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1. ΔΗΑΓΩΓΖ
Ζ ζσζηή δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ζε ρψξεο κε πξνβιήκαηα ρακειήο
βξνρφπησζεο, φπσο ε Κχπξνο, θαη ε φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε ηεθκεξίσζε,
επίβιεςε, δηαρείξηζε θαη εθηίκεζε κειινληηθψλ δηαξξνψλ ζε δίθηπα χδξεπζεο
είλαη, ζήκεξα, επηβεβιεκέλε φζν πνηέ άιινηε.
Ζ έιιεηςε λεξνχ θαη ε κειινληηθή απεηιή πνπ ηίζεηαη απφ ηηο ζπλερψο
κεηαβαιιφκελεο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο έρνπλ εληείλεη ηελ αλάγθε γηα ηελ
αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ δηνηθεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη
κεζφδσλ δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ απνζεκάησλ πνπ ζα πξέπεη λα ζηνρεχνπλ
αθελφο ζηελ εμνηθνλφκεζε πδάηηλσλ πφξσλ θαη αθεηέξνπ ζηε δηαηήξεζε κηαο
ηζνξξνπίαο κεηαμχ ηεο παξνρήο λεξνχ θαη ηεο δήηεζεο απφ ηνπο θαηαλαισηέο.
Ζ πξνκήζεηα επαξθψλ πνζνηήησλ λεξνχ θαηάιιειεο πνηφηεηαο γηα ηελ
χδξεπζε απνηειεί πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο ζηφρν. Πέξαλ ησλ έξγσλ πνπ
πινπνηνχληαη γηα εμαζθάιηζε επηπξφζζεησλ πνζνηήησλ λεξνχ γηα ηελ χδξεπζε
απφ ηηο κνλάδεο αθαιάησζεο θαζψο θαη ησλ κέηξσλ νξζνινγηζηηθήο
δηαρείξηζεο ηνπ λεξνχ πνπ ήδε ιακβάλνληαη απφ ην Σκήκα Αλαπηχμεσο
Τδάησλ θαη ηα πκβνχιηα Τδαηνπξνκήζεηαο, είλαη γεγνλφο φηη ππάξρεη
πεξηζψξην γηα πεξαηηέξσ βειηίσζε ζηελ δηαρείξηζε ησλ απσιεηψλ ζηα δίθηπα
χδξεπζεο.
Σν Σκήκα Αλαπηχμεσο Τδάησλ, ηα πκβνχιηα Τδαηνπξνκήζεηαο Λεπθσζίαο,
Λεκεζνχ θαη Λάξλαθαο, ην Παλεπηζηήκην Κχπξνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Έλσζε
Γήκσλ θαη ηελ Έλσζε Κνηλνηήησλ, έρνπλ πξνρσξήζεη ζηελ εηνηκαζία ηνπ
«Δληαίνπ Κώδηθα Καιήο Πξαθηηθήο γηα ηε Γηαρείξηζε θαη Λεηηνπξγία
Γηθηύωλ Ύδξεπζεο» κε ζηφρν ηελ θσδηθνπνίεζε απιψλ δηαδηθαζηψλ θαη
πξαθηηθψλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνπο θνξείο χδξεπζεο, φπσο Γήκνπο θαη
Κνηλνηηθά πκβνχιηα ζηελ φζν ην δπλαηφ θαιχηεξε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε
ησλ δηθηχσλ χδξεπζήο ηνπο.
ηνλ «Κψδηθα» θαηαγξάθνληαη νη βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο
δηθηχσλ χδξεπζεο θαη νη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ θαη
θαζνξίδνπλ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο, νχησο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε φζν ην
δπλαηφ θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπο. εκαληηθή αλαθνξά γίλεηαη ζε πξαθηηθέο θαη
εθαξκνγέο γηα ηελ άξηηα ιεηηνπξγία ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο, ζηε βειηίσζε ησλ
ζπλζεθψλ πγηεηλήο, ζηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ θαζψο επίζεο θαη ζην πξφβιεκα
ησλ απσιεηψλ ζηα δίθηπα χδξεπζεο θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ.
ηα πιαίζηα απηά ν «Κψδηθαο» απνηειεί έλα αθφκε βήκα πξνο ηελ
νξζνινγηζηηθή δηαρείξηζε ησλ πδαηίλσλ πφξσλ ηεο Κχπξνπ.
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2. ΓΗΚΣΤΑ ΤΓΡΔΤΖ
ύζηεκα Ύδξεπζεο

2.1

Ζ παξνρή πφζηκνπ λεξνχ, θαιήο πνηφηεηαο θαη ζε επαξθείο πνζφηεηεο, ζηνπο
θαηαλαισηέο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ
χδξεπζεο. Γεληθφηεξα ε δηαδηθαζία παξνρήο πφζηκνπ λεξνχ κπνξεί λα ρσξηζηεί
ζηηο αθφινπζεο ελφηεηεο:


Παξαγσγή θαη Δπεμεξγαζία Νεξνχ



Μεηαθνξά θαη απνζήθεπζε Νεξνχ



Γηαλνκή Νεξνχ

Ζ παξαγσγή, επεμεξγαζία θαη δηαλνκή πφζηκνπ λεξνχ ζπλήζσο δηαιακβάλεη
ηελ πξνκήζεηα λεξνχ απφ ππφγεηνπο πδξνθνξείο ή/θαη ηακηεπηήξεο, ηελ
επεμεξγαζία ηνπ γηα λα θαηαζηεί θαζ’ φια πγηεηλφ θαη ηε κεηαθνξά ηνπ ζε
κεγάινπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο (δεμακελέο) πνπ ζπλήζσο βξίζθνληαη πνιχ
θνληά ή εληφο ησλ νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ πνπ πδξνδνηνχλ φπσο θαίλεηαη ζην πην
θάησ ζρεδηάγξακκα.
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Ζ γεληθή δηάηαμε ελφο ζπζηήκαηνο χδξεπζεο φπσο παξνπζηάδεηαη ζην πην πάλσ
ζρεδηάγξακκα απνηειείηαη απφ ηηο εμήο θχξηεο ππνδνκέο:
1. Παξαγσγή / πξνκήζεηα Νεξνχ
i.

