0,45*(2724*2,00*0,25/0,90)+ 
96 = 777 m3. 

O υφιςτάμενοσ όγκοσ δεξαμενϊν 443 m3  δεν επαρκεί από πλευράσ χωρθτικότθτασ για 
τθν υδροδότθςθ του οικιςμοφ και των προβλεπομζνων ατόμων. Ρροτείνεται θ δεξαμενι 

χαμθλισ ηϊνθσ να λειτουργεί μόνο για τισ ανάγκεσ άρδευςθσ και να καταςκευαςκεί μία νζα 
δικάλαμθ 600 m3 δεξαμενι δίπλα ςτθ δεξαμενι υψθλισ ηϊνθσ. Θα απαιτθκεί μελλοντικά θ 
καταςκευι και νζασ όμοιασ δεξαμενισ ςτο ίδιο υψόμετρο με τθ δεξαμενι υψθλισ ηϊνθσ με 
όγκο 600 m3 που κα καλφψει τισ μελλοντικζσ ανάγκεσ και ταυτόχρονα κα ικανοποιιςει τθν 
ανάγκθ αντικατάςταςθσ τθσ υφιςτάμενθσ δεξαμενισ των 243 m3 λόγω γιρανςι τθσ.  

 

8. ΕΡΚΛΥΣΕΚΣ ΔΚΚΤΥΟΥ 

Για τθν επίλυςθ του εςωτερικοφ δικτφου υδρεφςεωσ του Αμυγδαλεϊνα, εφαρμόηεται 
το πρόγραμμα WORKS 2016 τθσ TECHNOLOGISMIKI. 

Στο τεφχοσ 2 των υδραυλικϊν υπολογιςμϊν φαίνονται αναλυτικά τα ςτοιχεία των 

επιλφςεων. Φαίνεται θ φπαρξθ επαρκοφσ πίεςθ ςε όλα τα ςθμεία του οικιςμοφ για κατάςταςθ 
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αιχμισ και πυρκαγιάσ. Τοφτο επιτεφχκθκε με τθν εκλογι ευμεγζκων διαμζτρων και επιτυχι 
ςχεδίαςθ του κυρίου δικτφου.  

Γίνεται ανάλυςθ των εξισ καταςτάςεων. 

1. Ραροχι αιχμισ για πλθκυςμό κορεςμοφ Qs (P = 4, Κ = 4000, Q = 72,02 l/s),  

2. Μζγιςτθ θμερθςία παροχι για πλθκυςμό κορεςμοφ Qd και πυρκαγιά ςε ζναν από 
τουσ κόμβουσ 2,5,7,10,13,14,16,17,20,21,25,27,29,31,33,34,35,37,39,41,42,46,48 (P = 1.5, Q = 
41,10 l/s). 

Στουσ πίνακεσ που ακολουκοφν φαίνονται τα διακζςιμα φψθ πίεςθσ ςτουσ κόμβουσ του 
πρωτεφοντοσ δικτφου και τα υδραυλικά ςτοιχεία των αγωγϊν για τθ κατάςταςθ αιχμισ και για 

τθν ενεργοποίθςθ των αντιςτοίχων ςτομίων πυρκαγιάσ. 
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ΣΤΟΚΩΕΚΑ KΟΜΒΫΝ EΣΫΤΕΚKΟΥ ΔΚKΤΥΟΥ ΥΔΕΥΣΗΣ ΑΜΥΓΔΑΛΕΫΝΑ 
ΣΕ KΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΩΜΗΣ 

 ΣΤΟΚΩΕΚΑ KΟΜΒΟΥ 

α/α 
Υψόμετρο 

(m) 
Ζιτθςθ κόμβου 

(l/s) 
Ριεηομετρικό φορτίο (m) 

(m) 
N1 137.82 0.56 31.124 

N2 102.10 1.22 65.991 

N3 80.85 2.28 55.003 

N4 89.50 0.37 48.484 

N5 90.11 1.55 77.401 

N6 102.43 1.99 65.234 

N7 123.65 1.37 44.344 

N8 107.80 2.97 59.654 

N9 91.85 2.18 43.773 

N10 83.26 1.52 52.304 

N11 80.17 0.71 55.392 

N12 73.65 0.90 61.950 

N13 77.64 0.73 58.249 

N14 89.80 0.00 78.185 

N15 74.45 0.57 61.221 

N16 70.20 1.18 63.686 

N17 69.10 0.82 44.785 

N18 70.80 4.16 63.793 

N19 69.50 1.14 43.982 

N20 74.42 1.50 38.549 

N21 81.50 1.48 55.012 

N22 74.39 1.25 61.475 

N23 73.25 0.79 62.443 

N24 72.50 1.09 63.091 

N25 84.80 1.43 52.784 

N26 77.43 0.99 59.414 

N27 75.60 1.83 60.804 

N28 80.20 3.19 55.737 

N29 87.80 2.80 48.031 

N30 89.33 1.22 46.113 

N31 86.30 1.69 49.121 

N32 64.10 1.88 47.631 

N34 62.42 1.74 48.825 

N35 65.32 3.02 46.625 

N36 66.50 3.00 46.057 

N37 66.20 1.36 45.790 

N38 63.40 1.30 47.964 

N39 63.10 2.40 48.239 

N40 67.00 1.14 46.677 

N42 143.03 0.96 25.486 

N43 62.42 4.44 48.555 

N33 64.20 2.30 47.154 

N41 64.20 0.00 47.153 

N45 97.20 3.00 70.624 

  72.02  
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ΣΤΟΚΩΕΚΑ ΑΓΫΓΫΝ EΣΫΤΕΚΚΟΥ ΔΚΚΤΥΟΥ ΥΔΕΥΣΗΣ ΑΜΥΓΔΑΛΕΫΝΑ  
ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΩΜΗΣ 

α/α Πνομα 
Εξωτρικι 

διάμετροσ 
(mm) 

Μικοσ 
(m) 

Ταχφτθτα 
(m/s) 

Ραροχι 
(l/s) 

Απϊλειεσ 
(m/km) 

1 P1 315 215.0 1.25 72.02 5.039 

2 P2 315 206.0 1.09 64.67 3.887 

3 P3 110 113.0 0.41 3.00 2.334 

4 P4 315 26.0 1.02 60.45 3.418 

5 P6 125 148.0 0.28 -2.62 0.977 

6 P7 160 196.0 0.43 6.51 1.578 

7 P8 160 158.0 0.58 8.84 2.763 

8 P9 110 193.0 0.15 1.07 0.363 

9 P10 110 212.0 0.26 1.90 1.013 

10 P11 140 272.0 0.12 1.44 0.194 

11 P12 110 123.5 0.01 -0.08 0.004 

12 P13 110 203.0 0.11 0.79 0.210 

13 P14 110 302.5 0.23 1.69 0.818 

14 P15 140 235.0 0.31 3.62 1.012 

15 P16 200 56.0 0.32 -7.59 0.685 

16 P17 250 68.0 0.91 34.00 3.678 

17 P18 200 201.0 1.23 29.27 8.616 

18 P19 110 251.5 0.57 4.16 4.279 

19 P21 160 132.5 0.61 9.28 3.023 

20 P22 160 216.5 0.54 8.14 2.387 

21 P23 250 109.0 1.13 42.32 5.701 

22 P24 110 190.5 0.51 3.66 3.372 

23 P25 110 110.0 0.33 2.41 1.561 

24 P26 110 131.5 0.22 1.62 0.764 

25 P27 315 114.0 1.01 60.08 3.469 

26 P28 160 167.5 0.74 11.19 4.349 

27 P29 160 122.0 0.67 10.20 3.612 

28 P30 160 188.0 0.55 8.37 2.519 

29 P31 110 223.5 0.33 2.38 1.525 

30 P32 140 176.5 0.24 2.80 0.633 

31 P33 140 548.0 0.25 2.91 0.683 

32 P34 140 79.0 0.14 1.69 0.256 

33 P35 140 396.0 0.57 6.64 3.110 

34 P36 110 303.5 0.41 -2.98 2.308 

35 P37 140 236.5 0.51 6.00 2.585 

36 P38 140 77.5 0.17 -1.99 0.343 

37 P39 140 148.5 0.27 3.20 0.806 

38 P40 140 212.0 0.56 6.49 2.972 

39 P41 140 134.5 0.67 -7.85 4.243 

40 P42 160 117.0 1.11 16.85 9.344 

41 P43 160 229.0 0.52 7.88 2.241 

42 P44 110 55.0 0.61 4.44 4.832 

43 P45 140 226.0 0.41 4.76 1.669 

44 P47 140 665.0 0.03 0.41 0.021 

45 P48 160 207.5 1.19 17.99 10.587 

46 P49 250 154.0 1.27 47.46 6.949 

47 P50 110 15.0 0.06 0.41 0.067 
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# 

Π
νο

μ
α

 

Ρ
ιε

ηο
μ

ετ
ρ

ικ
ό

 

φ
ψ

ο
σ 

(m
) 

Ρ
ιε

ηο
μ

ετ
ρ

ικ
ό

 

φ
ο

ρ
τί

ο
 (

m
) 

Κ
α

κ
α

ρ
ι

 

ει
ς

ρ
ο

ι
 (

l/
s)

 

Ρ
ο

ιό
τθ

τα
 

1 R1 169 0 -72.02 0 
 

9. ΡΟΧΡΟΛΟΓΚΣΜΟΣ ΕΣΫΤΕΚΚΟΥ ΔΚΚΤΥΟΥ ΥΔΕΥΣΗΣ ΚΟΚΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΥΓΔΑΛΕΫΝΑ 
 

Για τθν καταςκευι του εςωτερικοφ δικτφου φδρευςθσ τθσ Κοινότθτασ Αμυγδαλεϊνα ο 
προχπολογιςμόσ ανζρχεται ςε 2.966.000,00 €.  

 
Tο τιμολόγιο μελζτθσ ςυντάχκθκε ςφμφωνα με 

 τθν υπ’ αρ. ΔΝΣγ/οικ.3577/ΦΝ 466/4-5-2017 απόφαςθ του Υπουργοφ Υποδομϊν και 
Μεταφορϊν «Κανονιςμόσ Ρεριγραφικϊν Τιμολογίων Εργαςιϊν για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
ζργων» (Φ.Ε.Κ. Β’1746/19.05.2017). 

 Για τα άρκρα Υδραυλικϊν (ΥΔ) και Οδοποιϊασ (ΟΔΟ) τιμζσ μονάδασ για ζργα 
προχπολογιςμοφ από 1.500.000 € ζωσ 5.000.000 € 

 Για τα άρκρα Οικοδομικϊν (ΟΙΚ) τιμζσ μονάδασ για ζργα προχπολογιςμοφ > 2.000.000 
€ 
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TMHMA B 
   

 Ε Λ Λ Η Ν Κ Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ  Α Τ Κ Α  

 Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ  

   

 Καταςκευι του τμιματοσ του εξωτερικοφ δικτφου φδρευςθσ των 
Κοινότθτων ΑΜΥΓΔΑΛΕΫΝΑ, ΡΟΛΥΣΤΥΛΟΥ και ΖΥΓΟΥ Δ.Ε. ΨΚΛΚΡΡΫΝ 
του Διμου ΚΑΒΑΛΑΣ που βρίςκεται εντόσ του πεδίου εφαρμογισ τθσ 

μελζτθσ του εςωτερικοφ δικτφου φδρευςθσ τθσ Κοινότθτασ 
Αμυγδαλεϊνα. 

