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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ 2ης 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ» στη νήσο Αμοργού, Περιφερειακής Ενότητας 

Νάξου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.  

Η νέα φορητή μονάδα αφαλάτωσης θα τοποθετηθεί πλησίον της υφιστάμενης μονάδας 

αφαλάτωσης σε κατάλληλα διαμορφωμένο Δημοτικό χώρο. Η μονάδα θα φέρει όλα εκείνα τα 

στοιχεία που θα την καθιστούν αυτόνομη και ασφαλή ως προς τη λειτουργία της  σε σχέση με 

το προσωπικό αλλά και με το περιβάλλον.  

 

2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Για τη σύνταξη της παρούσας λήφθηκαν υπόψη τα κατωτέρω: 

1. Χάρτης νήσου Αμοργού ΓΥΣ σε κλίμακα 1:50.000 

2. Χάρτες νήσου Αμοργού ΓΥΣ σε κλίμακα 1:5.000 

3. Μελέτη κατασκευής συνοδών έργων για την μονάδα αφαλάτωσης Αιγιάλης Αμοργού 

έτους 2013-2014 

4. Δημογραφικά στοιχεία από απογραφές 

5. Πληθυσμιακά στοιχεία, πολεοδομικά στοιχεία και στοιχεία σχετικά με την τουριστική 

κίνηση της περιοχής και λοιπά σχετικά στοιχεία λαμβανόμενα από την ΕΛΣΤΑΤ και τις 

τοπικές αρχές. 
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3 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Το νησί της Αμοργού ανήκει στο Νομό των Κυκλάδων της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου, με 

πρωτεύουσα την Ερμούπολη της Σύρου. Είναι το ανατολικότερο νησί του Νομού, ανάμεσα στις 

Μικρές Κυκλάδες και την Αστυπάλαια και έχει συνολική έκταση 121 km2 και μήκος ακτών 112 

km. Το σχήμα του είναι ιδιαίτερα επίμηκες, με μήκος περίπου 32 km και προσανατολισμό ΒΑ-ΝΔ. 

Απέχει από τον Πειραιά 138 ναυτικά μίλια. Τα συνοδά έργα για την κατασκευή της νέας μονάδας 

αφαλάτωσης εμπίπτουν στο Δήμο Αμοργού, ΔΕ Αμοργού, ΤΚ Αιγιάλης, της ΠΕ Νάξου, της 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

Το νησί της Αμοργού χαρακτηρίζεται ως ορεινό και ημιορεινό, με τον κύριο ορεινό όγκο να 

αναπτύσσεται κατά μήκος του μεγάλου άξονα του νησιού (ΒΑ-ΝΔ), με τρία όρη, το Κρίκελο 

(821 m) στα βόρεια, το Προφήτη Ηλία (699 m) στο μέσο και το Κόρακα (607 m) στα 

νοτιοδυτικά. Το ανάγλυφο είναι εντονότερο στο ανατολικό τμήμα του νησιού, όπου επικρατούν 

ανθρακικά πετρώματα. Σε αυτό, τα πρανή καταλήγουν σχεδόν κατακόρυφα προς τις ακτές. 

Αντίθετα, στο δυτικό τμήμα του νησιού οι κλήσεις των πρανών είναι ήπιες και οι ακτές όχι πολύ 

απότομες. Μικρού εύρους προσχωματικές κοιλάδες αναπτύσσονται σε ταπεινωμένα 

μορφολογικά τμήματα στα βόρεια του νησιού, όπως είναι εκείνες των Καταπόλων, Αγκάλης και 

Μαύρης Μύτης Αρκεσίνης. Αντιθέτως, μικρού μήκους και απότομες ρεματιές αυλακώνουν τα 

ασβεστολιθικά μέρη του βορείου τμήματος του νησιού.  

Η μορφολογία της Αμοργού παρουσιάζει δύο όψεις, με τη νότια πλευρά της να έχει σχετικά ήπια 

κλήση, όχι πολύ απότομες ακτές και έντονο οριζόντιο διαμελισμό και με τη βόρεια πλευρά της 

να έχει πολύ απότομες κλήσεις και ακτές, ενώ ο οριζόντιος διαμελισμός να είναι σχεδόν 

ανύπαρκτος. Όσον αφορά τη φυτοκάλυψη, αυτή είναι μικρή και σχεδόν ανύπαρκτη με εξαίρεση 

πεδινές εκτάσεις (πεδιάδα Αιγιάλης – Καταπόλων) στις οποίες μαζί με τη Χώρα της Αμοργού 

έχουν αναπτυχθεί οι βασικοί οικισμοί του νησιού. Γενικά, η τεκτονική, η πετρογραφική σύσταση 

καθώς και το κλίμα καθόρισαν το ανάγλυφο της Αμοργού. Η άμεση περιοχή μελέτης 

χαρακτηρίζεται από έντονο ανάγλυφο με κλίσεις της τάξης του 30 – 40%, με έντονες πλαγιές. 

Συνοπτικά η περιοχή που θα εξυπηρετηθεί από τα συνοδά έργα για την κατασκευή νέας 

μονάδας αφαλάτωσης είναι η έκταση της Τοπικής Κοινότητας Αιγιάλης Αμοργού και 

συγκεκριμένα οι οικισμοί Λαγκάδα, Όρμος Αιγιάλης και Ποταμός.  

Η έντονη υδροφορία της περιοχής η οποία είναι αποτέλεσμα της ανοικτής μορφολογίας και των 

γεωλογικών σχηματισμών της ευρύτερης λεκάνης απορροής (καρστικοί και αλλουβιακοί 

σχηματισμοί) έχουν ως συνέπεια την δημιουργία γεωτρήσεων προς αξιοποίηση του διαθέσιμου 

υδατικού αποθέματος. 
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3.1 Υφιστάμενες Υποδομές Ύδρευσης 

Η περιοχή μελέτης, ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες όπου συναντάται σημαντική αύξηση του 

πληθυσμού λόγω της τουριστικής κίνησης, διακρίνεται από έλλειψη υδατικών πόρων.  

Οι κύριες πηγές ύδρευσης είναι εκτός από τις τοπικές γεωτρήσεις και τις ιδιωτικές στέρνες 

συλλογής ομβρίων και η φορητή μονάδα αφαλάτωσης δυνατότητας παραγωγής 450m3/ημέρα 

πόσιμου νερού στη θέση «Καλαθάρης» επί της Επαρχιακής Οδού Καταπόλων-Θολαρίων η οποία 

τροφοδοτεί δεξαμενή 1000m3 στον Όρμο καθώς και δεξαμενή 200 m3 (δεξαμενή ιατρείου). Η 

εν λόγω μονάδα αφαλάτωσης τροφοδοτείται από δύο γεωτρήσεις πλησίον της θέσης 

εγκατάστασης (Γ1 & Γ2) παροχής 50m3/h έκαστη.  