Κπβεξλεηηθφ Τδαηηθφ Έξγν
Οη πδαηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Σκήκαηνο Αλαπηχμεσο Τδάησλ
φπσο δηπιηζηήξηα, αθαιάησζεηο, θπβεξλεηηθέο γεσηξήζεηο πνπ
παξέρνπλ λεξφ κέζσ θεληξηθνχ αγσγνχ πνπ δηαρεηξίδεηαη ην ΣΑΤ.

ii.

Γεψηξεζε
Γεψηξεζε πνπ έρεη αλνξπρζεί κε ζθνπφ ηελ άληιεζε ππφγεηνπ
λεξνχ πνπ είλαη απνζεθεπκέλν ζε πδξνθφξν ζηξψκα. (Δδψ
αλαθεξφκαζηε ζε γεσηξήζεηο πνπ δηαρεηξίδεηαη ε Αξρή
Τδαηνπξνκήζεηαο)

iii.

Φπζηθή πεγή
Τπφγεην λεξφ πνπ βγαίλεη ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο κε θπζηθφ
ηξφπν.

2. Μεηαθνξά θαη Απνζήθεπζε Νεξνχ
i.

Αγσγφο κεηαθνξάο
Ζ κεηαθνξά ηνπ λεξνχ απφ ηηο πεγέο πδξνδφηεζεο ζηηο δεμακελέο
απνζήθεπζεο γίλεηαη κέζσ αγσγψλ θαηάιιειεο δηακέηξνπ θαη
πιηθνχ. Ζ δηάκεηξνο θαζνξίδεηαη αλάινγα κε ηηο πθηζηάκελεο
αλάγθεο ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηπρφλ κειινληηθέο απμήζεηο. Σν
πιηθφ ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνην πνπ λα αληέρεη ζηηο πηέζεηο
ιεηηνπξγίαο κε ζπληειεζηή αζθάιεηαο.

ii.

Τδαηνδεμακελέο
Ζ απνζήθεπζε ηνπ πφζηκνπ λεξνχ γίλεηαη ζε δεμακελέο νη νπνίεο
σο επί ην πιείζηνλ, είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ νπιηζκέλν
ζθπξφδεκα. Ζ ρσξεηηθφηεηα ηνπο δελ πξέπεη λα είλαη ιηγφηεξε απφ
εηθνζηηέζζεξηο ψξεο θαηαλάισζεο θαη απηφ γηα ζθνπνχο
εμαζθάιηζεο ηνπ επηζπκεηνχ επηπέδνπ εμππεξέηεζεο ησλ
θαηαλαισηψλ ζε πεξίπησζε δηαθνπήο, γηα νπνηνπζδήπνηε ιφγνπο,
ηεο παξαγσγήο λεξνχ θαζψο επίζεο θαη ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο
ηνπ
ζπζηήκαηνο παξαγσγήο λεξνχ απνξξνθψληαο ηηο
απμνκεηψζεηο ζηελ θαηαλάισζε.
Ζ απνιχκαλζε ηνπ λεξνχ ζπλήζσο επηηπγράλεηαη κε θαηάιιειε
ρισξίσζε ζηηο δεμακελέο. Σν ριψξην ζθνηψλεη ηπρφλ
κηθξννξγαληζκνχο ψζηε ην λεξφ πνπ θζάλεη ζηνλ θαηαλαισηή λα
είλαη ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία γηα ην λεξφ πνπ πξννξίδεηαη γηα
αλζξψπηλε θαηαλάισζε. Δίλαη επηζπκεηφ λα ππάξρεη θαη ζην πην
απφκαθξν
ζεκείν
ηνπ
δηθηχνπ
δηαλνκήο
ηθαλνπνηεηηθφ
ππνιεηκκαηηθφ ριψξην.
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3. Γηαλνκή Νεξνχ
i.

Κχξηνη Σξνθνδνηηθνί Αγσγνί
Οη θχξηνη ηξνθνδνηηθνί αγσγνί κεηαθέξνπλ ην λεξφ απφ ηηο
δεμακελέο απνζήθεπζεο ζηηο θεθαιέο ησλ δηθηχσλ δηαλνκήο. Ζ
δηάκεηξνο θαζνξίδεηαη αλάινγα κε ηηο πθηζηάκελεο αλάγθεο
ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηπρφλ κειινληηθέο απμήζεηο. Σν πιηθφ ζα
πξέπεη λα είλαη ηέηνην πνπ λα αληέρεη ζηηο πηέζεηο ιεηηνπξγίαο κε
ζπληειεζηή αζθάιεηαο.

ii.