 

   

  
Τ Ε Ω Ν Κ Κ Η  Ρ Ε  Κ Γ  Α Ψ Η  

 

 

  
 

 

 
Καβάλα, Κοφλιοσ 2020 
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1. ΑΝΤΚΚΕΚΜΕΝΟ 
 

Θ παροφςα τεχνικι περιγραφι αφορά τθν καταςκευι του τμιματοσ του εξωτερικοφ 
δικτφου φδρευςθσ των Κοινότθτων Αμυγδαλεϊνα, Ρολφςτυλου και Ζυγοφ Δ.Ε. Ψιλίππων του 
Διμου Καβάλασ που βρίςκεται εντόσ του πεδίου εφαρμογισ τθσ μελζτθσ του εςωτερικοφ 

δικτφου φδρευςθσ τθσ Κοινότθτασ Αμυγδαλεϊνα. 

Ωσ γνωςτό, θ κατά το ζτοσ 2011 ενοποίθςθ των Διμων Καβάλασ και Φιλίππων αποτελεί 
καλι ευκαιρία για τθν πλιρθ μεταβολι τθσ ςθμερινισ κάλυψθσ των υδρευτικϊν αναγκϊν των 
οικιςμϊν των παρατενάγιων Κοινοτιτων τθσ Δ.Ε. Φιλίππων. Για τον ςκοπό αυτό ανατζκθκε ςε 
ςφμπραξθ μελετθτικϊν γραφείων, των μελετθτϊν κ.κ. Μαυρίδθ Θωμά, Ρολιτικό Μθχανικό, 
Αργφρθ Μαρίασ, Θλεκτρολόγο Μθχανικό και Ραπαχαράλαμπου Χριςτου, Γεωλόγο, θ 
εκπόνθςθ των μελετϊν «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΫΤΕΚΚΟΥ ΔΚΚΤΥΟΥ ΥΔΕΥΣΗΣ ΤΫΝ ΚΟΚΝΟΤΗΤΫΝ 
ΛΥΔΚΑΣ – ΚΗΝΚΔΫΝ – ΨΚΛΚΡΡΫΝ – ΚΥΟΝΕΚΟΥ Δ.Ε. ΨΚΛΚΡΡΫΝ ΑΡΟ ΤΚΣ ΡΗΓΕΣ ΒΟΪΑΝΗΣ 
(υδραυλικι, ςτατικι δεξαμενϊν, θλεκτρομθχανολογικι αντλιοςταςίων, περιβαλλοντικι)» 
και «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΫΤΕΚΚΟΥ ΔΚΚΤΥΟΥ ΥΔΕΥΣΗΣ ΤΫΝ ΚΟΚΝΟΤΗΤΫΝ ΔΑΤΟΥ - ΡΟΛΥΣΤΥΛΟΥ - 

ΑΜΥΓΔΑΛΕΫΝΑ – ΖΥΓΟΥ Δ.Ε. ΨΚΛΚΡΡΫΝ ΑΡΟ ΤΚΣ ΡΗΓΕΣ ΒΟΪΑΝΗΣ (υδραυλικι, ςτατικι 
δεξαμενϊν, θλεκτρομθχανολογικι αντλιοςταςίων, περιβαλλοντικι)», με ςκοπό τθν εξζταςθ 
τθσ δυνατότθτασ υδροδότθςθσ των προαναφερκζντων Κοινοτιτων τθσ Δ.Ε. Φιλίππων μζςω 
των πθγϊν Βοϊράνθσ, δεδομζνθσ τθσ δυναμικότθτάσ τουσ αλλά και τθσ γειτνίαςθσ του 
Κεντρικοφ Αγωγοφ Φδρευςθσ (Κ.Α.Υ.) τθσ Δ.Ε. Καβάλασ από τθσ πθγζσ Βοϊράνθσ με τισ 
Κοινότθτεσ Λυδίασ – Κρθνίδων – Ρολφςτυλου – Αμυγδαλεϊνα. 

Σφμφωνα με τισ προαναφερκείςεσ μελζτεσ, προβλζπεται θ υδροδότθςθ 15.340 
κατοίκων με πρόβλεψθ πλθκυςμοφ 20ετίασ και 20.551 κατοίκων με πρόβλεψθ πλθκυςμοφ 
40ετίασ. 

Θ τροφοδοςία των δικτφων μεταφοράσ του νεροφ, προσ τισ προσ υδροδότθςθ 
Κοινότθτεσ, κα γίνει με τρία αντλιοςτάςια, που κα καταςκευαςκοφν ςε κζςεισ πλθςίον 

εκκενωτϊν του Κεντρικοφ Αγωγοφ Φδρευςθσ (Κ.Α.Υ.) που ςυνδζει τισ πθγζσ Βοϊράνθσ με το 
Κεντρικό Αντλιοςτάςιο Φδρευςθσ Δ.Ε. Καβάλασ (Κ.Α.Υ. Δ.Ε. Κ.) ςτα Αμιςιανά κακϊσ και δφο 
ενδιάμεςων αντλιοςταςίων, ςε κατάλλθλεσ κζςεισ επί των οδεφςεων προσ τισ Κοινότθτεσ 
Φιλίππων και Κρυονερίου. 

Από τθ «Μελζτθ καταςκευισ εξωτερικοφ δικτφου φδρευςθσ των Κοινοτιτων Δάτου – 
Ρολφςτυλου – Αμυγδαλεϊνα - Ζυγοφ Δ.Ε. Ψιλίππων από τισ πθγζσ Βοϊράνθσ (υδραυλικι, 
ςτατικι δεξαμενϊν, θλεκτρομθχανολογικι αντλιοςταςίων, περιβαλλοντικι)» προτείνεται θ 
καταςκευι ενόσ αντλιοςταςίου (Α.Υ.3) ςε κζςθ πλθςίον εκκενωτι (φρεάτιο Φ32) του Κεντρικοφ 
Αγωγοφ Φδρευςθσ (Κ.Α.Υ.) που ςυνδζει τισ πθγζσ Βοϊράνθσ με το Κεντρικό Αντλιοςτάςιο 
Φδρευςθσ ςτα Αμιςιανά και υδροδοτεί τθ Δ.Ε. Καβάλασ, κακϊσ και θ καταςκευι εξωτερικοφ 

δικτφου φδρευςθσ από το αντλιοςτάςιο Α.Υ.3 ζωσ τθ γεϊτρθςθ Ηυγοφ, μικουσ 12.870 m και 
υλικοφ καταςκευισ από χυτοςιδθροφσ ςωλινεσ κλάςθσ πιζςεωσ C40 και HD-PE. Ζτςι ζχουμε: 
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 Το αντλιοςτάςιο Α.Υ.3 πλθςίον του φρεατίου Φ32 του Κ.Α.Υ., για τθν υδροδότθςθ των 
οικιςμϊν Ηυγοφ, Νζου Ηυγοφ, Ρολφςτυλου, Δάτου, Άνω Δάτου, Αμυγδαλεϊνα και Σταυροφ. 

 Το εξωτερικό δίκτυο φδρευςθσ τθσ Κοινότθτασ Αμυγδαλεϊνα, από το αντλιοςτάςιο 
Α.Υ.3 ζωσ τθ νζα δεξαμενι ΔΑΜ 169 (R1) μικουσ 5.175 m από χυτοςιδθροφσ ςωλινεσ κλάςθσ 

πιζςεωσ C40, από τα οποία 1.755 m (5 = 1.285 m διαμζτρου DN 300 και 20 = 470 m 
διαμζτρου DN 200) βρίςκονται εντόσ του πεδίου εφαρμογισ τθσ μελζτθσ του εςωτερικοφ 
δικτφου φδρευςθσ τθσ Κοινότθτασ Αμυγδαλεϊνα. 

Επίςθσ από τα υπόλοιπα 7.695 m του εξωτερικοφ δικτφου φδρευςθσ των οικιςμϊν 
Ρολφςτυλου – Δάτου – Ηυγοφ τα 330 m (46 = 330 m διαμζτρου DN 200) βρίςκονται εντόσ του 
ρυμοτομικοφ ςχεδίου του Αμυγδαλεϊνα. 
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2. ΡΕΚΟΩΗ ΕΓΟΥ 

Το ζργο «Καταςκευι εξωτερικοφ δικτφου φδρευςθσ των Κοινοτιτων Δάτου – 
Ρολφςτυλου – Αμυγδαλεϊνα – Ζυγοφ Δ.Ε. Ψιλίππων από τισ πθγζσ Βοϊράνθσ» ευρίςκεται 
εντόσ του νζου «Καλλικρατικοφ» ενιαίου Διμου Καβάλασ. Το τμιμα του εξωτερικοφ δικτφου 
φδρευςθσ που προτείνεται να καταςκευαςτεί ταυτόχρονα / παράλλθλα με το εςωτερικό 
δίκτυο φδρευςθσ του Αμυγδαλεϊνα βρίςκεται εντόσ των ορίων του οικιςμοφ του 

Αμυγδαλεϊνα και εξζρχεται από αυτόν, ςε μικοσ 215 μ, μόνο για να πλθρϊςει τθ δεξαμενι 
φδρευςθσ του οικιςμοφ. 

 

2.1 ΟΚ ΟΚΚΚΣΜΟΚ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

Οι υδροδοτοφμενοι οικιςμοί από το ζργο «Καταςκευι εξωτερικοφ δικτφου φδρευςθσ 
των Κοινοτιτων Δάτου – Ρολφςτυλου – Αμυγδαλεϊνα – Ζυγοφ Δ.Ε. Ψιλίππων από τισ πθγζσ 
Βοϊράνθσ» είναι: 

 ΗΥΓΟΣ – ΝΕΟ ΗΥΓΟΣ (Ρρόςφυγεσ) – ΡΟΛΥΣΤΥΛΟ - ΔΑΤΟ – ΜΙΚΟΧΩΙ – 
ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ – ΣΤΑΥΟΣ. 

Στον παρακάτω δορυφορικό χάρτθ φαίνονται οι οικιςμοί τθσ περιοχισ. 

 
Θ περιοχι του ζργου βρίςκεται εκτόσ NATURA 2000 όπωσ φαίνεται και ςτον παραπάνω χάρτθ. 
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2.2 ΓΕΫΛΟΓΚΚΑ ΣΤΟΚΩΕΚΑ ΤΗΣ ΕΥΥΤΕΗΣ ΡΕΚΟΩΗΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 
 

Στο πλαίςιο του ζργου «Καταςκευι εξωτερικοφ δικτφου φδρευςθσ των Κοινοτιτων 
Δάτου – Ρολφςτυλου – Αμυγδαλεϊνα – Ζυγοφ Δ.Ε. Ψιλίππων από τισ πθγζσ Βοϊράνθσ» 
εκπονικθκε θ μελζτθ με τίτλο «Γεωτεχνικι ζρευνα περιοχισ εξωτερικοφ δικτφου φδρευςθσ 
Κοινοτιτων Δ.Ε. Ψιλίππων από τισ πθγζσ Βοϊράνθσ». 