Πέραν από την μονάδα αφαλάτωσης, οι οικισμοί Όρμου Αιγιάλης και Παραλίας Θολαρίων 

υδρεύονται από την τοπική γεώτρηση με αντλία ισχύος 7,5HP τριφασικού ρεύματος βάθους 

άντλησης 150m και παροχής 7m3/h. Από τη γεώτρηση που βρίσκεται ΝΑ του Όρμου της 

Αιγιάλης τροφοδοτείται η δεξαμενή των 1000 m3 που προαναφέρθηκε η οποία τροφοδοτεί και 

τις δεξαμενές 250 m3 & 400 m3. Από αυτές επίσης τροφοδοτούνται και οι δεξαμενές της 

Λαγκάδας και του Ποταμού.  

Ο οικισμός του Ποταμού υδρεύεται από δύο δεξαμενές 50 m3 οι οποίες ανεφοδιάζονται από τη 

δεξαμενή των 400 m3 στον Όρμο Αιγιάλης.  

Ο οικισμός της Λαγκάδας υδρεύεται από μια τοπική γεώτρηση με αντλία ισχύος 5HP (3,7KW) 

τριφασικού ρεύματος μανομετρικού ύψους 270m και παροχής 2 m3/h. Από τη γεώτρηση 

τροφοδοτούνται δύο δεξαμενές χωρητικότητας 40m3 και μία δεξαμενή 200m3. Ο οικισμός 

εφεδρικά υδροδοτείται και από τη δεξαμενή των 1000 m3 στον Όρμο Αιγιάλης. 

Βοηθητικά όλων των ανωτέρω εγκαταστάσεων, το νησί υδρεύεται από υδροφόρα πλοία τα 

οποία ανεφοδιάζουν τις δεξαμενές του οικισμού Όρμου Αιγιάλης και Παραλίας Θολαρίων τους 

καλοκαιρινούς μήνες όπου η ζήτηση αυξάνεται σε σημαντικά επίπεδα. 

Ως εκ των ανωτέρω συμπεραίνεται ότι η συνολική χωρητικότητα των υφιστάμενων δεξαμενών 

είναι ίση με 2.330m3.  
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4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Ο σχεδιασμός των έργων πραγματοποιείται βάσει της δυναμικότητας της μονάδας αφαλάτωσης 

προς προμήθεια ήτοι 600m3/ημέρα. Ο υπολογισμός των δικτύων υποδομής πραγματοποιείται για 

χρονικό ορίζοντα 40 ετών βάσει του ΠΔ 696/74 ήτοι έτος 2058. Καθότι όμως οι υπολογισμοί 

πραγματοποιούνται για το πρώτο έτος κάθε δεκαετίας, ο υπολογισμός πραγματοποιείται έως το 

έτος 2051. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη του πληθυσμού βάσει της Ελληνικής 

Στατιστικής Εταιρείας (ΕΛΣΤΑΤ): 

Πίνακας 1: Πληθυσμιακά στοιχεία – στοιχεία απογραφής και εξέλιξης μόνιμου 
πληθυσμού περιοχής μελέτης (Πηγή ΕΛΣΤΑΤ) 

α/
α 

Οικισμός 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 
(ΑΤΟΜΑ) 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΩΝ 
ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 

19
61 

1971 
198

1 
199

1 
200

1 
201

1 
1961-
1971 

1971-
1981 

1981-
1991 

1991-
2001 

2001-
2011 

 Αιγιάλη 343 290 234 232 232 261 -15,45% -19,31% -0,85% 0,00% 12,50% 

 
Όρμος 

Αιγιάλης 
35 34 56 94 122 147 -2,86% 64,71% 67,86% 29,79% 20,49% 

 Ποταμός 172 137 136 101 110 95 -20,35% -0,73% -25,74% 8,91% -13,64% 

 Θολάρια 241 186 168 160 149 138 -22,82% -9,68% -4,76% -6,88% -7,38% 

 
Παραλία 

Θολαρίων 
  8 5 35 25 51   -37,50% 600,00% -28,57% 104,00% 

ΣΥΝΟΛΟ 791 655 599 622 638 692 -17,19% -8,55% 3,84% 2,57% 8,46% 

 

Η περιοχή μελέτης παρουσιάζει διακυμάνσεις χειμώνα-καλοκαίρι με σημαντική αύξηση 

πληθυσμού τους θερινούς μήνες λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης που παρουσιάζεται τα 

τελευταία έτη στο νησί, φαινόμενο σύνηθες στις περιπτώσεις της νησιωτικής Ελλάδας. 

Για τον προσδιορισμό των αναγκών, πραγματοποιήθηκε προσδιορισμός του εξυπηρετούμενου 

πληθυσμού με βάση τα πληθυσμιακά δεδομένα που παρουσιάσθηκαν ανωτέρω αλλά και σε 

εκτιμήσεις για τη μελλοντική εξέλιξη βασισμένες στις προβλέψεις ανάπτυξης της περιοχής. 

Ειδικότερα, όπως προκύπτει και από τον Πίνακα 1 παρουσιάζεται μία μείωση του πληθυσμού τα 

έτη 1961-1981, ενώ κατά τη διάρκεια των ετών 1981-2011 παρουσιάζεται αύξηση με στοιχεία 

αυξητικής τάσης. 

Προκειμένου να προσδιορισθεί η πληθυσμιακή εξέλιξη, υιοθετούνται οι παρακάτω παραδοχές: 

 Ετήσια αύξηση μόνιμου πληθυσμού ως εξής: 

o 10ετία 2011-2020: 1,20% 

o 10ετία 2021-2030: 1,10% 

o 10ετία 2031-2040: 1,00% 

o 10ετία 2041-2050: 0,90% 

 Ετήσια αύξηση εποχιακού πληθυσμού ως εξής: 
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o 10ετία 2011-2020: 1,30% 

o 10ετία 2021-2030: 1,20% 

o 10ετία 2031-2040: 1,10% 

o 10ετία 2041-2050: 1,00% 

 

Η εκτίμηση της εξέλιξης του μόνιμου και εποχιακού πληθυσμού του συνόλου των υπό μελέτη 

οικισμών στο έτος 2050 πραγματοποιείται βάσει του παρακάτω τύπου λαμβάνοντας ως έτος 

αναφοράς το 2011: 

Πn = Π0 x (1+α)ν 

Όπου, 

Π0  Ο πληθυσμός στο χρόνο t1 = Τ0 

Πν Ο πληθυσμός στο χρόνο t2 = Τ0+ν 

α Η μέση ετήσια αύξηση του πληθυσμού 

ν Τα έτη μεταξύ χρόνων t1 και t2 

Βάσει των ανωτέρω ισχύουν: 

 

Πίνακας 2: Στοιχεία Απογραφών και εξέλιξης μόνιμου πληθυσμού μελέτης 

ΤΚ 
ΑΙΓΙΑΛΗΣ 

& ΤΚ 
ΘΟΛΑΡΙΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΟΝΙΜΩΝ 
ΚΑΤΟΙΚΩΝ 

ΕΤΟΥΣ 
2011 
άτομα 

Μέση Ετήσια Μεταβολή Μόνιμων 
Κατοίκων 

Πρόβλεψη Μελλοντικού 
Αριθμού Μόνιμων Κατοίκων 

(άτομα) 