Γίθηπν Γηαλνκήο
Γίθηπν δηαλνκήο νξίδεηαη ην πιέγκα ησλ αγσγψλ πνπ πδξνδνηείηαη
απφ ηνπο θχξηνπο ηξνθνδνηηθνχο αγσγνχο θαη δηαλέκεη ην λεξφ
ζηνπο θαηαλαισηέο (ρξήζηεο) κέζσ
ησλ πδαηνπαξνρψλ. Ζ
πδξνδφηεζε ηνπ θάζε ππνζηαηηθνχ (νηθίαο, θαηαζηήκαηνο,
δηακεξίζκαηνο, θιπ.) επηηπγράλεηαη κε ηελ χπαξμε ζε θάζε δξφκν
αγσγψλ δηαλνκήο θαηάιιειεο παξνρεηεπηηθφηεηαο
ε νπνία
πξνζδηνξίδεηαη βάζε κειέηεο θαη δεκηνπξγίαο ζρεηηθψλ πδξαπιηθψλ
κνληέισλ γηα ηε ζσζηή ηνπο δηαζηαζηνιφγεζε ιακβάλνληαο ππφςε
ηφζν ηηο πθηζηάκελεο φζν θαη κειινληηθέο αλάγθεο.
Ζ πίεζε ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο πξέπεη λα είλαη ηέηνηα
ψζηε λα παξέρεηαη ηθαλνπνηεηηθή πίεζε ζε θαηαλαισηέο πνπ
βξίζθνληαη ζε πςειά πςνκεηξηθά ζεκεία θαηά ηηο ζηηγκέο ηεο
κέγηζηεο δήηεζεο. Σν αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο πξέπεη λα
ιακβάλεηαη ππφςε ζην ζρεδηαζκφ ησλ δσλψλ πίεζεο ηνπ δηθηχνπ
θαη φπνπ είλαη εθηθηφ εληφο ησλ πηεδνκεηξηθψλ δσλψλ λα ππάξρεη
ε κηθξφηεξε δπλαηή πςνκεηξηθή δηαθχκαλζε. πλήζσο ε
νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο ησλ αγσγψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
ζηα δίθηπα δηαλνκήο είλαη 10 αηκφζθαηξεο.
Ζ ζχλδεζε/παξνρή πφζηκνπ λεξνχ ζηνπο θαηαλαισηέο απφ ην
δίθηπν δηαλνκήο γίλεηαη ζπλήζσο κε ιάζηηρν. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε
ηερλνινγία είλαη πξψηηζηεο ζεκαζίαο. Οη παξνρέο ζηε κεγάιε
ηνπο πιεηνλφηεηα παξέρνπλ πφζηκν λεξφ γηα νηθηαθή ρξήζε
(νηθηαθή παξνρή) θαη έλαο κηθξφο αξηζκφο γηα εηδηθή ρξήζε (εηδηθή
παξνρή), φπσο ζρνιεία, λνζνθνκεία, ζηξαηφπεδα, μελνδνρεία,
βηνηερλίεο, βηνκεραλίεο, θιπ
Ζ ηππηθή δηάηαμε ησλ παξνρψλ απνηειείηαη απφ ηα πην θάησ:
 Εσζηήξα (ζέιια)
 Κξνπλφ ζχλδεζεο (δηαθφπηεο)
 Δγθάξζην αγσγφ ζχλδεζεο (ιάζηηρν ζχλδεζεο)
 Κξνπλφ δηαθνπήο (δηαθφπηεο)
 Βαιβίδα αληεπηζηξνθήο
 Τδξνκεηξεηήο
 Κξνπλφ απνκφλσζεο (δηαθφπηεο)
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2.2

Δμνπιηζκόο Γηθηύωλ

Σν δίθηπν χδξεπζεο πέξαλ απφ ηνπο αγσγνχο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη βαιβίδεο
απνκφλσζεο,
αεξνβαιβίδεο,
θξνπλνχο
ππξφζβεζεο
(πδξνζηφκηα
ππξφζβεζεο), ζεκεία πιχζεο, πδξνκεηξεηέο ζηηο θεθαιέο ηνπ δηθηχνπ θαη
πηεδνζξαπζηηθέο δηαηάμεηο γηα λα είλαη δπλαηή ε άξηηα θαη απνηειεζκαηηθή
ιεηηνπξγία ηνπ.
Βαλβίδερ απομόνωζηρ
Οη βαιβίδεο απνκφλσζεο είλαη ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ην ζσζηφ ζρεδηαζκφ ηνπ
δηθηχνπ χδξεπζεο. Πξέπεη λα ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθφο αξηζκφο βαιβίδσλ
απνκφλσζεο ζην δίθηπν χδξεπζεο ε νπνίεο λα είλαη ζε θαιή ιεηηνπξγηθή
θαηάζηαζε γηα λα αληηκεησπίδνληαη απνηειεζκαηηθά νη πεξηπηψζεηο επέκβαζεο
ζην δίθηπν κε ηε ιηγφηεξε δπλαηή ηαιαηπσξία ησλ θαηαλαισηψλ δειαδή λα
απνκνλψλεηαη φζν ην δπλαηφ κηθξφηεξν κέξνο ηνπ δηθηχνπ.
Ζ θαιή ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε ησλ βαιβίδσλ είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα
ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ δηαξξνψλ.
Δξαεπιζμόρ
ηα δίθηπα χδξεπζεο ππάξρεη αλάγθε εμαεξηζκνχ φηαλ γίλεηαη εθθέλσζε θαη
επαλαπιήξσζε ηνπ δηθηχνπ θαζψο επίζεο θαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ
ππφ πίεζε γηα ηελ εμαγσγή ηνπ αέξα πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηε κάδα ηνπ λεξνχ.
Δκκένωζη
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ζηα δίθηπα χδξεπζεο είλαη ε ηνπνζέηεζε εθθελσηψλ
(πιχζεσλ), ζπλήζσο ζε ρακειά πςνκεηξηθά ζεκεία ηνπ δηθηχνπ, κε δπλαηφηεηα
δηνρέηεπζεο ηνπ λεξνχ ζε ζχζηεκα απνκάθξπλζήο ηνπ ρσξίο ηε δεκηνπξγία
αλεπηζχκεησλ θαηαζηάζεσλ κε ηε δηνρέηεπζή ηνπ ζηελ επηθάλεηα ηνπ
αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο ή πεδνδξνκίνπ. Ζ εθθέλσζε απαηηείηαη ζπλήζσο
γηα ιφγνπο επέκβαζεο ζηνλ αγσγφ ή γηα ηελ επηδηφξζσζε βιάβεο ή γηα
επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ.
Πςπόζβεζη
Ζ ζέζε θαη ε ππθλφηεηα ησλ ζεκείσλ ππξφζβεζεο ππνδεηθλχνληαη απφ ηελ
Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία. Πέξαλ ησλ θνηλφρξεζησλ ζεκείσλ ππξφζβεζεο πνπ
βξίζθνληαη ζε εμσηεξηθνχο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, ππάξρνπλ θαη ηδησηηθέο
δηαηάμεηο ππξφζβεζεο ζπλήζσο ζε πνιπψξνθα θηίξηα γηα αληηκεηψπηζε
πεξηζηαηηθψλ ππξθαγηάο εληφο ησλ θηηξίσλ.
Παποσή - Πίεζη
Ζ ζχγρξνλε πξαθηηθή γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο
επηβάιιεη ηελ ζπλερή θαηαγξαθή ηεο παξνρήο λεξνχ πξνο ην δίθηπν δηαλνκήο.
Απηφ γίλεηαη κε ηελ εγθαηάζηαζε θεληξηθνχ κεηξεηή ζηελ θεθαιή ηεο πεξηνρήο
ηξνθνδνζίαο ε νπνία νλνκάδεηαη δψλε ή ππνδψλε, ή ζηα ζεκεία εηζφδνπ ζηελ
πεξίπησζε πνπ ππάξρεη πέξαλ ηεο κηαο παξνρήο πξνο ηε δψλε ή ππνδψλε.
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Ζ πίεζε εληφο ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη θαη λα ξπζκίδεηαη
αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε ππνδψλεο. πλήζσο ε ξχζκηζε ηεο
πίεζεο γίλεηαη κε πηεδνζξαπζηηθέο βαιβίδεο νη νπνίεο γεληθά δηαθξίλνληαη ζε
δχν θαηεγνξίεο:



Πηεδνζξαπζηηθέο βαιβίδεο ζηαζεξήο πίεζεο - κείσζε ηεο πίεζεο ζην
δίθηπν ζε πξνθαζνξηζκέλε ζηαζεξή ηηκή αλεμάξηεηα ηεο δήηεζεο.
Πηεδνζξαπζηηθέο βαιβίδεο κεηαβιεηήο πίεζεο εμφδνπ αλαιφγσο ηεο
δηεξρφκελεο παξνρήο ή ηεο πίεζεο ζην θξίζηκν ηεο δψλεο / ππνδψλεο.

πλήζεο πξαθηηθή είλαη λα γίλεηαη ε εγθαηάζηαζε ηφζν ηνπ θεληξηθνχ κεηξεηή
φζν θαη ηεο πηεδνζξαπζηηθήο βαιβίδαο ζε ππφγεην θξεάηην ζηελ θεθαιή ηνπ
δηθηχνπ φπσο θαίλεηαη ζηελ πην θάησ θσηνγξαθία.
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3. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ (ΠΟΗΟΣΖΣΑ)
ΠΟΗΜΟΤ ΝΔΡΟΤ
3.1

Γεληθά

Ζ παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ηνπ πφζηκνπ λεξνχ απνηειεί
ζεκαληηθή πηπρή ζηελ νξζή ιεηηνπξγία ελφο δηθηχνπ χδξεπζεο, εθφζνλ κέζσ
ηνπ λεξνχ είλαη δπλαηή ε κεηάδνζε θαη εμάπισζε ζνβαξψλ αζζελεηψλ εάλ δελ
ιεθζνχλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ.
Σελ επζχλε γηα παξνρή αζθαινχο πφζηκνπ λεξνχ ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή
θέξεη ν Φνξέαο Ύδξεπζεο φπσο απηφο θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηνπ πεξί ηεο
Πνηφηεηαο ηνπ Νεξνχ Αλζξψπηλεο Καηαλάισζεο (Παξαθνινχζεζε θαη
Έιεγρνο) Νφκνο N87(I) ηνπ 2001. Φνξείο χδξεπζεο είλαη ηα πκβνχιηα
Τδαηνπξνκήζεηαο, νη Γήκνη, ηα Κνηλνηηθά πκβνχιηα θαη ην Σκήκα Αλαπηχμεσο
Τδάησλ.
Ζ αξκφδηα αξρή ειέγρνπ (Τγεηνλνκηθέο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο)
δηελεξγεί επηζεσξήζεηο ζην δίθηπν χδξεπζεο γηα λα δηαπηζηψζεη εάλ ν θνξέαο
χδξεπζεο πξνβαίλεη ζηνπο αλάινγνπο ζρεδηαζκνχο θαη ειέγρνπο γηα παξνρή
αζθαινχο λεξνχ ζην ηειηθφ θαηαλαισηή.
Σν θεθάιαην απηφ ζθνπφ έρεη λα βνεζήζεη ηνπο Φνξείο Ύδξεπζεο λα
αλαπηχμνπλ έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο ηνπ πφζηκνπ
λεξνχ.
Σν πξφγξακκα ειέγρνπ πνπ πεξηγξάθεηαη δελ απνηειεί νινθιεξσκέλν
ζχζηεκα απηνειέγρνπ άιια έλα ζεκαληηθφηαην βνήζεκα θπξίσο γηα ηηο Σνπηθέο
Αξρέο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα πξνζαξκφζνπλ ην ζχζηεκα απηφ ζηα δηθά ηνπο
δεδνκέλα.
Σν πξφγξακκα απνηειείηαη απφ έλα γεληθφ δηάγξακκα παξνρήο πφζηκνπ λεξνχ.
ε θάζε ζηάδην ηνπ δηαγξάκκαηνο έρεη γίλεη αλαγλψξηζε θαη αλάιπζε ησλ
θηλδχλσλ (βηνινγηθψλ, ρεκηθψλ θαη θπζηθψλ) θαη έρνπλ θαζνξηζηεί γηα θάζε
θίλδπλν πξνιεπηηθά κέηξα. Με βάζε ηελ αλάιπζε έρεη εηνηκαζηεί ζρέδην
ειέγρνπ, φπνπ πεξηγξάθνληαη νη ελέξγεηεο θαη ε ζπρλφηεηα ειέγρνπ ζε θάζε
ζηάδην θαζψο θαη νη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνληαη φπνπ
ππάξρνπλ παξεθθιίζεηο. Γηα ηηο ελέξγεηεο ειέγρνπ ππάξρνπλ θαη ηα αλάινγα
έληππα ηα νπνία ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλνληαη θαηά ηνλ έιεγρν.
ην πην θάησ δηάγξακκα παξνρήο λεξνχ ζεκεηψλεηαη ην ζεκείν πνπ εμαζθείηαη
έιεγρνο θαη ην έληππν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη :
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ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΔ ΚΑΗ
ΥΖΜΗΚΔ ΑΝΑΛΤΔΗ