Για τθν εκπόνθςθ τθσ προαναφερκείςασ γεωτεχνικισ ζρευνασ, πραγματοποιικθκαν επί 
τόπου εξετάςεισ των γεωλογικϊν και τεχνικογεωλογικϊν ςυνκθκϊν τθσ περιοχισ του ζργου και 
αξιολόγθςθ των διακζςιμων γεωτεχνικϊν ςτοιχείων. 

Στα οικόπεδα που πρόκειται να καταςκευαςτοφν τα τρία (3) αντλιοςτάςια του νζου 
αγωγοφ φδρευςθσ ανορφχκθκαν τρεισ (3) δειγματολθπτικζσ γεωτριςεισ, ενϊ εντόσ αυτϊν 
εκτελζςτθκε και θ Ρρότυπθ Δοκιμι Διείςδυςθσ (SPT). Σε επιλεγμζνα ςθμεία τθσ διζλευςθσ του 
νζου αγωγοφ φδρευςθσ διανοίχτθκαν ερευνθτικά φρεάτια, όπου πραγματοποιικθκε θ λιψθ 
διαταραγμζνων δειγμάτων. 

Για το ςυγκεκριμζνο ζργο κα λθφκοφν υπόψθ τα ςτοιχεία που προκφπτουν από τθ 
γεϊτρθςθ Φ32 βάκουσ 20m και από τα ερευνθτικά φρεάτια ΕΦ10 - ΕΦ16 όπωσ φαίνονται 
παρακάτω. 

 

 

 
 
 

 WGS 84 EΓΣΑ87 Υψόμετρο 
(m) Γεϊτρθςθ Ψ32 φ λ Ω Υ 

40° 57' 37,77'' 24° 19' 39,69'' 527427.24 4534137.43 49 
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 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ WGS 

ΑΝΑΨΟΑ Ψ λ 

ΕΨ10 40° 58' 24.08"N 24° 21' 36.97"E 

ΕΨ11 40° 58' 17.04"N 24° 21' 58.64"E 

ΕΨ12 40° 58' 0.65"N 24° 21' 55.31"E 

ΕΨ13 40° 57' 48.0"N 24° 21' 53.81"E 

ΕΨ14 40° 57' 44.17"N 24° 22' 2.68"E 

ΕΨ15 40° 57' 42.99"N 24° 21' 53.14"E 

ΕΨ16 40° 57' 46.49"N 24° 19' 52.82"E 

 
2.2.1 ΣΤΫΜΑΤΟΓΑΨΚΑ ΡΕΚΟΩΗΣ ΕΕΥΝΑΣ 

 

Οι ςχθματιςμοί που δομοφν τθν περιοχι είναι πρόςφατεσ αποκζςεισ χαλαρϊν 
αμμωδϊν (ψακυρϊν) υλικϊν με μεταβαλλόμενθ περιεκτικότθτα λεπτϊν ι και μεγαλφτερου 
πάχουσ ςτρϊςεων αργίλου. 

Οι διατρθκζντεσ ςχθματιςμοί χαρακτθρίηονται ψακυροί, χαλαρισ πυκνότθτασ ι 
ςυνεκτικοί μαλακοί. 

Οι ςχθματιςμοί που αναγνωρίςτθκαν ςτθν περιοχι παρουςιάηονται παρακάτω: 

Γεϊτρθςθ Ψ32 
 

0.00 – 3.00μ 
Σκοφρα Καςτανι Αμμϊδθσ 
Άργιλοσ Κατάταξθ κατά USCS: CL      
ΣΤΫΜΑ 1 

3.00 – 4.60μ 
Τφρφθ                                                  
Κατάταξθ κατά USCS: SP       
ΣΤΫΜΑ 2 

4.60 – 7.50μ 
Τεφρι Αμμϊδθσ Άργιλοσ   
Κατάταξθ κατά USCS: CL                         
ΣΤΫΜΑ 3 

7.50 – 9.40μ 
Γκρίηα Αμμοϊλφσ 
Κατάταξθ κατά USCS: ML 
ΣΤΫΜΑ 4 

9.40 – 20.00μ 
Τεφρι Άργιλοσ                             
Κατάταξθ κατά USCS: CH              
ΣΤΫΜΑ 5 

Επιςθμαίνεται ότι κατά τθν ανόρυξθ τθσ γεϊτρθςθσ παρατθρικθκε φπαρξθ υπόγειου 
υδροφόρου ορίηοντα ςε βάκοσ ≈ ‐ 1.50 μ από τθν επιφάνεια του εδάφουσ. 
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Στα διαταραγμζνα δείγματα που ελιφκθςαν από τα ερευνθτικά φρεάτια εκτελζςτθκαν 
κατάλλθλεσ εργαςτθριακζσ δοκιμζσ κατάταξθσ, τα αποτελζςματα των οποίων παρουςιάηονται 
ςτον παρακάτω πίνακα: 

ΕΕΥΝΗΤΚΚΟ 
ΨΕΑΤΚΟ 

ΒΑΙΟΣ 
ΔΕΚΓΜΑΤΟΛΗΪΚΑΣ 

(μ) 

Κατάταξθ κατά 
USCS 

ΕΨ10  0.90 Μάρμαρο 

ΕΨ11 0.30  
Ιλυϊδθσ άμμοσ με 
χαλίκι ‐ SM 

ΕΨ12 0.40 Σχιςτογνεφςιοσ 

ΕΨ13 1.40 Αργιλϊδθσ Άμμοσ 

ΕΨ14 1.40 Αμμϊδθσ Ιλφσ ‐ML 

ΕΨ15 1.40 Φερτά Υλικά 

ΕΨ16 1.50 Αμμϊδθσ Άργιλοσ ‐ CL 

 

2.2.2 ΨΥΣΚΚΕΣ & ΜΗΩΑΝΚΚΕΣ ΚΔΚΟΤΗΤΕΣ ΓΕΫΤΕΩΝΚΚΫΝ ΣΤΫΣΕΫΝ 
 

Οι γεωτεχνικοί παράμετροι των γεωλογικϊν ςχθματιςμϊν φαίνονται ςτον παρακάτω 
πίνακα: 

 

 Ωαρακτθριςμόσ 
Βάκοσ 

(m) 
γ      

(kN/m3) 
γ’ 

(kN/m3) 
φ 
(°) 

C 
(kN/m2) 

Εs 
(ΜN/m2) 

ν 

1 Αμμϊδθσ Άργιλοσ CL 3,0 21,0 11,0 17 20 7,4 0,4 

2 Τφρφθ SP 4,6 20,0 10,0 19 8 4,0 0,4 

3 Αμμϊδθσ Άργιλοσ CL 7,5 26,7 16,7 23 21 8,4 0,5 

4 Αμμοιλφσ ML 9,4 21,0 11,0 27 8 4,0 0,4 

5 Άργιλοσ CH 20,0 26,6 16,6 13 47 8,6 0,42 

 

2.2.3 ΕΜΡΕΚΚΑ ΑΡΟ ΡΑΟΜΟΚΑ ΕΓΑ ΣΤΗΝ ΡΕΚΟΩΗ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 
 

Στθν Κοινότθτα του Αμυγδαλεϊνα ζχουν εκτελεςτεί κατά τθν τελευταία δεκαετία 
διάφορα ζργα φδρευςθσ και αποχζτευςθσ. Σε όλα τα ζργα που εκτελζςτθκαν εντοπίςτθκε 
φπαρξθ βράχου ςε μεγάλο ποςοςτό, που ςυμφωνεί απόλυτα με τθν παραπάνω γεωλογικι 

περιγραφι του εδάφουσ.  
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2.2.4 ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ 
 

Συνεκτιμϊντασ τα ακόλουκα: 

α. τα γεωλογικά ςτοιχεία τθσ περιοχισ· 

β. τθν εμπειρία από παρόμοια ζργα ςτθν περιοχι· 

γ. τθ μελζτθ του ζργου ςφμφωνα με τθν οποία το βάκοσ τοποκζτθςθσ των αγωγϊν 

είναι ςτο 1m από το φψοσ των διαμορφωμζνων οδϊν· 

δ. το γεγονόσ ότι ςχεδόν ολόκλθρο το ζργο κα εκτελεςτεί ςε διαμορφωμζνεσ οδοφσ και 
επομζνωσ το φυςικό ζδαφοσ κα βρίςκεται ςε μζγιςτο βάκοσ 30 εκατοςτϊν, 

εκτιμοφμε ότι το ποςοςτό βράχου (γρανίτθ) το οποίο αναμζνεται να βρεκεί κατά τθν 
εκτζλεςθ των εκςκαφϊν κα είναι τθσ τάξθσ του 70%. Το ποςοςτό αυτό χρθςιμοποιείται ςτισ 

προμετριςεισ του ζργου κατά τθ ςφνταξθ τθσ μελζτθσ. 

 

2.3 ΕΡΚΨΑΝΕΚΑΚΗ ΚΑΚ ΥΡΟΓΕΚΑ ΥΔΟΨΟΚΑ 

Θ Καβάλα χωροκετείται ςτο Υδατικό Διαμζριςμα Ανατολικισ Μακεδονίασ (Υ∆ 11), που 

αποτελεί ζνα από τα δεκατζςςερα Υδατικά ∆ιαμερίςματα, ςτα οποία διαιρζκθκε ο ελλθνικόσ 
χϊροσ µε το ν. 1739/1987 (ΦΕΚ 201/Α/20.11.1987).  

Το ΥΔ Ανατ. Μακεδονίασ ζχει ωσ όρια τα όρθ Κερδφλια, Βερτίςκοσ, Κροφςια και Μπζλεσ 
ςτα δυτικά, το Φαλακρό και τα Πρθ Λεκάνθσ ςτα ανατολικά - νοτιοανατολικά, τουσ Κόλπουσ 
του Ορφανοφ (ι Στρυμονικό) και τθσ Καβάλασ προσ νότο, και προσ βορρά τθν οροςειρά 
Μπζλεσ. Θ ςυνολικι ζκταςθ του διαμερίςματοσ είναι 7.319 km2. Το ΥΔ είναι κατά το 
μεγαλφτερο μζροσ του πεδινό και κατά το μικρότερο τμιμα του ορεινό και θμιορεινό.  