2011-
2020 

2021-
2030 

2031-
2040 

2041-
2050 

2021 2031 2041 2051 

 692 1,20% 1,10% 1,00% 0,90% 780 870 961 1051 

 

Πίνακας 3: Πρόβλεψη εξέλιξης εποχιακού πληθυσμού περιοχής μελέτης 

ΤΚ 
ΑΙΓΙΑΛΗΣ 

& ΤΚ 
ΘΟΛΑΡΙΩΝ 

ΕΠΟΧΙΑΚΟΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
ΕΤΟΥΣ 2011 

άτομα 

Μέση Ετήσια Μεταβολή 
Εποχιακών Κατοίκων  

Πρόβλεψη Μελλοντικού 
Αριθμού Εποχιακών Κατοίκων 

(άτομα) 

2011-
2020 

2021-
2030 

2031-
2040 

2041-
2050 

2021 2031 2041 2051 

 2850 1,30% 1,20% 1,10% 1,00% 3243 3654 4076 4503 

 

Πίνακας 4: Πρόβλεψη εξέλιξης συνολικού αριθμού καταναλωτών 

ΤΚ 
ΑΙΓΙΑΛΗΣ 

& ΤΚ 
ΘΟΛΑΡΙΩΝ 

Πρόβλεψη Μελλοντικού 
Αριθμού Μόνιμων 
Κατοίκων (άτομα) 

Πρόβλεψη Μελλοντικού 
Αριθμού Εποχιακών 
Κατοίκων (άτομα) 

Πρόβλεψη Συνολικού 
Αριθμού Κατοίκων 

(άτομα) 

2021 2031 2041 2051 2021 2031 2041 2051 2021 2031 2041 2051 

 780 870 961 1051 3243 3654 4076 4503 4023 4524 5037 5554 
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5 ΥΔΑΤΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ 

Για τον υπολογισμό των παροχών ύδρευσης των καταναλωτών της περιοχής μελέτης έγινε 

χρήση των παραδοχών κατά τη σύνταξη του Ευρωπαϊκού Προγράμματος APAS-REDES καθώς 

συνδυάστηκαν και με στοιχεία υδατοκαταναλώσεων της περιοχής μελέτης. 

Μόνιμοι Κάτοικοι 

Η μέση ειδική ημερήσια κατανάλωση qοικ
 μέση σε lt/(cap&day) η οποία αποτελεί την βάση 

υπολογισμών των αναγκών σε νερό των μόνιμων κατοίκων της περιοχής μελέτης το έτος 2011 

ήταν 150lt/άτομο&ημέρα. 

Όσον αφορά στους ρυθμούς αύξησης, για την εκτίμηση της εξέλιξης της παραπάνω μέση 

ετήσιας ειδικής κατανάλωσης και έως το έτος 2050, για την παρούσα έκθεση έγινε συνδυασμός 

των παραδοχών του Ευρωπαϊκού Προγράμματος APAS-REDES και των στοιχείων της πρόβλεψης 

που λήφθηκαν από τις τοπικές αρχές. 

Ως εκ των ανωτέρω λήφθηκε η παραδοχή ότι η μέση ετήσια ειδική υδατοκατανάλωση της 

περιοχής μελέτης αυξάνεται με ρυθμό 0,60% ετησίως. 

Ο τύπος για την εκτίμηση των ειδικών καταναλώσεων για οποιοδήποτε έτος της διάρκειας ζωής 

των σχεδιαζόμενων έργων γίνεται βάσει:  

qy = qx x (1+a)(y-x) 

όπου: 

qy η μετρημένη ειδική κατανάλωση κατά το έτος x 

qx η εκτιμώμενη μελλοντική ειδική κατανάλωση κατά το έτος y 

α η μέση ετήσια αύξηση της ειδικής υδατοκατανάλωσης μεταξύ των ετών x & y. 

 

Εποχιακός Πληθυσμός 

Ως εποχιακός πληθυσμός της περιοχής μελέτης νοούνται είτε οι παραθεριστές που διαθέτουν 

εξοχικές κατοικίες που χρησιμοποιούνται τους θερινούς μήνες, οι φιλοξενούμενοι παραθεριστές 

σε κατοικίες μόνιμων κατοίκων καθώς και οι τουρίστες που διαμένουν στα τουριστικά 

καταλύματα της περιοχής. 

Η μέση ειδική ημερήσια κατανάλωση qοικ
 μέση σε lt/(cap&day) των εποχιακών καταναλωτών της 

περιοχής μελέτης για το έτος 2011 λαμβάνεται σε 180lt/άτομο&ημέρα. 

Ομοίως λαμβάνεται η παραδοχή ότι η μέση ετήσια ειδική υδατοκατανάλωση της περιοχής 

μελέτης αυξάνεται με ρυθμό 0,60% ετησίως και για τους εποχιακούς καταναλωτές. 
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Επίσης ο υπολογισμός των υδατοκαταναλώσεων για τους εποχιακούς καταναλωτές ακολουθεί 

τον ίδιο τρόπο που γίνεται για τους μόνιμους κατοίκους.  

Με βάση τα ανωτέρω προκύπτει για τα έτη 2020, 2030, 2040, 2050: 

Πίνακας 5: Πρόβλεψη εξέλιξης υδατοκαταναλώσεων μόνιμων και εποχιακών 
κατοίκων 

Είδος 
κατανα-
λωτών 

Lt/cap&
day 

(2011) 

ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΥΞΗΣΗ 
ΥΔΑΤΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΜΕΣΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ 

2010-
2020 

2020-
2030 

2030-
2040 

2040-
2050 

2010-
2020 

2020-
2030 

2030-
2040 

2040-
2050 

Μόνιμοι 150 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 159 169 179 191 

Εποχιακοί 180 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 191 203 215 229 

 

Συμπερασματικά, προκύπτει ο παρακάτω πίνακας στον οποίο συνοψίζονται για τα έτη 2020, 

2030, 2040, 2050: 

 Εκτιμώμενες μέσες ημερήσιες υδατοκαταναλώσεις όλων των καταναλωτών. 

 Εκτιμώμενη επάρκεια του νερού σε ημέρες. 

 Εκτιμώμενες μέγιστες ημερήσιες υδατοκαταναλώσεις όλων των καταναλωτών. 

Από τον πίνακα που ακολουθεί συμπεραίνουμε τα εξής για το έτος 2050:  

 Μέση ημερήσια κατανάλωση:1.230 m3/day και μέγιστη ημερήσια 1.845 m3/day που δεν 

υπολείπεται τη συνολική χωρητικότητα των υφιστάμενων δεξαμενών. 

 Απαιτούμενη ημερήσια παροχή αφαλάτωσης 564 m3/day. 

Στην παρούσα μελέτη θα εξετασθεί η επάρκεια των υφιστάμενων δικτύων στην παροχή των 600 

m3/day η οποία θα καλύψει τις ανάγκες του πληθυσμού σε ύδρευση την επόμενη 

τεσσαρακονταετία. 