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΖ ΠΑΡΟΥΖ
ΠΟΗΜΟΤ ΝΔΡΟΤ

ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ
ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ ΠΖΓΖ

ΣΑΤ – ΠΖΓΔ - ΓΔΩΣΡΖΔΗ

ΑΓΩΓΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΝΔΡΟΤ

ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ
ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ
ΓΔΩΣΡΖΖ

ΡΤΘΜΗΖ
ΠΗΔΖ

ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ
ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ
ΓΔΞΑΜΔΝΩΝ

ΥΛΩΡΗΩΖ

ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ
ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ ΑΓΩΓΩΝ
ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΟΤ

ΓΗΚΣΤΟ ΓΗΑΝΟΜΖ
ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΠΟΗΜΟΤ ΝΔΡΟΤ

ΑΠΟΣΡΟΠΖ ΑΝΣΔΠΗΣΡΟΦΖ

BFP

BFP

BFP
BFP

ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΗ
ΥΖΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ

ΔΛΔΓΥΟ ΥΛΩΡΗΟΤ
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ΣΑΓΗΑ
1.
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΠΟΗΜΟΤ
ΝΔΡΟΤ

ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ ΚΗΝΓΤΝΩΝ

ΥΖΜΗΚΟΗ
ΦΤΗΚΟΗ

2. ΑΓΩΓΟ
ΜΔΣΑΦΟΡΑ

ΒΗΟΛΟΓΗΚΟΗ

ΦΤΗΚΟΗ

ΥΖΜΗΚΟΗ

ΠΑΡΟΥΖ
ΑΠΟ ΣΑΤ:
ΓΔΩΣΡΖΔΗ
ΠΖΓΔ

Αλαγλώξηζε Κηλδύλωλ

ΒΗΟΛΟΓΗΚΟΗ

3.2

ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΑ ΜΔΣΡΑ

Παξνπζία παζνγφλσλ
κηθξννξγαληζκψλ
- αλεπαξθήο επεμεξγαζία λεξνχ απφ
ηνλ πξνκεζεπηή
- Γηνρέηεπζε ιπκάησλ ζηνλ πδξνθνξέα
- αλεμέιεγθηε θηελνηξνθηθή
δξαζηεξηφηεηα πιεζίνλ ηεο γεψηξεζεο
ή πεγήο.
- Δηζξνή επηθαλεηαθψλ λεξψλ ζηελ
γεψηξεζε / πεγή
- βαλδαιηζκφο
Παξνπζία ρεκηθψλ νπζηψλ
- αλεπαξθήο επεμεξγαζία λεξνχ απφ
ηνλ πξνκεζεπηή
- αλεμέιεγθηε βηνκεραληθή θαη γεσξγηθή
δξαζηεξηφηεηα ζηνλ πδξνθνξέα
- εηζδνρή επηθαλεηαθψλ λεξψλ ζηελ
γεψηξεζε
- βαλδαιηζκφο
Παξνπζία μέλσλ ζσκάησλ / ζνιφηεηα.
- αλεπαξθήο επεμεξγαζία λεξνχ απφ
ηνλ πξνκεζεπηή
- Αλεπαξθήο ή ειαηησκαηηθή
πξνζηαζία γεψηξεζεο / πεγήο.

Παξαιαβή λεξνχ απφ αμηφπηζην
πξνκεζεπηή.
Πξνζηαζία πδξνθνξέα
Πξνζηαζία ηεο γεψηξεζεο / πεγήο απφ
επηθαλεηαθέο κνιχλζεηο θαη
βαλδαιηζκνχο
Μηθξνβηνινγηθή αλάιπζε ηνπ λεξνχ.