Θ ΡΕ Καβάλασ περιβάλλεται από δφο διεκνείσ ποταμοφσ, ανατολικά από τον ποταμό 
Νζςτο, που αποτελεί και το όριο µε τθν ΡΕ Ξάνκθσ και δυτικά από το Στρυμόνα ποταμό, που 
αποτελεί το όριο µε τθν ΡΕ Σερρϊν. Ο ποταμόσ Νζςτοσ κατζρχεται από τθ Βουλγαρία, 

διαςχίηοντασ τθν ΡΕ ∆ράμασ και είναι ζνασ από τουσ ςθμαντικότερουσ ποταμοφσ τθσ Ελλάδασ. 
Στισ προςχϊςεισ του ςχθματίηεται ζνα μεγάλο ∆ζλτα, οι οποίεσ μεταβάλλουν διαρκϊσ τθν 
ακτογραμμι. Κατατάςςοντασ τθν ζκταςθ τθσ ΡΕ Καβάλασ ςε λεκάνεσ απορροισ, ζνα μζροσ 
ανικει ςτθ λεκάνθ του Στρυμόνα και ζνα επίςθσ ςθμαντικό μζροσ ανικει ςτθ λεκάνθ του 
Νζςτου. Μεταξφ αυτϊν των λεκανϊν παρεμβάλλονται μικρζσ αυτοδφναμεσ λεκάνεσ, όπωσ: 

 του χειμάρρου Μαρμαρά (Ριερία Κοιλάδα), που εκβάλλει ςτο Θρακικό Ρζλαγοσ, 

 του Ξεριά που εκβάλλει ςτο Νζςτο, ςτθν περιοχι του ∆ζλτα, 

 του χειμάρρου τθσ Νζασ Καρβάλθσ και 

 θ λεκάνθ του Χειμάρρου Ελευκερϊν που εκβάλλει ςτο Θρακικό Ρζλαγοσ και είναι 
από τισ πιο αξιόλογεσ λεκάνεσ τθσ ΡΕ. 

Οι ζντονεσ τεκτονικζσ διαταραχζσ που ζχει υποςτεί θ ευρφτερθ περιοχι κατά το 
παρελκόν, ζχουν ςυμβάλει ςτθ δθμιουργία του ποικίλου ςθμερινοφ ανάγλυφου τθσ ΡΕ, που 
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χαρακτθριςτικό τθσ γνϊριςμα είναι θ ζλλειψθ ςθμαντικοφ υδρογραφικοφ δικτφου. Ωςτόςο, 
ενδιαφζρον παρουςιάηουν οι διάφοροι μικροί χείμαρροι που εκβάλλουν ςτα Τενάγθ των 
Φιλίππων και ςυγκεκριμζνα ςτθν τεχνθτι κεντρικι τάφρο των Τεναγϊν, θ οποία ςτθ ςυνζχεια 
καταλιγει ςτον Αγγίτθ ποταμό (παραπόταμοσ του Στρυμόνα). 

Ρζριξ των οικιςμϊν Ρολφςτυλου, Δάτου και Μικροχωρίου, εντοπίηονται τα εξισ 
επιφανειακά υδατικά ςυςτιματα: Θ Τάφροσ των Φιλίππων, ο Ξθροπόταμοσ και το Μεγάλο 

ζμα. Στον πίνακα 2.7 παρουςιάηονται ςτοιχεία ςχετικά με τα επιφανειακά υδατικά 
ςυςτιματα τθσ περιοχισ μελζτθσ. 

 

Ρίνακασ 2.7: Επιφανειακά υδατικά ςυςτιματα τθσ περιοχισ μελζτθσ 

Ονομαςία ΥΣ Κωδικόσ ΥΣ Κατθγορία Μικοσ 

Άμεςθ 

Λεκάνθ 

Απορροισ 

(km²) 

Ακροιςτικι 

Λεκάνθ 

Απορροισ 

(km²) 

Μζςθ 

Ετιςια 

Απορροι 

(hm3) 

Τάφροσ Φιλίππων EL1106R0002060217A ΙΤΥΣ 17,55 244,39 588,80 130,27 

Ξθροπόταμοσ EL1106R0002060422H ΙΤΥΣ 0,83 51,57 167,40 37,03 

Μεγάλο ζμα EL1106R0002120054H ΙΤΥΣ 9,18 30,92 184,60 27,13 

Στθν περιοχι μελζτθσ εντοπίηεται το Υπόγειο Υδατικό Σφςτθμα Δράμασ, ζκταςθσ 
736,15km², με κωδικό EL1100050. 

 

Ρίνακασ 2.8: Ετιςια τροφοδοςία και απολιψεισ ςτο ΥΥΣ Δράμασ 

Ονομαςία 
ΥΣ 

Μζςθ ετιςια 
τροφοδοςία 

(10
6
m

3
)  

Μζςεσ ετιςιεσ 
απολιψεισ 

(10
6
m

3
)  

Φδρευςθ 
(106m3)  

Άρδευςθ 
(106m3)  

Κτθνοτροφία 
(106m3)  

Βιομθχανία 
(106m3)  

ΥΥΣ Δράμασ 70 32,9 6,5 25,3 0,30 0,09 

 

Ρίνακασ 2.9: Ρίνακασ ποιοτικισ και ποςοτικισ κατάςταςθσ του ΥΥΣ Δράμασ 

Ονομαςία 

ΥΣ 

Ροςοτικι 

κατάςταςθ  

Τάςθ 

πτϊςθσ 

ςτάκμθσ 

Ωθμικι 

κατάςταςθ  
Ροιοτικά προβλιματα  

Τάςθ 

ρφπων  

Κφριεσ 

πιζςεισ 

Ιαλάςςια 

διείςδυςθ 

ΥΥΣ 
Δράμασ Καλι ΟΧΙ Καλι 

Τοπικι επιβάρυνςθ ςε 
ΝΟ3 και ΝΘ4 εξαιτίασ 

ανκρωπογενϊν 
πιζςεων και τοπικι 
επιβάρυνςθ ςε Al 

λόγω φυςικοφ 
υποβάκρου. 

Τοπικι 
για το 
ΝΘ4 

Γεωργία, 
Αςτικο-
ποίθςθ 

ΟΧΙ 
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3. ΔΚΚΤΥΑ ΥΔΕΥΣΗΣ  
 

3.1 ΓΕΝΚΚΑ  
 

Το δίκτυο φδρευςθσ περιλαμβάνει το ςφνολο των αγωγϊν, εξαρτθμάτων και 
εγκαταςτάςεων για τθ μεταφορά επαρκοφσ ποςότθτοσ υγιεινοφ πόςιμου νεροφ από τθν 

υδρολθψία ςε κάκε ςθμείο τθσ υδροδοτοφμενθσ περιοχισ και αποτελείται από δφο μζρθ, το 
εξωτερικό και το εςωτερικό υδραγωγείο. Τα δφο μζρθ διαχωρίηονται από τθ δεξαμενι 
ρφκμιςθσ. 

Εξωτερικό υδραγωγείο 

Το εξωτερικό υδραγωγείο είναι θ διάταξθ ζργων μεταφοράσ νεροφ από το ςθμείο ι 
ςθμεία υδρολθψίασ ςτθ δεξαμενι ρφκμιςθσ και αποκικευςθσ του οικιςμοφ. Το εξωτερικό 
υδραγωγείο μπορεί να αποτελείται από:  

 Ανοικτοφσ αγωγοφσ βαρφτθτασ  

 Κλειςτοφσ αγωγοφσ υπό πίεςθ. Οι υπό πίεςθ αγωγοί μπορεί να είναι είτε βαρφτθτασ 
είτε να είναι αγωγοί κατάκλιψθσ, δθλαδι να υποβοθκοφνται από αντλθτικό 

ςυγκρότθμα.  

 Κλειςτοφσ αγωγοφσ που λειτουργοφν όμωσ ςαν αγωγοί ελευκζρασ επιφάνειασ. 

Εσωτερικό υδραγωγείο  

Το εςωτερικό υδραγωγείο είναι το ςφςτθμα διανομισ φδατοσ και περιλαμβάνει το 
άκροιςμα των αγωγϊν που μεταφζρουν το νερό από τθ δεξαμενι αποκικευςθσ ςε κάκε 
ςθμείο τθσ υδροδοτοφμενθσ περιοχισ. Εκτόσ από το δίκτυο των αγωγϊν περιλαμβάνει και όλα 
τα υπόλοιπα ζργα διανομισ κατάντθ τθσ δεξαμενισ αποκικευςθσ του νεροφ, όπωσ τισ αντλίεσ, 
τισ δικλείδεσ, τουσ ρυκμιςτζσ πίεςθσ κ.τ.λ.  

Οι απαιτιςεισ που πρζπει να εκπλθροφνται από το εςωτερικό δίκτυο είναι: 

 να εξαςφαλίηεται θ απαιτοφμενθ παροχι ςε κάκε ςθμείο και για κάκε χρονικι 
ςτιγμι· 

 να τθροφνται οι κανόνεσ τθσ υγιεινισ· 

 να τθρείται θ πίεςθ ςτουσ αγωγοφσ μεταξφ των επιτρεπτϊν, ελαχίςτων και μεγίςτων 
ορίων (2.0 - 7.5 atm)· 

 οι αγωγοί πρζπει να είναι πάντα γεμάτοι και θ ροι ςυνεχισ· 

 το κατϊτερο όριο πιζςεωσ αποςκοπεί ςτθν εξαςφάλιςθ τθσ υδροδοτιςεωσ ςτουσ 
υψθλότερουσ ορόφουσ και τθν αποφυγι ειςόδου ακακάρτων νερϊν ςτουσ αγωγοφσ· 

 το ανϊτατο όριο πιζςεωσ εξαρτάται από τθν αντοχι των ςωλινων και τθν 

εξαςφάλιςθ από διαρροζσ. 
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Δεξαμενή Ρφθμισηςή συγκεντρώσεως 

Πςον αφορά τθ δεξαμενι ρφκμιςθσ ι ςυγκεντρϊςεωσ είναι αυτι που οριοκετεί τα 
τμιματα του υδραγωγείου και για τθ διαςταςιολόγθςι τθσ χρειάηονται πλθροφορίεσ τόςο από 
το εςωτερικό όςο και από το εξωτερικό υδραγωγείο. Συνικωσ θ δεξαμενι ρφκμιςθσ ζχει 
εικοςιτετράωρθ βάςθ λειτουργίασ και πλθροί τισ δφο παρακάτω λειτουργίεσ: 

 Τθν εξίςωςθ παροχϊν και καταναλϊςεωσ ανακουφίηοντασ τθν παροχι ςχεδιαςμοφ 

για το εξωτερικό υδραγωγείο  

 Τθν εξαςφάλιςθ αποκθκευμζνου νεροφ για τθν περίπτωςθ βλάβθσ ι πυρκαγιάσ. 

 
3.2 ΜΟΨΗ ΔΚΚΤΥΫΝ 

 
Τα δίκτυα υδρεφςεωσ των οικιςμϊν μποροφν να ταξινομθκοφν ςε δφο κυρίωσ 

κατθγορίεσ, ςτα ακτινωτά δίκτυα και τα δίκτυα βρόγχων. 