Τα αντίστοιχα αντλιοστάσια επίσης θα υπολογισθούν έτσι ώστε να καλύπτουν τις παροχές της 

μονάδας αφαλάτωσης που πρόκειται να προμηθευτεί ο Δήμος Αμοργού. 
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Πίνακας 6: Συγκεντρωτικός Πίνακας -  Πρόβλεψη υδατοκατανάλωσης έτη 2020, 2030, 2040, 2050 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ 
ΥΔΑΤΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΣΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ 
ΥΔΑΤΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ 

ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ 
ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ & 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 
ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ 
ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ 

Σ
Υ

Ν
/
Τ

Η
Σ

 

Η
Μ

Ε
Ρ

Η
Σ

ΙΑ
Σ

 Α
ΙΧ

Μ
Η

Σ
 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ 
ΥΔΑΤΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ 
ΥΔΑΤΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

ΤΚ ΑΙΓΙΑΛΗΣ & ΤΚ 
ΘΟΛΑΡΙΩΝ 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΠΟΧΙΑΚΟΙ ΣΥΝΟΛΑ ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΠΟΧΙΑΚΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΠΟΧΙΑΚΟΙ 
ΣΥ/ 

ΝΟΛΑ 
ΜΟΝΙΜΟΙ ΣΥΝΟΛΑ ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΠΟΧΙΑΚΟΙ ΣΥΝΟΛΑ ΜΕΣΗ ΜΕΓΙΣΤΗ 

ΕΤΟΣ άτομα Lt/cap&day m3/day m3/day m3/day m3/day Lt/cap&day 

2020 780 3243 4023 159 191 124 620 744 666 -542 78 1,5 186 930 1116 184,9 277,4 

2030 870 3654 4524 169 203 147 741 888 666 -519 222 1,5 221 1112 1332 196,4 294,6 

2040 961 4076 5037 179 215 172 878 1050 666 -494 384 1,5 259 1317 1576 208,5 312,8 

2050 1051 4503 5554 191 229 200 1030 1230 666 -466 564 1,5 300 1544 1845 221,4 332,2 
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6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 

6.1 Γενικά 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η κατασκευή των απαραίτητων εργασιών για την ορθή 

λειτουργία μονάδας αφαλάτωσης παραγωγής 600m3/ημέρα. Ειδικότερα, προβλέπονται: 

 Διαμόρφωση χώρου εγκατάστασης προκατασκευασμένης κατασκευής (containers) της 

αφαλάτωσης. 

 Ανόρυξη δύο νέων γεωτρήσεων. 

 Εγκατάσταση υποβρύχιων ανοξείδωτων αντλητικών συγκροτημάτων στις νέες γεωτρήσεις. 

 Υδραυλική διασύνδεση των επί μέρους μονάδων της αφαλάτωσης. 

 Εγκατάσταση δίδυμου πιεστικού συγκροτήματος μεταφοράς νερού προς τις δεξαμενές του 

Όρμου Αιγιάλης (δεξαμενή 200m3). 

 Ηλεκτρική εγκατάσταση. 

 

6.2 Χώρος Αφαλάτωσης 

Χωματουργικές Εργασίες 

Θα πραγματοποιηθούν χωματουργικές εργασίες με μηχανικά μέσα στο παραχωρημένο οικόπεδο για 

την κατασκευή πλατώματος για τις εργασίες θεμελίωσης και στεγάνωσης. 

Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθούν γενικές εκσκαφές και επιχώσεις για τη διαμόρφωση επίπεδου 

πλατώματος διαστάσεων 19,20mx9,90m τελικής διαμορφωμένης στάθμης +16,70m.  

Η γενική εκσκαφή θα διευρυνθεί περιμετρικά κατά 0,50m ώστε να δημιουργηθεί κατάλληλος χώρος 

για τις εργασίες θεμελίωσης και στεγάνωσης. Η προκύπτουσα από τις εκσκαφές επιφάνεια θα είναι 

απόλυτα οριζόντια και τα πρανή θα διαμορφωθούν με τέτοια κλίση, ώστε να αποκλείονται τυχόν 

αποκολλήσεις σαθρών υλικών (χώματα, πέτρες, κλπ) κατά τη διάρκεια των εργασιών.  

Μετά την κατασκευή θεμελίωσης και λοιπών οικοδομικών στοιχείων εντός των ορυγμάτων, θα γίνουν 

επιχώσεις για την πλήρωση των περιμετρικών ορυγμάτων και γι τη διαμόρφωση της υπόβασης 

δαπέδου. 

Οι επιχώσεις θα γίνονται σε στρώσεις των 25εκ., που θα συμπυκνώνονται με μηχανικά μέσα, αφού 

προηγουμένως διαβραχούν. Οι επιχώσεις θα γίνουν με τα υγιή υλικά των εκσκαφών ενώ τα σαθρά θα 

αποκομισθούν. 
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Κτιριακή μονάδα Αφαλάτωσης 

Η μονάδα αφαλάτωσης είναι προσυναρμολογημένη σε containers διαστάσεων 12,00x2,50x2,90μ 

έκαστο, για την εγκατάσταση της οποίας απαιτείται βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα ενδεικτικών 

διαστάσεων 8,90x18,40μ, βάσει προδιαγραφών.  

Στην προκειμένη όμως περίπτωση, η δημιουργία του επίπεδου πλατώματος στο παραχωρημένο 

οικόπεδο για την τοποθέτηση του εξοπλισμού της αφαλάτωσης, δημιουργεί πρανή μεγάλου ύψους, 

(~6μ) τα οποία απαιτούν την κατασκευή τοιχίων προκειμένου να αντιστηριχτούν προς προστασία του 

εξοπλισμού.  

Επιπρόσθετα, για λόγους προστασίας του εξοπλισμού αλλά και ανάγκες ηχομόνωσης θα 

κατασκευασθεί μεταλλική στέγη από πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με 

πλήρωση πολυουρεθάνης η οποία θα επενδυθεί με ηχομονωτικό-αντικραδασμικό με φύλλο μολύβδου 

για ενίσχυση των επιπέδων ηχοπροστασίας της περιοχής από αερόφερτο, στερεόφερτο, κτυπογενή 

θόρυβο και κραδασμούς. Επιπλέον, με την κατασκευή της κτιριακής μονάδας που θα στεγάσει τον 

εξοπλισμό της αφαλάτωσης, επιτυγχάνεται βελτίωση της αισθητικής παρέμβασης σε σύγκριση με την 

πρόταση για απλή έδραση του εξοπλισμού επί της βάσης σκυροδέματος. 

Η καθαρή επιφάνεια εγκατάστασης των containers θα είναι διαστάσεων 18,40x9,10μ, θα 

προστατεύεται από τοιχία 3,50μ και πάχους 0,30μ ενισχυμένα με κολώνες διαστάσεων 0,30x0,40μ σε 

κάναβο 3,10μ. 

Όλα τα στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος (κολώνες, τοιχία, βάση έδρασης) θα υγρομονωθούν με 

τσιμεντοειδές μονωτικό. 