Παξνπζία παζνγφλσλ
κηθξννξγαληζκψλ
- ζπάζηκν αγσγνχ κεηαθνξάο απφ
αηχρεκα
- αζηνρία εμνπιηζκνχ
- αλεπαξθήο ξχζκηζε πίεζεο
-Με ηθαλνπνηεηηθή ρισξίσζε

Πξνζηαζία ησλ αγσγψλ απφ
κνιχλζεηο.
Ρχζκηζε πίεζεο αγσγψλ
Δγθαηάζηαζε βαιβίδσλ αληεπηζηξνθήο
Καηαιιειφηεηα / επάξθεηα εμνπιηζκνχ
(βαιβίδεο, ξχζκηζεο πίεζεο)
Δγθαηάζηαζε ζεκείσλ εθθέλσζεο

Δηζδνρή ρεκηθψλ νπζηψλ
- ζπάζηκν αγσγνχ κεηαθνξάο απφ
αηπρήκα
- αζηνρία εμνπιηζκνχ
- αλεπαξθήο ξχζκηζε πίεζεο
- αθαηάιιεια πιηθά επηθάλεηαο αγσγψλ
(δηάβξσζε κεηαιιηθψλ αγσγψλ)

Πξνζηαζία ησλ αγσγψλ απφ
κνιχλζεηο.
Ρχζκηζε πίεζεο αγσγψλ
Δγθαηάζηαζε βαιβίδσλ αληεπηζηξνθήο
Καηαιιειφηεηα / επάξθεηα εμνπιηζκνχ
Καηαιιειφηεηα πιηθψλ θαηαζθεπήο ησλ
αγσγψλ
Δγθαηάζηαζε ζεκείσλ εθθέλσζεο
Πξνζηαζία ησλ αγσγψλ απφ
κνιχλζεηο.
Ρχζκηζε πίεζεο αγσγψλ
Δγθαηάζηαζε βαιβίδσλ αληεπηζηξνθήο
Καηαιιειφηεηα / επάξθεηα εμνπιηζκνχ
Καηαιιειφηεηα πιηθψλ θαηαζθεπήο ησλ
αγσγψλ
Δγθαηάζηαζε θίιηξνπ
Δγθαηάζηαζε ζεκείσλ εθθέλσζεο

Δηζδνρή μέλσλ ζσκάησλ / ζνιφηεηα.
- ζπάζηκν αγσγνχ κεηαθνξάο απφ
αηπρήκαηα
- αζηνρία εμνπιηζκνχ
- αλεπαξθήο ξχζκηζε πίεζεο
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Παξαιαβή λεξνχ απφ αμηφπηζην
πξνκεζεπηή
Πξνζηαζία πδξνθνξέα
Πξνζηαζία ηεο γεψηξεζεο / πεγήο απφ
επηθαλεηαθέο κνιχλζεηο θαη
βαλδαιηζκνχο.
Υεκηθή αλάιπζε ηνπ λεξνχ.
Παξαιαβή λεξνχ απφ αμηφπηζην
πξνκεζεπηή
Πξνζηαζία ηεο γεψηξεζεο / πεγήο απφ
κνιχλζεηο θαη βαλδαιηζκνχο.
Αλάιπζε ζνιφηεηαο ηνπ λεξνχ.

3.3

ρέδην Διέγρνπ

ΖΜΔΗΟ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ
ΔΝΔΡΓΔΗΔ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ
Παξαιαβή:
Κάζε 1 κήλα
κηθξνβηνινγηθή
αλάιπζε

Πξνκήζεηα
λεξνχ απφ ην
ΣΑΤ*
(Το ΤΑΥ
διενεπγεί
ρεκηθή
μικποβιολογικέρ αλάιπζε
αναλύζειρ ζε
επιλεγμένα
ζημεία ηων
κενηπικών
αγωγών μια
θοπά ηο μήνα)
Πξνκήζεηα
λεξνχ απφ
Γεσηξήζεηο

Μηθξνβηνινγηθή
αλάιπζε

Υεκηθή
αλάιπζε

Κάζε 4 κήλεο

Κάζε 3 κήλεο

Κάζε 6 κήλεο

Κάζε 3 κήλεο
Τγεηνλνκηθή
επηζεψξεζε

Πξνκήζεηα
λεξνχ απφ
Πεγή

Μηθξνβηνινγηθή
αλάιπζε

Κάζε 4 κήλεο

Υεκηθή
αλάιπζε

Κάζε 6 κήλεο

Τγεηνλνκηθή
επηζεψξεζε

Κάζε 4 κήλεο

ΓΗΟΡΘΩΣΗΚΔ
ΔΝΔΡΓΔΗΔ
Γηαθνπή ιήςεο
λεξνχ – νδεγίεο
ρξήζεο ζηνπο
θαηαλαισηέο
Αλαιφγσο
ρεκηθψλ ζηνηρείσλ
- πεξηνξηζκέλε
ρξήζε
- αλάκημε
- νδεγίεο ρξήζεο
πξνο
θαηαλαισηέο
- δηαθνπή

Μηθξνβηνινγηθέο
αλαιχζεηο

Γηαθνπή ιήςεο
λεξνχ
- Υισξίσζε
γεψηξεζεο
- Δμέηαζε
πξνζηαηεπηηθψλ
κέηξσλ
Αλαιφγσο
ρεκηθψλ ζηνηρείσλ
- πεξηνξηζκέλε
ρξήζε
- αλάκημε
- νδεγίεο ρξήζεο
πξνο
θαηαλαισηέο
- δηαθνπή
Απνθαηάζηαζε κε
ζπκκνξθψζεσλ
Γηαθνπή παξνρήο
λεξνχ
Γηαθνπή ιήςεο
λεξνχ
- Δμέηαζε
πξνζηαηεπηηθψλ
κέηξσλ
Αλαιφγσο
ρεκηθψλ ζηνηρείσλ
- πεξηνξηζκέλε
ρξήζε
- αλάκημε
- νδεγίεο ρξήζεο

Μηθξνβηνινγηθέο
αλαιχζεηο

πξνο θαηαλαισηέο

- δηαθνπή
Απνθαηάζηαζε κε
ζπκκνξθψζεσλ
Γηαθνπή παξνρήο
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ΑΡΥΔΗΑ