Τα ακτινωτά δίκτυα αποτελοφνται από τον κφριο αγωγό και τα τμιματα (κλάδοι) που 
ξεκινοφν από αυτόν και επεκτείνονται με κατιοφςα ςειρά μεγζκουσ. Διακρίνονται ο κφριοσ 
αγωγόσ, οι δευτερεφοντεσ αγωγοί και οι τριτεφοντεσ. Τα ακτινωτά δίκτυα είναι οικονομικά, 

υςτεροφν όμωσ από άποψθ ευκαμψίασ και αςφάλειασ. Σιμερα χρθςιμοποιοφνται ςπανίωσ και 
μόνο για επουςιϊδεισ οικιςμοφσ. 

Τα δίκτυα βρόγχων αποτελοφνται από ςειρά βρόγχων ςυνδεόμενων μεταξφ τουσ με 
ζνα ι περιςςότερουσ αγωγοφσ. Το κφριο πλεονζκτθμά τουσ είναι θ δυνατότθτα τθσ 
κυκλοφορίασ του νεροφ και προσ τισ δφο κατευκφνςεισ. Ραρζχεται λοιπόν θ ευχζρεια 
απομονϊςεωσ τμιματοσ του δικτφου, με κατάλλθλο χειριςμό των βαλβίδων, χωρίσ διακοπι 
του νεροφ ςτθν υπόλοιπθ περιοχι. Επίςθσ θ αμφίδρομθ κυκλοφορία μειϊνει τον κίνδυνο 
αποκζςεωσ και ανωμαλιϊν γενικά των ςωλινων. 

Στθν πράξθ καταςκευάηονται μεικτά δίκτυα αφοφ τα εξωτερικά δίκτυα είναι κατά 
κανόνα ακτινωτισ μορφισ, ενϊ τα εςωτερικά δίκτυα των οικιςμϊν είναι δίκτυα βρόγχων. 

 
3.3 ΡΕΚΟΚΣΜΟΚ 

 

Οι περιοριςμοί ςτουσ οποίουσ υπόκειται θ διαςταςιολόγθςθ των δικτφων φδρευςθσ 
είναι: 

1. Θ κλίςθ των αγωγϊν δεν πρζπει να είναι μικρότερθ τθσ τιμισ I = 1‰. Τοφτο για τθ 
διευκόλυνςθ τθσ μετακίνθςθσ των φυςαλίδων και να μπορεί να εκκενϊνεται εφκολα ο αγωγόσ. 

2. Θ ταχφτθτα ροισ ςτθν κατάςταςθ αιχμισ πρζπει να είναι μεγαλφτερθ τθσ v = 0,50 
m/s, για τθν αποφυγι αποκζςεων. 

3. Θ ταχφτθτα ροισ πρζπει να παρουςιάηει τιμζσ κατά το δυνατόν μικρότερεσ τθσ v = 

1,50 m/s, για τθν αποφυγι μεγάλων απωλειϊν τριβισ ενϊ ςε καμία περίπτωςθ δεν πρζπει να 
υπερβαίνει τα 2 m/s . 
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Τονίηεται ότι οι αγωγοί του εξωτερικοφ υδραγωγείου ςτθ μελζτθ «Καταςκευι του 
τμιματοσ του εξωτερικοφ δικτφου φδρευςθσ των Κοινότθτων ΑΜΥΓΔΑΛΕΫΝΑ, ΡΟΛΥΣΤΥΛΟΥ 
και ΖΥΓΟΥ Δ.Ε. ΨΚΛΚΡΡΫΝ του Διμου ΚΑΒΑΛΑΣ που βρίςκεται εντόσ του πεδίου εφαρμογισ 
τθσ μελζτθσ του εςωτερικοφ δικτφου φδρευςθσ τθσ Κοινότθτασ Αμυγδαλεϊνα» ζχουν 
διαςταςιολοyθκεί ζτςι ϊςτε ςτο ςενάριο τθσ παροχισ αιχμισ θ ταχφτθτα να μθν υπερβαίνει το 
1,60m/s. 

 

3.4 ΥΡΟΛΟΓΚΣΜΟΣ ΔΚΚΤΥΫΝ 
 

Ο υπολογιςμόσ ενόσ δικτφου υδρεφςεωσ ςυνίςταται ςτον κακοριςμό τθσ διαμζτρου 
των αγωγϊν και των υδραυλικϊν ςτοιχείων τθσ ροισ (φορά, ταχφτθτα, πίεςθ). 

Θ παροχι ςχεδιαςμοφ για το εξωτερικό υδραγωγείο είναι θ μζγιςτθ θμεριςια maxQd, 
ενϊ θ παροχι ςχεδιαςμοφ για το εςωτερικό υδραγωγείο είναι θ μζγιςτθ ωριαία maxQh. 

Θ επίλυςθ του δικτφου γίνεται με τθν εφαρμογι των εξιςϊςεων ροισ και των 
περιοριςμϊν ροισ και των διαμζτρων των αγωγϊν.  

Στα δίκτυα βρόγχων θ τελικι διαςταςιολόγθςθ γίνεται με τθ μζγιςτθ ωριαία παροχι 

maxQh και τθ μζκοδο Cross. 

Στα ακτινωτά δίκτυα θ τελικι διαςταςιολόγθςθ γίνεται με τθ μζγιςτθ θμεριςια παροχι 
και τον περιοριςμό τθσ ταχφτθτασ. 

 

4. ΒΑΣΚΚΑ ΤΕΩΝΚΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

4.1 ΑΓΫΓΟΚ 
 

Οι αγωγοί των δικτφων φδρευςθσ καταςκευάηονται ανάλογα με τισ προβλεπόμενεσ 
πιζςεισ είτε από ελατό χυτοςίδθρο (EN 545) είτε από πολυαικυλζνιο ΘDPE (ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2). 

Στθν παροφςα μελζτθ εκλζγονται, για τουσ αγωγοφσ του τμιματοσ του εξωτερικοφ 
δικτφου που προτείνεται να καταςκευαςτεί ταυτόχρονα με το εςωτερικό δίκτυο φδρευςθσ τθσ 
Κοινότθτασ Αμυγδαλεϊνα, ςωλινεσ από ελατό χυτοςίδθρο (ductile iron) κλάςθσ πίεςθσ C40, 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545, με τισ παρακάτω ιδιότθτεσ: 

 

Κδιότθτα Συμβολιςμόσ Μονάδα Σωλινεσ 
Ειδικά 

τεμάχια 

Εφελκυςτικι αντοχι Rm MPa 420 400 

Τάςθ διαρροισ Rp0.2 MPa 300 300 

Επιμικυνςθ ςε κραφςθ A % 10 5 

Σκλθρότθτα κατά Brinel HB  230 250 
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Κδιότθτα Συμβολιςμόσ Μονάδα Σωλινεσ 
Ειδικά 

τεμάχια 

Μζτρο ελαςτικότθτασ E MPa 170.000 

Λόγοσ Poisson P - 0,28 

Συντελεςτισ κερμικισ 
διαςτολισ 

 cm/oC 11,5x10-6 

 

Το ονομαςτικό πάχοσ τθσ επζνδυςθσ κακορίηεται (με βάςθ τα ανωτζρω πρότυπα) ωσ 
εξισ: 

Ονομαςτικι διάμετροσ  

(mm) 

Ονομαςτικό πάχοσ επζνδυςθσ  

(mm) 

D40 – D300 3,0 

D300 – D600 5,0 

D700 – D1200 6,0 

D1400 – D2000 9,0 

Θ επιτρεπόμενθ γωνία εκτροπισ μεταξφ των διαδοχικϊν ςωλινων τόςο 
οριηοντιογραφικά, όςο και υψομετρικά δεν κα υπερβαίνει τα όρια που ςυνιςτά ο 
καταςκευαςτισ (για τον κατά περίπτωςθ τφπο των ςυνδζςμων) και πάντωσ δεν κα είναι 
μεγαλφτερθ από: 

5ο για ςωλινεσ Φ100 – Φ150 

4ο για ςωλινεσ Φ200 – Φ300 

3ο για ςωλινεσ Φ350 – Φ600 

2
ο
 για ςωλινεσ Φ750 – Φ800 

1,5ο για ςωλινεσ Φ900 – Φ1400 

 

4.1.1 ΔΚΑΜΕΤΟΣ ΑΓΫΓΫΝ 
 

Στον πίνακα που ακολουκεί φαίνονται τα γεωμετρικά ςτοιχεία των διαφόρων 
διαμζτρων των αγωγϊν των δικτφων φδρευςθσ από ελατό χυτοςίδθρο (ductile iron) κλάςθσ 
πίεςθσ C40, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545: 
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ΣΤΟΚΩΕΚΑ ΣΫΛΗΝΑ ΑΡΟ ΕΛΑΤΟ ΩΥΤΟΣΚΔΗΟ  

(κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 545) 

ΕΣΩΤΕΙΚΘ ΕΞΩΤΕΙΚΘ 

ΔΙΑΜΕΤΟΣ ΔΙΑΜΕΤΟΣ 

80 99,0 

100 119,0 

125 145,0 

150 170,0 

200 224,0 

300 326,0 

350 378,0 

 

4.1.2 ΤΟΡΟΙΕΤΗΣΗ ΑΓΫΓΫΝ 
 

Θ οριηοντιογραφικι και υψομετρικι απόςταςθ των ςωλινων φδρευςθσ από 

κεμελιϊςεισ κτιρίων και αγωγοφσ ελευκζρασ ροισ αποχζτευςθσ πρζπει να είναι τουλάχιςτον 
40 cm. 

Θ τοποκζτθςθ των ςωλινων φδρευςθσ του εξωτερικοφ δικτφου ςτο ζδαφοσ γίνεται με 
τον εγκιβωτιςμό τουσ ςε άμμο. Θ χρθςιμοποίθςθ τθσ άμμου ςυντελεί ςτθν αςφαλζςτερθ 
ζδραςθ του ςωλινα, κακϊσ και ςτον πλθρζςτερο εγκιβωτιςμό του (DIN 4033 / άρκρο 4.16). 

Θ ςφνδεςθ των χυτοςιδθρϊν ςωλινων γίνεται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του 
καταςκευαςτι των ςωλινων είτε με ςφςτθμα μοφφασ - ελαςτικοφ δακτυλίου, είτε με 
φλάντηεσ, είτε με ειδικά τεμάχια ςφνδεςθσ. Ρριν από τθν προςζγγιςθ του ςωλινα ςτο όρυγμα 
κα επικεωρείται και κα κακαρίηεται θ εςωτερικι επιφάνεια του κοιλϊματοσ υποδοχισ 
(μοφφασ) και θ ευκφγραμμθ απόλθξθ του ιδθ τοποκετθκζντοσ ςωλινα. Ο ελαςτικόσ δακτφλιοσ 

ςτεγανότθτασ κα τοποκετείται διπλωμζνοσ εντόσ του κοιλϊματοσ υποδοχισ (μοφφασ) και κα 
προςαρμόηεται προςεκτικά ςτθν εγκοπι. Το βλιτρο (το άκρο του ςωλινα που ειςζρχεται εντόσ 
του κοιλϊματοσ υποδοχισ του επόμενου ςωλινα) φζρει λοξοτμθμζνα άκρα από το 
εργοςτάςιο. Εάν ο χρθςιμοποιοφμενοσ ςωλινασ προζκυψε από τομι, θ απαιτοφμενθ 
λοξότμθςθ κα διαμορφϊνεται με τρόχιςμα, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι. Για τθ 
διευκόλυνςθ τθσ ςφνδεςθσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν κατάλλθλα λιπαντικά, αδιάλυτα ςτο 
νερό, άοςμα και χθμικϊσ ςτακερά ςτθν περιοχι κερμοκραςιϊν λειτουργίασ του δικτφου, που 
κα ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικό ποςιμότθτασ. 