 

6.3 Γεωτρήσεις 

Για την υφιστάμενη αφαλάτωση έχουν ήδη κατασκευασθεί δύο γεωτρήσεις στις θέσεις Γ1 & Γ2.  

Στο παρόν έργο προβλέπεται η ανόρυξη δύο νέων παραγωγικών γεωτρήσεων ελάχιστης υδροφορίας 

65m3/h έκαστη στη θέση Γ3 & Γ4. 

Μετά την εκτέλεση των γεωτρήσεων και αν τα αποτελέσματα κριθούν θετικά οι γεωτρήσεις θα 

μετατραπούν σε παραγωγικές. 

Ο αρχικός σχεδιασμός για τις δύο νέες γεωτρήσεις, περιλαμβάνει την κατασκευή τους σε βάθος 60m 

και διαμέτρου 12 & 1/2”. Σημειώνεται ότι το βάθος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τις 

υποδείξεις της υδρογεωλογικής μελέτης ή της επίβλεψης. 

Οι γεωτρήσεις θα σωληνωθούν με σωλήνα PVC διαμέτρου 10” και θα τοποθετηθούν σε κάθε μία 

υποβρύχια αντλητικά συγκροτήματα παροχής 65m3/h και 77μΣΥ από υλικό τουλάχιστον AISI904L. 

Η ανάρτηση και η ανέλκυση της κάθε αντλίας θα πραγματοποιείται μέσω ζεύγους από εύκαμπτο 

συρματόσχοινο, ανοξείδωτο 316, Φ8mm με όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά (ροδάτζες, ανοξείδωτες 
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316, Φ8mm, άνω και κάτω διπλούς σφιγκτήρες INOX 316) το οποίο θα πακτώνεται στην κεφαλή 

κάθε γεώτρησης). 

Το θαλασσινό νερό από την κάθε γεώτρηση θα αντλείται και θα καταθλίβεται προς την πλαστική 

δεξαμενή θαλασσινού νερού της νέας αφαλάτωσης με ανεξάρτητο αγωγό HDPE Φ160/10atm, μέσω 

κοινού συλλέκτη ενώ ο αγωγός εντός της γεώτρησης θα είναι HDPE Φ 110, 16 atm. Κάθε 

καταθλιπτικός αγωγός διαθέτει πριν τον συλλέκτη διακλάδωση παράκαμψης από σωλήνα HDPE Φ110 

10atm, για την απόρριψη κατά περίπτωση του νερού της γεώτρησης. 

Η σύνδεση της κάθε γεώτρησης με την πλαστική δεξαμενή του θαλασσινού νερού της αφαλάτωσης 

θα πραγματοποιείται με αγωγό HDPE Φ160/10atm.  

Υπεράντληση 

Εν γένει η υπεράντληση πρέπει να αποφεύγεται λόγους όπως: 

 Κίνδυνος ξηρής λειτουργίας 

 Κίνδυνος διείσδυσης άμμου 

 Μείωση της δυναμικής στάθμης νερού με συνέπεια την απαίτηση αυξημένης ανύψωσης και 

αυξημένο κόστος λειτουργίας 

 Κίνδυνος μεγάλης βύθισης στάθμης, με συνέπεια τον κίνδυνο οξείδωσης. Η οξείδωση 

επιφέρει σχηματισμό ώχρας ο οποίος μπορεί να φράξει τα φίλτρα και την αντλία. Αυτό 

σημαίνει αυξημένο κόστος επισκευής και για την αποκατάσταση της λειτουργίας της 

γεώτρησης και πιθανή μείωση της διάρκειας ζωής της. 

 Κίνδυνος χαμηλώματος στάθμης του ύδατος του κοιτάσματος με πιθανότητα εμφάνισης 

χημικών αλλαγών και κατακάθισης βαρέων μετάλλων. 

 

Όταν πραγματοποιείται άντληση με σταθερή απόδοση για αρκετές ώρες η δυναμική στάθμη νερού 

στη γεώτρηση πρέπει να παραμένει σταθερή. Εάν η στάθμη μειωθεί σημαντικά αυτό σημαίνει ότι η 

ποσότητα του νερού που αντλείται υπερβαίνει την ποσότητα εισροής. Εάν η στάθμη πέφτει από 

χρόνο σε χρόνο, η άντληση θα πρέπει να ελαττωθεί και να χρησιμοποιηθεί νερό και από άλλα 

κοιτάσματα. 

Γεωλογικά Στοιχεία 

Η περιοχή ενδιαφέροντος στην οποία πρόκειται να ανορυχθούν οι γεωτρήσεις βρίσκονται στο βόρειο-

βορειοδυτικό τμήμα της Αμοργού επί του επαρχιακής οδού Χώρας Αιγιάλης στην περιοχή της 

Αιγιάλης.  

Τα πετρώματα που αναμένεται να συναντηθούν είναι καρστικοί ασβεστόλιθοι σε χαλαρούς 

γεωλογικούς σχηματισμούς. Οι καρστικοί ασβεστόλιθοι κυριαρχούν στην ευρύτερη περιοχή σε 

ποσοστό 80%. 
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6.4 Σωληνώσεις 

Οι σωληνώσεις κατάθλιψης των αντλιών θα είναι από HDPE 3ης γενιάς με ηλεκτροσυγκολλητούς 

συνδέσμους. Συγκεκριμένα, το τμήμα εντός της γεώτρησης θα είναι Φ110 16atm ενώ το εκτός τμήμα 

θα είναι Φ 160 10atm. Η σύνδεση των δύο τμημάτων στην γεώτρηση θα πραγματοποιηθεί με 

φλάντζες. 

Η ανάρτηση και η ανέλκυση της κάθε αντλίας θα πραγματοποιείται μέσω ζεύγους από διπλό 

εύκαμπτο συρματόσχοινο, ανοξείδωτο 316, Φ8mm με όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά (ροδάτζες, 

ανοξείδωτες 316, Φ8mm, άνω και κάτω διπλούς σφιγκτήρες INOX 316) το οποίο θα πακτώνεται στην 

κεφαλή κάθε γεώτρησης). Για τη μείωση του βάρους ανέλκυσης της σωλήνωσης και του αντλητικού 

συγκροτήματος, θα κατασκευασθεί στο λαιμό της αντλίας οπή Φ2mm. 

Η διασύνδεση των επιμέρους μονάδων της αφαλάτωσης που ανήκουν στην υποχρέωση του Δήμου 

θα είναι από σωλήνες PVC 16atm. 

 

6.5 Αντλίες Γεωτρήσεων 

Για τη μεταφορά του νερού των γεωτρήσεων στις δεξαμενές προβλέπονται στην κάθε γεώτρηση η 

τοποθέτηση δίδυμου αντλητικού συγκροτήματος (για λόγους εφεδρείας) παροχής 65m3/h και 

μανομετρικού ύψους 77μΥ.Σ.. 

