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ΤΕΥΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΝΕΡΟ – ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ



1.1 Πληθυσμός υπολογισμού 

Ο σχεδιασμός των έργων γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ.696/74 για την 40ετία. Συνεπώς, το υπό μελέτη
εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης μελετήθηκε με χρονικό ορίζοντα το έτος 2060 (40ετία).

Σύμφωνα με την απογραφή της ΕΣΥΕ για το έτος 2011 στον οικισμό του Τρικόρφου οι μόνιμοι κάτοικοι
είναι  410.  Ο  σημερινός  πληθυσμός  αιχμής  κατά  την  καλοκαιρινή  περίοδο  ανέρχεται  στους  655
κατοίκους.

Η εκτίμηση του μελλοντικού πληθυσμού της περιοχής μελέτης έγινε με την υπόθεση της γεωμετρικής

αύξησης του πληθυσμού. Η γενική σχέση είναι η εξής:

Pn =Po  x (1+α)α)n

Όπου Pn ο πληθυσμός μετά από n έτη

Po ο πληθυσμός εκκίνησης 

α ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των κατοίκων

Η υπόθεση γεωμετρικής  αύξησης του  πληθυσμού είναι  η πλέον  διαδεδομένη  σήμερα μέθοδος  για

μικρούς οικισμούς (έως 5.000 κατοίκους).

Για αύξηση πληθυσμού της τάξης του 1,0% ανά έτος για τους μόνιμους κατοίκους και 2,0% για τους
επισκέπτες, προκύπτουν τα κάτωθι πληθυσμιακά μεγέθη:
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742 984 1.317

1.2 Εκτίμηση αναγκών σε νερό – Παροχές υπολογισμού

Για μικρούς οικισμούς όπως οι εξεταζόμενοι, η σημερινή μέση ετήσια κατανάλωση νερού εκτιμάται σε

200 περίπου λίτρα ανά κάτοικο και ανά ημέρα. 

Με  βάση  την  καθιερωμένη  πρακτική  και  την  εύλογη  παραδοχή  της  αυξήσεως  της  κατ’  άτομο

καταναλώσεως νερού με την πάροδο του χρόνου λόγω ανόδου του βιοτικού επιπέδου, δεχόμαστε για

την 40ετία προσαύξηση της κατανάλωσης νερού κατά 25%. 

Έτσι η μέση ετήσια κατανάλωση νερού για το έτος 2060 εκτιμάται σε 200  x 1,25 ≈ 250 λίτρα ανά

κάτοικο και ανά ημέρα.

Οι παραδοχές των υπολογισμών γίνονται στα πλαίσια που ορίζει το Π.Δ. 696/74, λαμβάνοντας υπόψη
τη σύγχρονη πρακτική και βιβλιογραφία και τις τοπικές συνθήκες.

Ο εποχιακός πληθυσμός  της περιοχής  μελέτης,  επειδή  έχει  τα ίδια χαρακτηριστικά με τον μόνιμο,

θεωρείται ότι θα έχει την ίδια κατανάλωση νερού. 



Για τους υπολογισμούς μας λαμβάνουμε ενιαία κατανάλωση για όλο τον πληθυσμό. 

Για  τους  υπολογισμούς  των  δικτύων  μελέτης,  η  μέγιστη  ημερήσια  κατανάλωση  προκύπτει  με  την

υιοθέτηση  συντελεστή  μέσης  ημερήσιας  κατανάλωσης  λ1  =  1,50  που  αντιστοιχεί  (Αφτιάς,1992,

Κατσίρη,1988) σε μικρούς οικισμούς. 

Συνοψίζοντας, για την περιοχής μελέτης έχουμε:

Έτος 2060 (40ετία) Τρίκορφο

Πληθυσμός αιχμής (κατ.) 1.317

q (lit/κατ/24ωρο) 250

Q μέσο (lit/sec)) 1,45

λ1 1,50

Q max ημέρας (μ3/ώρα) 20,57

Η διαστασιολόγηση των αγωγών  έγινε:

Α.  για  τον  αγωγό  από  την  υδρομάστευση  (Κόμβος  Ν1020)  έως  τη  δεξαμενή  Ν18  ,  με  βάσει  τη

δυναμικότητα της πηγής στον κόμβο Ν1020, ήτοι 16,53 μ3/ώρα.

Β. για τον αγωγό από την υδρομάστευση (Κόμβος Ν205) έως τη δεξαμενή Ν18 , με βάσει τη μέγιστη

ημερήσια  κατανάλωση  του  οικισμού  Τρικόρφου  (20,57  μ3/ώρα),  η  οποία  είναι  μικρότερη  της

δυναμικότητας της πηγής στον κόμβο Ν205, ήτοι (59,77 μ3/ώρα) και 

Γ. για τους αγωγούς κατάντη της δεξαμενής Ν18 έως τη δεξαμενή Ν204, επίσης με βάσει τη μέγιστη

ημερήσια κατανάλωση του οικισμού Τρίκορφο (20,57 μ3/ώρα).



2. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Ταμιευτήρες

Όνομα Δεξαμενής Στάθμη (μ)

N205 748.400

N204 578.000

N1020 711.470

N18 708.500

N111 685.000

Κόμβοι

Όνομα Κόμβου Πιεζομετρικό
ύψος (m))

Πιεζομετρικό
φορτίο (m))

Πραγματική
ζήτηση (m)³/h))

N18 (από Ν1020)από Ν1020) 708.88 3.04 16.53

N18 (από Ν1020)από Ν205)) 743.24 37.33 20.57

N111 692.17 11.08 20.57

N1040 679.44 139.34 0.00

N1041 667.70 129.63 0.00

N204 662.53 85.38 20.57

χαμηλό 670.41 216.03 0.00

Αγωγοί

Όνομα  Κόμβου
ανάντη

Όνομα  Κόμβου
κατάντη Ταχύτητα (m)/s))

Παροχή
(m)³/h))

Απώλειες
(m)/km))

Ν1020 N18 0.72 16.53 6.97

Ν205) N18 1.34 20.57 29.33

N18 N111 0.70 20.57 5.56

N111 N1040 0.70 20.57 5.56

N1040 χαμηλό 0.88 20.57 10.09

χαμηλό N1041 0.88 20.57 10.09

N1041 N204 0.70 20.57 10.09



Λιδωρίκι, 30/06/2020                                                      Λιδωρίκι, 30/06/2020            
     Η Συντάξασα                                                                     Θεωρήθηκε
                                                                                        Η  Προϊσταμένη Τ.Υ.

    Άννα Νικολάου                                                          Βασιλική Ζουμά
   Πολιτικός Μηχανικός                                            Τοπογράφος Μηχανικός