Ο προσ ςφνδεςθ ςωλινασ (ι ειδικό τεμάχιο) κα ευκυγραμμίηεται και κα ειςπιζηεται 

μζχρι τθ γραμμι - οδθγό (εγχάρακτθ) με χριςθ ειδικϊν προσ τοφτο εξαρτθμάτων τφπου 
ναυτικοφ κλειδιοφ. Θ προϊκθςθ μπορεί να γίνει και με τον κουβά εκςκαφζα, με παρεμβολι 

όμωσ τακαρίασ, που κα εξαςφαλίηει τθ ςυμμετρικι κατανομι τθσ αςκοφμενθσ δφναμθσ ςτθν 
περίμετρο του ςωλινα. Θ ορκι επαφι του βλιτρου με τον ελαςτικό ςφνδεςμο κα ελζγχεται με 
τθ βοικεια λεπτοφ ελάςματοσ το οποίο κα ςυναντά τον ελαςτικό ςφνδεςμο ςτο ίδιο βάκοσ ςε 
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όλεσ τισ κζςεισ τθσ περιμζτρου του ςωλινα. Εφιςτάται θ προςοχι ςτθν τιρθςθ τθσ 
κανονικότθτασ τθσ διατομισ, ιδιαίτερα ςτουσ ςωλινεσ μεγάλων διαμζτρων. Οι ςωλινεσ αυτοί 
μπορεί για διάφορουσ λόγουσ να εμφανίςουν ελλειπτικότθτα (ovality). Για τθν επιτυχι 
ςφνδεςι τουσ απαιτείται θ χριςθ εςωτερικϊν γρφλλων (όταν μποροφν να αφαιρεκοφν) ι 
εξωτερικϊν, κοχλιωτϊν διατάξεων τάνυςθσ. 

Το ελάχιςτο βάκοσ ςτζψθσ των χυτοςιδθρϊν ςωλινων λαμβάνεται: h = 1.00μ. 

Ρροχπόκεςθ αποτελεί θ ςωςτι επίχωςθ και ςυμπφκνωςθ με άμμο περιμετρικά των ςωλινων 
και θ ςωςτι εξυγίναςθ του ςκάμματοσ για τθν ζδραςθ των ςωλινων. Tο πλάτοσ του 
ςκάμματοσ ανζρχεται ςε: b = Φ + 50εκ. 

Ρριν από τον καταβιβαςμό των ςωλινων ςτο όρυγμα κα ελζγχεται το υπόςτρωμα 
ζδραςθσ, το οποίο κα πρζπει να είναι ομαλό, απαλλαγμζνο από εξζχοντεσ, αιχμθροφσ λίκουσ 

και ςτθν προβλεπόμενθ από τθ μελζτθ ςτάκμθ. Γενικϊσ οι ςωλινεσ κα εδράηονται ςε ςτρϊςθ 
άμμου πάχουσ 10 cm (εκτόσ εάν ορίηεται διαφορετικά ςτθ μελζτθ). Θ εξαςφάλιςθ τθσ 
προβλεπόμενθσ, από τθ μελζτθ, ςτάκμθσ κα γίνεται με τθν τοποκζτθςθ δφο τουλάχιςτον 
ξφλινων υποκεμάτων ανά τεμάχιο ςωλινα, εγκιβωτιςμζνων πλευρικά με τθν άμμο ζδραςθσ, 
ϊςτε να μθν εξζχουν και δθμιουργοφν ςυνκικεσ ςθμειακισ ςτιριξθσ. Ο καταβιβαςμόσ των 
ςωλινων ςτο όρυγμα κα γίνεται με επίπεδουσ ιμάντεσ, ονομαςτικισ αντοχισ κατάλλθλθσ για 

το εκάςτοτε βάροσ των ςωλινων. Θ χριςθ μεταλλικϊν αλυςίδων, καλωδίων και αγκίςτρων 
χωρίσ ελαςτικι, προςτατευτικι επζνδυςθ απαγορεφεται. Κατά τον εγκιβωτιςμό του ςωλινα, 
το υλικό επίχωςθσ κα κακοδθγείται και κάτω από τον ςωλινα και κα ςυμπυκνϊνεται κατά 
ςτρϊςεισ εκατζρωκεν του ςωλινα, εναλλάξ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται πλιρθσ πλευρικι ςτιριξθ 
του αγωγοφ. Θ ςυμπφκνωςθ ςτθ ηϊνθ αυτι κα γίνεται με ιδιαίτερθ προςοχι με χριςθ 
τυπάδων, για τθν αποφυγι κακϊςεων ςτθν εξωτερικι προςτατευτικι επζνδυςθ.  

Θ αντιςτιριξθ των πρανϊν γίνεται με τουσ παρακάτω γενικοφσ κανόνεσ: 

 Για μικρά βάκθ εκςκαφισ, μζχρι 2,00 m, και για ςυνεκτικά εδάφθ δεν είναι 
απαραίτθτθ θ αντιςτιριξθ και θ διατομι μπορεί να παραμείνει ανοικτι. 

 Για μεγαλφτερα βάκθ και για πολφ ςκλθρά εδάφθ που περιζχουν κροκάλεσ και 
λίκουσ προτείνεται θ τοποκζτθςθ διδφμων, μεταλλικϊν, προκαταςκευαςμζνων 
παςςαλοφραγμάτων (π.χ. KRINGS). Αυτά είναι αυτοαντιςτθριηόμενα, με μικοσ μεγαλφτερο 
κατά 0,10 - 0,50 m του βάκουσ εκςκαφισ, ανάλογα με τθ χαλαρότθτα των υλικϊν του 
πυκμζνα. Θ μζκοδοσ ςυνιςτάται και ςτισ περιοχζσ που είναι μεν δυνατι θ ανοικτι διατομι, 
επιβάλλεται όμωσ θ αντιςτιριξθ λόγω του περιοριςμζνου χϊρου.  

 Για μεγαλφτερα βάκθ εκςκαφισ και χαλαρά εδάφθ, ι όταν ο πυκμζνασ του 
ςκάμματοσ είναι κάτω από τον υδροφόρο ορίηοντα, τοποκετοφνται μεταλλικζσ 
παςςαλοςανίδεσ. Ράντωσ ςε λιγότερο επιςφαλι ςκάμματα εφαρμόηονται οικονομικότερεσ 
λφςεισ, όπωσ παςςαλοςανίδεσ τφπου LARSEN κ.τ.λ. 
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4.2 ΕΞΑΤΗΜΑΤΑ 
 

Τα εξαρτιματα ενόσ εξωτερικοφ δικτφου φδρευςθσ είναι οι δικλείδεσ ελζγχου, οι 
εκκενωτζσ και οι αεροεξαγωγοί. 

Οι δικλείδεσ ελζγχου χρθςιμεφουν για τον ζλεγχο και τθ ρφκμιςθ τθσ ροισ του νεροφ 
ςτουσ ςωλινεσ. Θα τοποκετθκοφν πλθςίον των κόμβων του εξωτερικοφ δικτφου φδρευςθσ, μία 

ςε κάκε άκρο του αγωγοφ. Οι δικλείδεσ ελζγχου κα είναι από χυτοςίδθρο ςφαιροειδοφσ 
γραφίτθ (ελατόσ χυτοςίδθροσ GGG 40, του DIN 1693), ελαςτικισ ζμφραξθσ από EPDM, 
ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ των DIN 3202/F4, ISO 5752/14, NFE 29305/14. Θ ςφνδεςθ με 
τουσ αγωγοφσ γίνεται με ειδικά τεμάχια, με τθ βοικεια ατςάλινθσ φλάντηασ και κοχλίεσ Μ12 - 
Μ16 (DIN 2575-UNI 2276-67). Οι δικλείδεσ τοποκετοφνται ςε φρεάτια από οπλιςμζνο 
ςκυρόδεμα C16/20 - S500. Τα φρεάτια φζρουν κάλυμμα από ελατό χυτοςίδθρο ςφμφωνα με το 
ΕΛΟΤ ΕΝ 124, κατθγορίασ D400 για φρεάτιο ςτο κατάςτρωμα τθσ οδοφ, και C250 για φρεάτιο 
ςτο όριο του καταςτρϊ-ματοσ τθσ οδοφ ι ςτο πεηοδρόμιο. 

Στα χαμθλότερα ςθμεία των αγωγϊν καταςκευάηονται ειδικά φρεάτια εκκενϊςεωσ για 
να υπάρχει θ δυνατότθτα πλιρουσ κακαριςμοφ του δικτφου. Τα φρεάτια αυτά περιζχουν μία 
δικλείδα ελζγχου, θ οποία ςυνδζεται με τον αγωγό, με ειδικό τεμάχιο ΤΑΥ από ελατό 

χυτοςίδθρο. Το εκκενοφμενο νερό οδθγείται ςτον αποδζκτθ των ομβρίων με αγωγό διαμζτρου 
Φ150 ιδίου υλικοφ. Σε περίπτωςθ αδυναμίασ εξεφρεςθσ αποδζκτθ πλθςίον του φρεατίου, θ 
απαγωγι γίνεται με άντλθςθ. 

Στα υψθλότερα ςθμεία των αγωγϊν όπου ςυγκεντρϊνεται αζρασ και μπορεί να 
προκλθκεί ςτζνωςθ τθσ διατομισ τοποκετοφνται αεροεξαγωγοί. Θα είναι από χυτοςίδθρο 
ςφαιροειδοφσ γραφίτθ (ελατόσ χυτοςίδθροσ GGG 40, του DIN 1693), διπλισ ενζργειασ, 
διαμζτρου Φ110 mm και κα λειτουργοφν αυτόματα. Τοποκετοφνται ςε ειδικά φρεάτια του 
δικτφου και ςυνδζονται με τουσ αγωγοφσ με ειδικά χυτοςιδθρά τεμάχια ΤΑΥ. Τα φρεάτια 
φζρουν κάλυμμα από ελατό χυτοςίδθρο με εξαεριςμό, ςφμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 124, 
κατθγορίασ D400. 

 
5. ΖΘΤΗΣΗ, ΡΑΟΩΗ ΣΩΕΔΚΑΣΜΟΥ 

 

5.1 ΡΛΗΙΥΣΜΟΣ ΣΩΕΔΚΑΣΜΟΥ 
 

Είναι προφανζσ ότι για τον προςδιοριςμό των μελλοντικϊν ηθτιςεων νεροφ είναι 
απαραίτθτθ κατϋ αρχιν θ πρόβλεψθ του πλθκυςμοφ. 