Προτείνεται το κάθε αντλητικό συγκρότημα να τοποθετηθεί σε ύψος 56m. Αρχικά η αντλία θα 

πατήσει στον πυθμένα της γεώτρησης στα 60m και στη συνέχεια, θα ανυψωθεί κατά 4m ώστε να 

εξασφαλίζεται ύψος νερού 4m.  

Οι αντλίες θα είναι ανοξείδωτες υποβρύχιες, πολυβάθμιες, φυγοκεντρικές, με ενσωματωμένη βαλβίδα 

αντεπιστροφής, για οριζόντια ή κατακόρυφη τοποθέτηση. Κατάλληλες  για άντληση θαλασσινού 

νερού χωρίς στερεά σωματίδια με μέγιστη περιεκτικότητα σε άμμο 100gr/m3. Οι αντλίες θα είναι 

συζευγμένες μέσω κόμπλερ με υποβρύχιο ανοξείδωτο ηλεκτροκινητήρα. Η μέγιστη διάμετρο αντλίας 

και  κινητήρα δεν θα πρέπει να  είναι μεγαλύτερη από 6". 

Οι  καμπύλες των αντλιών θα είναι σύμφωνες με το standard  ISO 9906. 

Η αντλία θα είναι ανοξείδωτη και θα διαθέτει υδρολίπαντα ελαστικά έδρανα με εσωτερική 

διαμόρφωση σε σχήμα οκτάγωνου σχηματίζοντας έτσι κανάλια διαφυγής της άμμου κατά μήκος του 

άξονα. Οι πτερωτές θα είναι ανοξείδωτες θα συγκρατούνται με διαιρούμενους κώνους-περικόχλια 

στον άξονα και θα φέρουν αντικαθιστάμενο δακτύλιο φθοράς. Οι ενδιάμεσες βαθμίδες σταθερών 

πτερυγίων θα είναι ανοξείδωτες και θα έχουν ενσωματωμένο προφυλακτήρα άμμου, με 

αντικαθιστάμενα ενδιάμεσα έδρανα και δακτυλίους στεγανότητας.  

Στην αναρρόφηση της η αντλία θα διαθέτει κατάλληλο φίλτρο για την προστασία της από εισροή 

φερτών υλικών, θα διαθέτει κεφαλή καταθλίψεως με  σπείρωμα και ενσωματωμένη βαλβίδα 

αντεπιστροφής με ανοξείδωτο δακτύλιο στηρίξεως και έμφραξη από βουλκανισμένο συνθετικό 
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ελαστικό (NBR). Τέλος η αντλία θα διαθέτει προστατευτική διάταξη για λειτουργία υπό συνθήκες  up 

thrust. 

Η αντλία θα καλύπτει τις απαιτήσεις  της οδηγίας της Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  ERP  2009/125/EC for 

water pumps n° 547/2012  (ΜΕΙ- minimum efficiency index ),  και ο ελάχιστος δείκτης απόδοσης 

(ΜΕΙ) θα  αναγράφεται. 

Ηλεκτροκινητήρας 

 Θα είναι ανοξείδωτος, υποβρύχιος, υδρόψυκτος, υδρολίπαντος,  ασύγχρονος  βραχυκυκλωμένου 

δρομέα με προφυλακτήρα άμμου και διάφραγμα εξισορρόπησης πίεσης.   

  Σε περίπτωση τοποθέτησης του συγκροτήματος σε δεξαμενή ή απευθείας στη θάλασσα, ο 

κινητήρας θα πρέπει να φέρει εξωτερικό χιτώνιο ψύξης ( για αποφυγή υπερθέρμανσης ) και υλικού 

κατάλληλου για την άντληση θαλασσινού νερού. 

Υλικά ηλεκτροκινητήρα που έρχονται σε επαφή με το νερό  

Άξονα       : Ανοξείδωτος Χάλυβας DIN 1.4462 ή ανώτερο 

Κέλυφος   : Ανοξείδωτος Χάλυβας DIN 1.4539, AISI 904L ή ανώτερο 

 

6.6 Πιεστικό Συγκρότημα 

Για τη μεταφορά του νερού από την δεξαμενή της αφαλάτωσης πόσιμου νερού προς τις δεξαμενές 

συλλογής του Δήμου με αρχική τη δεξαμενή συλλογής (200m3 κόμβος Α17), θα εγκατασταθεί δίδυμο 

πιεστικό συγκρότημα με κάθε αντλία να δίνει 45m3/h σε 85μΣ.Υ. ώστε να υπάρχει δυνατότητα να 

τροφοδοτείται και η δεξαμενή των 1000m3 (κόμβος Α22). Το αντλητικό αυτό συγκρότημα θα πρέπει 

να είναι δίδυμο και να λειτουργεί με τη λογική της κυκλικής εναλλαγής όπως και οι γεωτρήσεις.  

Για την παροχή νερού προβλέπεται η τοποθέτηση  πιεστικού συγκροτήματος, παροχής 45 m3/h  

αποτελούμενο από πολυβάθμιες κατακόρυφες αντλίες,  που θα φέρουν κινητήρες με 

ενσωματωμένους  ρυθμιστές συχνότητας. 

 Το συγκρότημα θα αποτελείται από 2 αντλίες  ανύψωσης πίεσης (η 1 αντλία θα είναι εφεδρεία) 

μέγιστης ισχύος 18,5 Kw η κάθε αντλία, το πιεστικό δοχείο, τον ηλεκτρικό πίνακα τροφοδότησης των 

αντλιών, τα όργανα αυτόματης λειτουργίας, συλλέκτες αναρρόφησης - κατάθλιψης  και τα λοιπά 

υδραυλικά εξαρτήματα. 

Το πιεστικό συγκρότημα θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το DIN 1988/T5, θα φέρει έγκριση 

για χρήση σε πόσιμο νερό και οι κινητήρες θα είναι απόδοσης ΙΕ3. 

Το συγκρότημα θα  πρέπει να πληροί  κατά ελάχιστο τα κάτωθι: 

- Αντοχή σε μέγιστη πίεση λειτουργίας  16 bar. 

- Υδραυλικό βαθμό απόδοσης των αντλιών στο σημείο λειτουργίας άνω του 75,0%. 

- Αντοχή σε μέγιστη θερμοκρασία αντλούμενου υγρού  120°C. 
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- Το πιεστικό συγκρότημα θα είναι ικανό να λειτουργεί σε μια περιοχή διακύμανσης της παροχής 

από 0 m3/h έως 70 m3/h και σε  μανομετρικό 111m, μεταβάλλοντας τις στροφές και των εν 

λειτουργία αριθμό των αντλιών. Η μέγιστη παροχή  θα επιτυγχάνετε σε λειτουργία 1 αντλίας.  

Αντλία 

H αντλία θα είναι κατακόρυφη, πολυβάθμια, τύπου in-line, φυγοκεντρική, συζευγμένη μέσω 

λυομένου συνδέσμου με ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα με ενσωματωμένο ρυθμιστή 

συχνότητας. Θα διαθέτει υδρολίπαντα  έδρανα από καρβίδιο του πυριτίου  και αριθμού ανάλογου του 

αριθμού των πτερωτών.  