Υεκηθέο αλαιχζεηο

Υεκηθέο αλαιχζεηο

Τγεηνλνκηθή
επηζεψξεζε
γεψηξεζεο

Μηθξνβηνινγηθέο
αλαιχζεηο
Υεκηθέο αλαιχζεηο

Τγεηνλνκηθή
επηζεψξεζε
πεγήο

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ
ΔΝΔΡΓΔΗΔ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ
Γεμακελή
Τγεηνλνκηθή
Μία θνξά ηνλ
απνζήθεπζεο επηζεψξεζε
κήλα
λεξνχ
δεμακελψλ
Καζεκεξηλψο
γηα
βαλδαιηζκνχο
ΖΜΔΗΟ

Αγσγνί –
δίθηπν
δηαλνκήο

Πξνιεπηηθφο
θαζαξηζκφο θαη
απνιχκαλζε

Μία θνξά ηνλ
ρξφλν

Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο
θαη απφδνζεο ηνπ
ρισξησηή
Τγεηνλνκηθή
επηζεψξεζε
αγσγψλ θαη δηθηχνπ

Καζεκεξηλψο

Μία θνξά ηνλ
κήλα

- ξχζκηζε –
δηαηήξεζε πίεζεο

Καζεκεξηλψο

- επάξθεηα
εμνπιηζκνχ
(βαιβίδεο
αληεπηζηξνθήο,
ξχζκηζεο πίεζεο,
θίιηξσλ)

Με ηελ
εγθαηάζηαζε
ηνπο θαη ζηελ
ζπλέρεηα δπν
θνξέο ηνλ
ρξφλν

Καζαξηζκφο
αγσγψλ (flushing)

Μία θνξά ηνλ
ρξφλν

Έιεγρνο ειεχζεξνπ
θαη νιηθνχ ρισξίνπ
ζηνλ ηειηθφ
θαηαλαισηή

Καζεκεξηλψο

Αλαιχζεηο
ζχκθσλα κε ηνλ
πεξί ηεο Πνηφηεηαο
ηνπ Νεξνχ
Αλζξψπηλεο
Καηαλάισζεο
(Παξαθνινχζεζε
θαη Έιεγρνο) Νφκνο
ηνπ 2001
Παξάξηεκα Η
Μηθξνβηνινγηθή
Μέξνο Α, Μέξνο Γ
Υεκηθή Μέξνο Α,
Μέξνο Γ

Αλάινγα κε
ηελ πνζφηεηα

ΓΗΟΡΘΩΣΗΚΔ
ΔΝΔΡΓΔΗΔ
Απνθαηάζηαζε
κε
ζπκκνξθψζεσλ
Καζαξηζκφο θαη
απνιχκαλζε
Γηαθνπή
παξνρήο λεξνχ

Απνθαηάζηαζε
κε
ζπκκνξθψζεσλ
Μεηά ηελ
δηφξζσζε
αγσγψλ κεηά
απφ ζπάζηκν λα
γίλεηαη
απνιχκαλζε
ηνπο
Μεηά απφ
ζνβαξέο βιάβεο
λα γίλεηαη
αχμεζε ηνπ
ειεχζεξνπ
ρισξίνπ ζην
δίθηπν θαη λα
αθνινπζεί
ζχληνκα
κηθξνβηνινγηθή
αλάιπζε.
Ρχζκηζε
ρισξίνπ
Γηαθνπή
παξνρήο λεξνχ
Αχμεζε
ειεχζεξνπ
ρισξίνπ
Αλάκημε γηα
νξηζκέλα ρεκηθά
ζηνηρεία.
Έξεπλα γηα
εληνπηζκφ ηεο
απφθιηζεο
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ΑΡΥΔΗΑ
Τγεηνλνκηθή
επηζεψξεζε
δεμακελψλ
Έθζεζε
θαζαξηζκνχ
θαη
απνιχκαλζεο
Πεξηγξαθέο /
πξνδηαγξαθέο
ρισξησηή
Σήξεζε
ζηνηρείσλ
ζπληήξεζεο
Τγεηνλνκηθή
επηζεψξεζε
αγσγψλ θαη
δηθηχνπ
Σερληθά
ραξαθηεξηζηηθά εμνπιηζκνχ

Έιεγρνο
ρισξίνπ
Μηθξνβηνινγηθέο θαη ρεκηθέο
αλαιχζεηο

4. ΤΓΑΣΗΚΟ ΗΟΕΤΓΗΟ
Γεληθά

4.1

Πξσηίζηεο ζεκαζίαο γηα θάζε Φνξέα Ύδξεπζεο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ
πδαηηθνχ ηζνδπγίνπ κεηαμχ ηνπ παξερφκελνπ λεξνχ θαη ηνπ ηηκνινγεκέλνπ
λεξνχ.
Οη πληζηψζεο ηνπ Τδαηηθνχ Ηζνδπγίνπ Γηθηχσλ Ύδξεπζεο θαζνξίδνληαη ζηνλ
πην θάησ πίλαθα.
Πίλαθαο 4.1 πληζηώζεο Τδαηηθνύ Ηζνδπγίνπ Γηθηύωλ Ύδξεπζεο

Νφκηκε
Καηαλάισζε
Παξερφκελε
Πνζφηεηα
Απψιεηα
Νεξνχ

Σηκνινγνχκελε
Πνζφηεηα

Σηκνινγνχκελν
Νεξφ

Αηηκνιφγεηε Πνζφηεηα
Πξαγκαηηθέο Απψιεηεο

Αηηκνιφγεην Νεξφ

Φαηλνκεληθέο
Απψιεηεο

Αμηόπηζηε Καηακέηξεζε

4.2

Ζ αθξηβήο θαη ζπλερήο θαηακέηξεζε είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο γηα λα είλαη
δπλαηφο ν ζσζηφο ππνινγηζκφο ηνπ πδαηηθνχ ηζνδπγίνπ. ε πεξίπησζε πνπ
δελ γίλεηαη θαηακέηξεζε ζα πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα
γηα ηελ αθξηβή εθηίκεζε φισλ ησλ ζπληζησζψλ ησλ παξνρψλ θαη ρξήζεσλ
λεξνχ, ψζηε ν πξνζδηνξηζκφο ησλ πνζνηήησλ λεξνχ γηα ην πδαηηθφ ηζνδχγην λα
είλαη ξεαιηζηηθφο. Οη ππνζέζεηο πνπ γίλνληαη θαη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
γηα ηελ εθηίκεζε θάζε κηαο απφ ηηο κε θαηακεηξεκέλεο ζπληζηψζεο ηνπ πδαηηθνχ
ηζνδπγίνπ ζα πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη θαη λα πξνζδηνξίδνληαη.
πληζηώζεο Τδαηηθνύ Ηζνδπγίνπ