 

Ο πλθκυςμόσ ςχεδιαςμοφ λαμβάνεται ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 
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ΡΑ.1 Για τον οικιςμό του Ηυγοφ το εςωτερικό δίκτυο φδρευςθσ ζχει μελετθκεί για πλθκυςμό 
κορεςμοφ 2.800 άτομα, εκ των οποίων εκτιμϊμενοσ πλθκυςμόσ 300 ατόμων τθσ Υψθλισ 
Ηϊνθσ του οικιςμοφ υδρεφεται από τθ Δεξαμενι Κρυονερίου. 

ΡΑ.2 Για τον οικιςμό του Νζου Ηυγοφ (Ρρόςφυγεσ) το εςωτερικό δίκτυο φδρευςθσ ζχει 
μελετθκεί για 2.500 άτομα. 

ΡΑ.3 Για τον οικιςμό του Αμυγδαλεϊνα κεωρείται ότι ο πλθκυςμόσ κα ςτακεροποιθκεί ςτα 
4.000 άτομα. 

 

5.2 ΕΚΔΚΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΫΣΗ 
 

Για ατομικζσ θμεριςιεσ καταναλϊςεισ θ Αμερικανικι βιβλιογραφία δίδει ολικζσ τιμζσ 
μεταξφ W = 310 - 800 l/d.E, ενϊ θ Γερμανικι βιβλιογραφία δίδει ολικζσ τιμζσ για τισ 
Ευρωπαϊκζσ ςυνκικεσ W = 225 - 400 l/d.E. Για τισ Ελλθνικζσ ςυνκικεσ τα ςτοιχεία των 
διαφόρων Δ.Ε.Υ.Α. δίδουν χαμθλότερεσ τιμζσ, W = 55 - 275 l/d.E. Για τισ Κοινότθτεσ τθσ 
παροφςασ μελζτθσ λαμβάνεται τελικά μζςθ θμεριςια κατανάλωςθ κατά άτομο W = 250 l/d.E. 

 

5.3 ΑΡΫΛΕΚΕΣ 
 

Το δίκτυο φδρευςθσ υφίςταται απϊλειεσ νεροφ από τισ ςυνδζςεισ των αγωγϊν, 
ανάλογα με τθν παλαιότθτά του, τθν ποιότθτα καταςκευισ και το είδοσ των αγωγϊν. Το 
ποςοςτό απωλειϊν f εκτιμάται είτε ανάλογα του μικουσ των αγωγϊν του δικτφου είτε, 

Οικιςμόσ 

Ρλθκυςμόσ 

απογραφισ 

Ρλθκυςμόσ 

απογραφισ 

Ρλθκυςμόσ 

απογραφισ 

ΕΤΗΣΚΑ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

2001 - 2011 

Ρλθκυςμόσ 

Ελζγχου 

20/ετίασ 

Ρλθκυςμόσ 

Ελζγχου 

40/ετίασ 

1991 2001 2011 2038 2058 

  κάτοικοι κάτοικοι κάτοικοι % κάτοικοι κάτοικοι 

ΗΥΓΟΣ
ΡΑ.1

 1.421 1.485 1.485 0,00% 1.950 2.650 

ΝΕΟΣ ΗΥΓΟΣ
ΡΑ.2

 - 616 572 0,00% 1.250 2.500 

ΡΟΛΥΣΤΥΛΟ 

788 761 820 1,24% 840 850 ΔΑΤΟ 

ΜΙΚΟΧΩΙ 

ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ
ΡΑ.3

 1.422 1.447 2.724 6,53% 3.500 4.000 

ΣΤΑΥΟΣ 150 250 280 
 

400 500 

  
  

5.881 
 

7.940 10.500 
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ςυνθκζςτερα, ανάλογα με τθν παροχι. Στθν παροφςα μελζτθ λαμβάνεται f = 10% τθσ μζςθσ 
θμεριςιασ παροχισ Qd. 

 

5.4 ΡΑΟΩΗ ΔΚΚΤΥΟΥ ΥΔΕΥΣΗΣ 
 

Θ παροχι του δικτφου φδρευςθσ ενόσ οικιςμοφ εξαρτάται από το επίπεδο διαβίωςθσ 

του πλθκυςμοφ, τισ παραγωγικζσ του δραςτθριότθτεσ, τθν εποχι και ϊρα αναφοράσ, τθν 
ποιότθτα του δικτφου κ.τ.λ. 

Θ θμεριςια παροχι δεν είναι ςτακερι ςε όλεσ τισ εποχζσ οφτε και κατά τθ διάρκεια τθσ 
θμζρασ. Οι μικροί οικιςμοί παρουςιάηουν εντονότερεσ διακυμάνςεισ τθσ παροχισ. Θ μζγιςτθ 
θμεριςια παροχι maxQd, εμφανίηεται τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ, και κυμαίνεται, για μικροφσ 
οικιςμοφσ, από fs(d) = 1,5 μζχρι 3,5 τθσ μζςθσ θμεριςιασ παροχισ Qd. 

Ο προςδιοριςμόσ του ςυντελεςτι θμεριςιασ αιχμισ fs(d) και τθσ μζγιςτθσ θμεριςιασ 
παροχισ maxQd αποτελεί κρίςιμθ επιλογι, κακοριςτικι για τον ςχεδιαςμό τθσ δυναμικότθτασ 
του εξωτερικοφ υδραγωγείου (απόδοςθ γεωτριςεων, αγωγοί μεταφοράσ, χωρθτικότθτα 
δεξαμενϊν) ενόσ οικιςμοφ, αφοφ θ αδιάκοπθ λειτουργία του δικτφου φδρευςθσ αποτελεί 
ςιμερα πρωταρχικι ποιοτικι απαίτθςθ. Ζνα τρόπο υπολογιςμοφ του fs(d) ςε ςχζςθ με τθν 
ετιςια παροχι Qy, προτείνει ο παρακάτω πίνακασ. 

 
 
 

Qy (m3x106) >10 5 - 10 1 - 5 0,5 - 1 0,3 – 0,5 0,1 – 0,3 

fs(d) 1,42 1,49 1,52 1,55 1,60 1,84 

 

Για τθ διαςταςιολόγθςθ τoυ εξωτερικοφ δικτφου φδρευςθσ για τισ Κοινότθτεσ τθσ 
παροφςασ μελζτθσ λαμβάνεται ςυντελεςτισ θμεριςιασ αιχμισ fs(d)= 1,50 και απϊλειεσ 10%. 
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ΥΡΟΛΟΓΚΣΜΟΣ ΡΑΟΩΗΣ ΣΩΕΔΚΑΣΜΟΥ 20/ΕΤΚΑΣ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΗΜΕΗΣΚΑΣ ΑΚΩΜΗΣ 1,5 ΚΑΚ ΑΡΫΛΕΚΕΣ 10% 

ΑΝΤΛΚΟΣΤΑΣΚΟ 
Οικιςμόσ 

Ρλθκυςμόσ 
ελζγχου 20/ετίασ 

Μζςθ κατά 
κεφαλιν 
θμεριςια 

κατανάλωςθ 
νεροφ 

Ημεριςια 
κατανάλωςθ 

νεροφ 
20/ετίασ 

Ραροχι 
ςχεδιαςμοφ 

δικτφου 

ΟΝΟΜΑΣΚΑ ΙΕΣΗ 2038 Qd20   

      κάτοικοι 
lt/άτομο/ 

θμζρα 
m3/θμζρα m3/h l/s 

Α.Υ.3 
Φ32 

Κ.Α.Υ. 

ΗΥΓΟΣ 1.950 250 488 33,55 9,32 

ΝΕΟΣ ΗΥΓΟΣ 
(Ρρόςφυγεσ) 

1.250 250 313 21,52 5,98 

ΡΟΛΥΣΤΥΛΟ 

840 
    

ΔΑΤΟ 250 210 14,44 4,01 

ΜΙΚΟΧΩΙ 
    

ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ 3.500 250 875 60,16 16,71 

ΣΤΑΥΟΣ 400 250 100 6,88 1,91 

      7.940 
 

1.986 136,54 37,93 

 
 

ΥΡΟΛΟΓΚΣΜΟΣ ΡΑΟΩΗΣ ΣΩΕΔΚΑΣΜΟΥ 40/ΕΤΚΑΣ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΗΜΕΗΣΚΑΣ ΑΚΩΜΗΣ 1,5 ΚΑΚ ΑΡΫΛΕΚΕΣ 10% 

ΑΝΤΛΚΟΣΤΑΣΚΟ Οικιςμόσ 
Ρλθκυςμόσ 

ελζγχου 40/ετίασ 

Μζςθ κατά 
κεφαλιν 
θμεριςια 

κατανάλωςθ 
νεροφ 

Ημεριςια 
κατανάλωςθ 

νεροφ 40/ετίασ 

Ραροχι 
ςχεδιαςμοφ 

δικτφου 

ΟΝΟΜΑΣΚΑ ΙΕΣΗ 
 

2058 Qd40   

  
  κάτοικοι 

lt/άτομο 
/θμζρα 

m3/θμζρα m3/h l/s 

Α.Υ.3 
Φ32 

Κ.Α.Υ. 

ΗΥΓΟΣ 2.650 250 663 45,58 12,66 

ΝΕΟΣ ΗΥΓΟΣ 
(Ρρόςφυγεσ) 

2.500 250 625 42,97 11,94 

ΡΟΛΥΣΤΥΛΟ 

850 
  

    

ΔΑΤΟ 250 213 14,64 4,07 

ΜΙΚΟΧΩΙ 
  

    

ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ 4.000 250 1.000 68,75 19,10 

ΣΤΑΥΟΣ 500 250 125 8,59 2,39 

      10.500 
 

2.626 180,54 50,15 
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6. ΒΑΣΚΚΕΣ ΑΩΕΣ ΤΗΣ ΥΔΑΥΛΚΚΗΣ 
 

6.1 ΕΞΚΣΫΣΕΚΣ ΟΗΣ 
 

Στα δίκτυα των αγωγϊν υδρεφςεωσ επικρατεί θ ροι με πίεςθ. Οι εξιςϊςεισ που 
περιγράφουν τθ ροι ρευςτοφ ςϋ ζναν αγωγό (αςυμπίεςτο ρευςτό, μόνιμθ ροι) είναι: 

1. Εξίςωςθ ςυνζχειασ: Q = Ai*Vi, όπου Q θ παροχι, Αi το εμβαδόν διατομισ και Vi θ 
ταχφτθτα ςε τυχοφςα κζςθ i. 

2. Ιεϊρθμα του Bernoulli: E = pi/ρg+zi+aVi
2 

= ςτακερι, όπου Ε θ ενζργεια κατά μικοσ 
μιασ γραμμισ ροισ χωρίσ τθν παρουςία τριβϊν, pi θ υδροςτατικι πίεςθ, zi το υψόμετρο, Vi θ 
ταχφτθτα ςε τυχοφςα κζςθ i, g θ επιτάχυνςθ τθσ βαρφτθτασ, ρ θ πυκνότθτα του ρευςτοφ και 

a1 ο ςυντελεςτισ CORIOLIS.  