 Η στεγανοποίηση του άξονα θα γίνεται με μηχανικό στυπιοθλίπτη από καρβίδιο του πυριτίου. Θα 

είναι  τύπου φυσιγγίου και θα επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη αντικατάσταση του, σε  περίπτωση  

βλάβης (δεν χρειάζεται η αποσυναρμολόγηση του υδραυλικού μέρους ). Η στεγανοποίηση μεταξύ 

κεφαλής, χιτωνίου και βάσης αντλίας γίνεται μέσω ελαστικών δακτυλίων υλικού ΕPDM . 

 

Υλικά κατασκευής αντλίας: 

Άξονας     : ανοξείδωτος χάλυβας DIN 1.4462 

Πτερωτές    : ανοξείδωτος χάλυβας DIN 1.4408/AISI 316 

Ενδιάμεσες σταθερές βαθμίδες :  ανοξείδωτος χάλυβας DIN 1.4408/AISI 316 

Εξωτερικό χιτώνιο   : ανοξείδωτος χάλυβας DIN 1.4408/AISI 316 

Κεφαλή αντλίας    : ανοξείδωτος χάλυβας DIN 1.4408/AISI 316 

Βάση αντλίας    : ανοξείδωτος χάλυβας DIN 1.4408/AISI 316 

 

Ηλεκτροκινητήρες 

Οι ηλεκτροκινητήρες θα είναι αερόψυκτοι, βραχυκυκλωμένου δρομέα με εδράσεις  από ένσφαιρους 

τριβείς κυλίσεως κατάλληλους για την παραλαβή αξονικών και ακτινικών δυνάμεων. Η ισχύς των 

κινητήρων θα καλύπτουν όλο το εύρος της καμπύλης λειτουργίας της αντλίας. Οι ρυθμιστές 

συχνότητας ( inverter ) θα είναι απαραίτητα ενσωματωμένοι στους ηλεκτροκινητήρες και θα 

περιλαμβάνουν φίλτρα εισόδου (RFI) για αποφυγή παρεμβολών. 

 

Ο ηλεκτρικός πίνακας θα περιλαμβάνει  

Α)  Μονάδα ελέγχου δεδομένων (controller)  

 O controller θα πραγματοποιεί τον έλεγχο και την λειτουργία των αντλιών. Θα μπορεί να θέση τις 

αντλίες σε κυκλική εναλλαγή και παράλληλη λειτουργία ανάλογα τις συνθήκες του δικτύου.  Ο 

προγραμματισμός του controller θα γίνεται από μπουτόν που θα φέρει στην πρόσοψή του. Θα είναι 

εύκολος, θα μπορεί να γίνει από τον τελικό χρήστη και δεν θα απαιτείται πρόσθετος εξοπλισμός . 
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Πιεστικό δοχείο 

Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος συστήνεται η χρήση ενός πιεστικού δοχείου 

12 lt και μέγιστης πίεσης λειτουργίας 16 bar. 

 

6.7 Εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων 

Η εγκατάσταση των ισχυρών ρευμάτων έχει ως στόχο να καλύψει την απαιτούμενη ηλεκτρική 

ενέργεια για την κάλυψη των αναγκών σε τροφοδότησης του συνόλου της εγκατάστασης. Η 

εγκατάσταση Ισχυρών ρευμάτων περιλαμβάνει: 

 Την εγκατάσταση κίνησης 

 Την εγκατάσταση τροφοδοσίας του πίνακα και τις καλωδιώσεις ισχύος και ελέγχου των 

κυκλωμάτων 

Η ρευματόδοτηση θα περιλαμβάνει το συγκρότημα αφαλάτωσης, τις υποβρύχιες αντλίες και το 

αντλητικό συγκρότημα προώθησης αφαλατωμένου νερού. Για το λόγο αυτό θα τοποθετηθεί νέος 

ηλεκτολογικός πίνακας στην νέα μονάδα αφαλάτωση και θα καλύπτει τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

 Γενικό Ασφαλειοαποζεύκτη ο οποίος θα συνδεθεί με το παροχικό καλώδιο της ΔΕΗ 

 Ασφαλειοαποζεύκτη αναχώρησης για την παροχή ισχύος στο container της προκατεργασίας 

αφαλάτωσης. Η απαιτούμενη ισχύς υπολογίζεται στα 150kw (εν λειτουργία 120kw). 

 Ασφαλειοαποζεύκτη αναχώρησης για την παροχή ισχύος στο container της προκατεργασίας 

αφαλάτωσης. Η απαιτούμενη ισχύς της υφιστάμενης μονάδας αφαλάτωσης είναι 110kW (εν 

λειτουργία 87kW). 

 Ασφαλειοαποζεύκτη αναχώρησης για την παροχή ισχύος από container της μετακατεργασίας 

για το υφιστάμενο και το μελλοντικό. Για το υφιστάμενο απαιτείται μονοφασική παροχή ενώ 

για το νέο τριφασική παροχή. 

 Ασφαλειοαποζεύκτη αναχώρησης για την παροχή ισχύος στο υπό προμήθεια 2δυμο αντλητικό 

συγκρότημα προώθησης πόσιμου νερού. Η κάθε αντλία (η μία σε εφεδρεία) υπολογίζεται να 

έχει κινητήρα ισχύος 18,50kW, οπότε η εγκατεστημένη ισχύς ανέρχεται σε 18,50kW. 

 Ασφαλειοαποζεύκτη αναχώρησης για την παροχή ισχύος στις αντλίες γεώτρησης. Οι αντλίες 

της γεώτρησης θα συνδέονται με δικό τους ανεξάρτητο πίνακα ισχύος. Η κάθε νέα υποβρύχια 

αντλία υπολογίζεται να έχει ένα κινητήρα ισχύος 22kW (η μία σε εφεδρεία), οπότε η 

εγκατεστημένη ισχύς ανέρχεται σε 22kW. 

Ηλεκτροδότηση 

Η ηλεκτροδότηση θα πραγματοποιηθεί μέσω του δικτύου ΔΕΗ με νέα παροχή. 
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6.8 Κατασκευαστικά στοιχεία δικτύων 

6.8.1 Σχεδιασμός – Υλικό αγωγών 

Ο έλεγχος των υφιστάμενων δικτύων έγινε με προοπτική 40 ετών και περιλαμβάνει: 

 Υδραυλικός έλεγχος καταθλιπτικού αγωγού μεταφοράς καθαρού νερού από την αφαλάτωση 

στον Όρμο Αιγιάλης συνολικού μήκους 872,49m από HDPE Φ140 10 atm. 

 Υδραυλικός έλεγχος βαρυτικού αγωγού μεταφοράς του αλμολύπου στη θάλασσα συνολικού 

μήκους 504,20m από HDPE Φ200 10 atm. 

Για τον έλεγχο των ως άνω στοιχείων, λήφθηκαν τα δεδομένα και αποτελέσματα της από 20.03.14 

Μελέτης του Δήμου Αμοργού με τίτλο: «Μελέτη συνοδών έργων για την κατασκευή μονάδας 

αφαλάτωσης στην Αιγιάλη Αμοργού». 