3. Απϊλειεσ τριβϊν: ΔΗ = λ(VD/ν, k/D)*(l/D)*(V
2
/2g). Σε περίπτωςθ φπαρξθσ τριβϊν 

μεταξφ των ςθμείων i και i+1 τότε εμφανίηεται μία απϊλεια ενζργειασ ΔΗ, είναι δθλαδι Εi = 

Ei+1+ΔΘ. Ππου D ζνα γεωμετρικό μζγεκοσ διατομισ, k θ τραχφτθτα τθσ επζνδυςθσ, l θ 

απόςταςθ των δφο ςθμείων και ν θ κινθματικι ςυνεκτικότθτα του ρευςτοφ. Θ ςχζςθ αυτι 

είναι γνωςτι ωσ εξίςωςθ του DARCY - WEISBACH. 

4. Θ αρχι διατιρθςθσ τθσ ορμισ: F = d(Mv)dt, αποτελεί τθν εφαρμογι του δεφτερου 
νόμου του Νewton ςτθ κίνθςθ των ρευςτϊν. 

 

6.2 ΝΟΜΟΣ ΑΡΫΛΕΚΫΝ ΤΚΒΗΣ  
 

Για τυρβϊδεισ ροζσ ιςχφει θ εξίςωςθ των DARCY - WEISBACH  

V=(2g/λ)0.50*R0.50*I0.50, όπου Κ = ΔΘ/l , λ = λ(R
E ,k/R).  

Οι απϊλειεσ λ, για κυκλικοφσ αγωγοφσ και για πλιρθ ροι, δίδονται από τον 

θμικεωρθτικό τφπο των PRANTLE - COLEBROOK: 

1/λ = -2*log(2.51/(Re*λ)+ k/(3.71*d)),  

όπου, R
E 

= Vd/ ο αρικμόσ του REYNOLDS,  

θ κινθματικι ςυνεκτικότθτα του νεροφ ν = 1,31*10-6 m2/s ςτουσ 10 °C. 

H απόλυτθ τραχφτθτα για ελατό χυτοςίδθρο, επενδεδυμζνο εςωτερικά με 
τςιμεντοκονία, λαμβάνεται k = 0,30 mm. 

Στθν παροφςα μελζτθ γίνεται χριςθ τθσ εξίςωςθσ των DARCY-WEISBACH με k=0,30 
mm. 
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7. ΕΞΫΤΕΚΚΟ ΔΚΚΤΥΟ ΥΔΕΥΣΗΣ ΚΟΚΝΟΤΗΤΫΝ ΑΜΥΓΔΑΛΕΫΝΑ, ΡΟΛΥΣΤΥΛΟΥ ΚΑΚ 
ΖΥΓΟΥ 
 

7.1 ΣΥΝΟΡΤΚΚΑ ΣΤΟΚΩΕΚΑ ΤΟΥ ΔΚΚΤΥΟΥ 
 

ΣΤΟΚΩΕΚΑ ΑΓΫΓΫΝ ΕΞΫΤΕΚΚΟΥ ΔΚΚΤΥΟΥ ΥΔΕΥΣΗΣ ΤΫΝ ΚΟΚΝΟΤΗΤΫΝ ΔΑΤΟΥ - ΡΟΛΥΣΤΥΛΟΥ - ΑΜΥΓΔΑΛΕΫΝΑ – ΖΥΓΟΥ Δ.Ε. 
ΨΚΛΚΡΡΫΝ ΑΡΟ ΤΚΣ ΡΗΓΕΣ ΒΟΪΑΝΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΓΫΓΟΥ 

ΜΗΚΟΣ ΔΚΑΜΕΤΟΣ  ΔΚΚΛΕΚΔΑ ΕΞΑΕΫΤΗΣ ΕΚΚΕΝΫΤΗΣ 

    100   125   150   200   250   300           

(m) (mm) ΤΕΜΑΩΚΑ 

Α.Υ.3 Κ.Α.Υ.-ΔΙΑΣΤΑΥΩΣΘ 
ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ 

4.700,0 Φ300- C40 
     

2 5 
N519, N541, 
N566, N590, 

N611 
2 N627, N548 

ΔΙΑΣΤΑΥΩΣΘ 
ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ - 
ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ 

475,0 Φ200 - C40 
   

2 
      

ΔΙΑΣΤΑΥΩΣΘ 
ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ - 
ΔΙΑΣΤΑΥΩΣΘ ΡΟΛΥΣΤΥΛΟΥ 

1.310,0 Φ200 - C40 
   

2 
  

3 
N636, N643, 

N661 
2 N641, N659 

ΔΙΑΣΤΑΥΩΣΘ ΡΟΛΥΣΤΥΛΟΥ 
- ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΡΟΛΥΣΤΥΛΟΥ 

1.290,0 
Φ 110 – 

HDPE/PN 
12.5 

2 
     

2 N820, Ν822 
  

ΔΙΑΣΤΑΥΩΣΘ ΡΟΛΥΣΤΥΛΟΥ 
- ΔΙΑΣΤΑΥΩΣΘ ΝΕΟΥ ΗΥΓΟΥ 

400,0 
Φ 225 - 

HDPE/PN 
12.5 

   
2 

      

ΔΙΑΣΤΑΥΩΣΘ ΝΕΟΥ ΗΥΓΟΥ - 
ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΝΕΟΥ ΗΥΓΟΥ 

1.775,0 
Φ 200 - 

HDPE/PN 
12.5 

   
2 

   
Ν852 

 
Ν833, Ν855 

ΔΙΑΣΤΑΥΩΣΘ ΝΕΟΥ ΗΥΓΟΥ - 
ΓΕΩΤΘΣΘ ΗΥΓΟΥ 

2.920,0 
Φ 200 - 

HDPE/PN 
12.5 

   
2 

  
5 

N687, N697, 
N708, N729, 

N749 
4 

N684, 
N694, 

N701, N722 

ΣΥΝΟΛΟ 12.870,00   2 
  

10 
 

2 15 
 

8 
 

 
7.2 ΡΕΚΓΑΨΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΞΫΤΕΚΚΟΥ ΔΚΚΤΥΟΥ ΡΟΥ ΑΨΟΑ ΤΗΝ 

ΡΑΟΥΣΑ ΕΚΙΕΣΗ 
 

Το τμιμα του εξωτερικοφ δίκτυο φδρευςθσ των Κοινοτιτων Αμυγδαλεϊνα, 
Ρολφςτυλου και Ηυγοφ Δ.Ε. Φιλίππων του Διμου Καβάλασ που βρίςκεται εντόσ του πεδίου 
εφαρμογισ τθσ μελζτθσ του εςωτερικοφ δικτφου φδρευςθσ τθσ Κοινότθτασ Αμυγδαλεϊνα, 
περιλαμβάνει τρεισ (3) αγωγοφσ και τζςςερεισ (4) κόμβουσ, υδροδοτείται από τισ πθγζσ 
Βοϊράνθσ και ακολουκεί τθν υφιςτάμενθ οδοποιία τθσ περιοχισ. 

Το τμιμα του εξωτερικοφ δικτφου αποτελείται από ςωλινεσ ελατοφ χυτοςίδθρου 
(ductile iron) κλάςθσ πίεςθσ C40, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545, διαμζτρων DN 200 (20 + 46 = 470 + 330 
= 800 μ) και DN 300 (5 = 1.285 μ) με ςυνολικό μικοσ 2.085 μζτρα. 

Οι δικλείδεσ ελζγχου κα τοποκετθκοφν πλθςίον των κόμβων του εξωτερικοφ δικτφου 
μία ςε κάκε άκρο του αγωγοφ. Οι δικλείδεσ ελζγχου κα είναι 10 atm χυτοςίδθρεσ, ςυρταρωτζσ 
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με ωτίδεσ, εκτόσ από αυτιν που κα τοποκετθκεί ςτθ δεξαμενι, θ οποία κα είναι 16 atm και 
θλεκτρικά οδθγοφμενθ. 

Στα χαμθλότερα ςθμεία των αγωγϊν 5 και 46 του εξωτερικοφ δικτφου τίκενται δφο 
(2) εκκενωτζσ. Στα υψθλότερα ςθμεία των αγωγϊν 5 και 46 (2 τεμάχια) του εξωτερικοφ 
δικτφου τίκενται τρείσ (3) αεροεξαγωγοί. 

 

8 ΕΡΚΛΥΣΕΚΣ ΔΚΚΤΥΟΥ 
 

Για τθν επίλυςθ του εξωτερικοφ δικτφου υδρεφςεωσ των Κοινοτιτων Αμυγδαλεϊνα, 
Ρολφςτυλου και Ηυγοφ Δ.Ε. Φιλίππων του Διμου Καβάλασ, εφαρμόηεται το πρόγραμμα 
WORKS τθσ TECHNOLOGISMIKI. 

 

9 ΡΟΧΡΟΛΟΓΚΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΫΤΕΚΚΟΥ ΔΚΚΤΥΟΥ 
Για το τμιμα του εξωτερικοφ δικτφου φδρευςθσ κοινοτιτων Αμυγδαλεϊνα, 

Ρολυςτφλου και Ηυγοφ Δ.Ε. Φιλίππων, που πρζπει να καταςκευαςκεί ταυτόχρονα με το 
εςωτερικό δίκτυο φδρευςθσ του Αμυγδαλεϊνα ο προχπολογιςμόσ του ζργου ανζρχεται ςε 

434.000,00 €.  
 
Tο τιμολόγιο μελζτθσ ςυντάχκθκε ςφμφωνα με 

 τθν υπ’ αρ. ΔΝΣγ/οικ.3577/ΦΝ 466/4-5-2017 απόφαςθ του Υπουργοφ Υποδομϊν και 
Μεταφορϊν «Κανονιςμόσ Ρεριγραφικϊν Τιμολογίων Εργαςιϊν για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
ζργων» (Φ.Ε.Κ. Β’1746/19.05.2017). 

 Για τα άρκρα Υδραυλικϊν (ΥΔ) και Οδοποιϊασ (ΟΔΟ) τιμζσ μονάδασ για ζργα 
προχπολογιςμοφ από 1.500.000 € ζωσ 5.000.000 € 

 Για τα άρκρα Οικοδομικϊν (ΟΙΚ) τιμζσ μονάδασ για ζργα προχπολογιςμοφ > 2.000.000 
€ 

Καβάλα, 20-07-2020 

Ο Συντάξασ 

 

 

 

Μαυρίδθσ Θωμάσ 

Ρολιτικόσ Μθχανικόσ 

Καβάλα, 20-07-2020 

O Επιβλζπων 

 

 

 

Τςακίρθσ Κωνςταντίνοσ 

Ρολιτικόσ Μθχανικόσ Μ.Sc. 

Καβάλα, 20-07-2020 

Ο Διευκυντισ  

Τ.Υ. τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 

 

 

Λογκάρθσ Άγγελοσ 

Ρολιτικόσ Μθχανικόσ Μ.Sc. 
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