 

6.8.2 Σκάμματα 

Σύμφωνα με την προαναφερόμενη μελέτη του Δήμου Αμοργού με τίτλο: «Μελέτη συνοδών έργων 

για την κατασκευή μονάδας αφαλάτωσης στην Αιγιάλη Αμοργού» οι καταθλιπτικοί αγωγοί έχουν 

τοποθετηθεί σε σκάμμα βάθους 1,10m εκτός αν οι τοπικές συνθήκες επιβάλλουν μικρή 

διαφοροποίηση (υφιστάμενα τεχνικά έργα, διασταύρωση με άλλα δίκτυα). 

Οι αγωγοί εδράζονται σε στρώμα άμμου πάχους 10cm και εγκιβωτίζονται με άμμο μέχρι ύψος 15cm 

πάνω από την εξωτερική τους άντυγα. 

Το υπόλοιπο σκάμμα συμπληρώνεται με κατάλληλα επιλεγμένα προϊόντα εκσκαφής ή από θραυστό 

υλικό λατομείου σύμφωνα με την εν λόγω μελέτη. 

Η αρχική μορφή της επιφάνειας του οδοστρώματος που σκάφθηκε έχει αποκατασταθεί στην πρότερη 

μορφή του (άσφαλτος, τσιμεντόστρωση, πλακόστρωτο). 

Στο τελικό τμήμα του βαρυτικού αγωγού (αλμόλυπο) ο αγωγός έχει εγκιβωτιστεί πλήρως και η τελική 

του επιφάνεια έχει καλυφθεί με καλντερίμι με στόχο την αισθητική ένταξή του στο ευρύτερο φυσικό 

περιβάλλον (χρωματική ομοιομορφία). 

Επιπρόσθετα, έχει προβλεφθεί η αγκύρωση των καταθλιπτικών αγωγών με σκυρόδεμα στις περιοχές 

αλλαγής κατεύθυνσης (σώματα αγκύρωσης). 

Το min πλάτος του σκάμματος είχε προβλεφθεί 0,50m.  

Στην παρούσα μελέτη, δεν προβλέπεται η εκσκαφή κάποιου σκάμματος για την τοποθέτηση αγωγών 

μεταφοράς του καθαρού νερού και του αλμολύπου καθώς αξιοποιείται το υφιστάμενο δίκτυο, εφόσον 

έχει ελεγχθεί η υδραυλική του επάρκεια, όπως φαίνεται στη συνέχεια. 

Το μόνο τμήμα νέων σωληνώσεων που προτείνεται να υπογειοποιηθεί είναι αυτό που συνδέει του 

αγωγούς που ξεκινούν από τις γεωτρήσεις και καταλήγουν στη δεξαμενή της του θαλασσινού νερού. 
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Οι αγωγοί εδράζονται σε στρώμα άμμου πάχους 10cm και εγκιβωτίζονται με άμμο μέχρι ύψος 20cm 

πάνω από την εξωτερική τους άντυγα. 

Το υπόλοιπο σκάμμα συμπληρώνεται με κατάλληλα επιλεγμένα προϊόντα εκσκαφής ή από θραυστό 

υλικό λατομείου σύμφωνα με την εν λόγω μελέτη (~0,80m), όπως φαίνεται και στα σχέδια που 

συνοδεύουν την παρούσα. 

6.8.3 Φρεάτια 

Κατά μήκος του δικτύου των καταθλιπτικών αγωγών έχουν φρεάτια για την τοποθέτηση των ειδικών 

τεμαχίων (δικλείδες, αερεξαγωγοί, εκκενωτές,κλπ). 

Τα φρεάτια είναι ορθογωνικής διατομής και έχουν τις επαρκείς διαστάσεις για την εγκατάσταση των 

εξαρτημάτων τους και τις απαραίτητες εργασίες στο εσωτερικό τους. Τα φρεάτια κατασκευάζονται σε 

προκαθορισμένους δομικούς τύπους και φέρουν χυτοσιδηρά καλύμματα. 

Τα φρεάτια είναι κατασκευασμένα από σκυρόδεμα C16/20 με οπλισμό κατηγορίας B500C. 

Σκοπός των φρεατίων είναι να εξασφαλίζουν πρόσβαση στα ανωτέρω ειδικά εξαρτήματα του δικτύου 

για τον χειρισμό, τον έλεγχο, τη συντήρηση και την ενδεχόμενη αντικατάσταση αυτών.  

 

6.8.4 Ειδικά τεμάχια 

Υφιστάμενο Δίκτυο 

Δικλείδες αγωγών 

Στο υφιστάμενο δίκτυο έχουν τοποθετηθεί δικλείδες χυτοχαλύβδινες, φλαντζωτές, συρταρωτού 

τύπου, μη ανυψούμενου βάκτρου με ελαστική έμφραξη και έχουν σχεδιασθεί για υδατοστεγές 

κλείσιμο. 

Οι δικλείδες είναι ανάλογες με τη διάμετρο των αγωγών στους οποίους τοποθετούνται και ικανές για 

πίεση λειτουργίας με την ονομαστική του αντίστοιχου δικτύου και τουλάχιστον 10atm.  

Βαλβίδες αντεπιστροφής 

Στο υφιστάμενο δίκτυο έχει τοποθετηθεί μία βαλβίδα αντεπιστροφής στο τέλος του υφιστάμενου 

δικτύου Α17 ελαστικού σωλήνα ολικής διατομής αποτελούμενες από διμερές χυτοσιδηρό σώμα και 

ελαστικό στοιχείο στεγανοποίησης. 

Εκκενωτές 

Στα χαμηλότερα σημεία του δικτύου (Α6) έχουν τοποθετηθεί εκκενωτές για περιοδικό ξέπλυμα του 

δικτύου αγωγών και για ενδεχόμενη εκκένωση αυτού.  

Η διάταξη εκκένωσης αποτελείται από διακλάδωση ταυ στον κύριο αγωγό όπου διαμορφώνεται το 

στόμιο εκκένωσης ελεγχόμενο από δικλείδα ελέγχου ροής. Δικλείδες φέρουν κατά περίπτωση 

(ανάλογα με το μήκος που εκκενώνεται) οι δύο κλάδοι του αγωγού εκατέρωθεν του εκκενωτή. 
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Δίκτυο Σωληνώσεων από γεωτρήσεις προς container αφαλάτωσης 

Σε κάθε γεώτρηση θα τοποθετηθούν από μία δικλείδα χυτοχαλύβδινη, φλαντζωτή, συρταρωτού 

τύπου ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm και από μία βαλβίδα αντεπιστροφής με ομαλό κλείσιμο 

ονομαστικής πίεσης ΡΝ 16 atm. 

 

Αμοργός,  1/7/2019 

 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                                     

 

Χάλαρης Γιώργος 

Πολιτικός Μηχανικός 

 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο                                     Ο προϊστάμενος  

 

                  

 

                                  Κωβαίος Γεώργιος 

                             Ηλεκτρολόγος Μηχανικός    

 