4.3

Οη θχξηεο ζπληζηψζεο ηνπ Τδαηηθνχ Ηζνδπγίνπ φπσο θαίλνληαη θαη ζηνλ Πίλαθα
4.1 είλαη:






Παξερφκελε Πνζφηεηα
Νφκηκε Καηαλάισζε
Απψιεηα Νεξνχ
Σηκνινγνχκελν Νεξφ
Αηηκνιφγεην Νεξφ

Παπεσόμενη Ποζόηηηα είλαη ε πνζφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ εηζέξρεηαη ζην δίθηπν
δηαλνκήο γηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Σν πδαηηθφ ηζνδχγην ζπλήζσο
ππνινγίδεηαη γηα έλα εκεξνινγηαθφ έηνο.
Νόμιμη Καηανάλωζη είλαη ε πνζφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ θαηαγξάθεηαη απφ ηνπο
πδξνκεηξεηέο ησλ θαηαλαισηψλ ή πνπ ππνινγίδεηαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ
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ππάξρνπλ πδξνκεηξεηέο θαη πνπ έρνπλ λφκηκα ην δηθαίσκα ρξήζεο λεξνχ γηα
ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν γηα ηελ νπνία γίλεηαη ν ππνινγηζκφο γηα ην ηζνδχγην.
Δπίζεο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη πνζφηεηεο πνπ παξέρνληαη γηα ππξφζβεζε,
γηα πιχζε αγσγψλ, γηα θαζάξηζκα αγσγψλ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, γηα
πφηηζκα δεκφζησλ θήπσλ, γηα δεκφζηεο βξχζεο, θιπ θαη γηα ηηο νπνίεο ν
Φνξέαο Ύδξεπζεο δελ εθδίδεη ηηκνιφγηα.
Απώλεια Νεπού νξίδεηαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο Παξερφκελεο Πνζφηεηαο θαη ηεο
Νφκηκεο Καηαλάισζεο. Ζ Απψιεηα Νεξνχ απνηειείηαη απφ Πξαγκαηηθέο
Απψιεηεο θαη Φαηλνκεληθέο Απψιεηεο.
Τιμολογούμενο Νεπό είλαη ην λεξφ γηα ην νπνίν εθδίδνληαη ηηκνιφγηα είηε απηφ
θαηακεηξήζεθε απφ πδξνκεηξεηέο ή ππνινγίζηεθε απφ ηνλ Φνξέα Ύδξεπζεο.
Αηιμολόγηηο Νεπό νξίδεηαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο Παξερφκελεο Πνζφηεηαο
λεξνχ θαη ηεο ηηκνινγεζείζαο πνζφηεηαο λεξνχ θαη ζπλίζηαηαη απφ ηελ
πνζφηεηα ησλ πλνιηθψλ Απσιεηψλ (Πξαγκαηηθψλ θαη Φαηλνκεληθψλ) πιένλ
ηελ πνζφηεηα ηεο Αηηκνιφγεηεο Νφκηκεο Καηαλάισζεο.

5. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΠΟΓΟΜΩΝ - ΤΝΣΖΡΖΖ
Ζ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε, ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηε κείσζε ησλ απσιεηψλ
θαη ζηελ νξζή δηαρείξηζε ησλ ππνδνκψλ ελφο δηθηχνπ χδξεπζεο.
Ζ νξζή ζπληήξεζε εμαζθαιίδεη ηελ παξνρή πςειήο πνηφηεηαο λεξνχ ζηνπο
θαηαλαισηέο θαη πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα απνηειεζκαηηθφηεξεο δηαρείξηζεο
έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ (π.ρ. κεγάιεο βιάβεο, κφιπλζε ηξνθνδνηηθήο πεγήο
ππξθαγηέο). Δπηπιένλ, επεθηείλεη ηελ σθέιηκε δσή ησλ εμαξηεκάησλ θαη
ειαρηζηνπνηεί ηελ πηζαλφηεηα πξνβιεκάησλ ιφγσ αζηνρίαο ηνπ εμνπιηζκνχ.
ηνλ πην θάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ελέξγεηεο γηα πξνιεπηηθή ζπληήξεζε
ξνπηίλαο ζε δίθηπα χδξεπζεο ζε ζπλζήθεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο. Αλ ην δίθηπν
αληηκεησπίζεη πνηνηηθά ή πνζνηηθά πξνβιήκαηα, νη αληίζηνηρνη έιεγρνη ζα
πξέπεη λα εθηεινχληαη κε ηε ζπρλφηεηα πνπ ζα απαηηεζεί απφ ην ζπγθεθξηκέλν
πξφβιεκα. Σν ζέκα ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ ηνπ παξερφκελνπ λεξνχ θαη ησλ
ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ πνπ απαηηνχληαη αλαιχεηαη ζην Κεθάιαην 3.
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Πίλαθαο 5 : πληήξεζε Ρνπηίλαο – ηόρνη Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο
ηόρνη
Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο
βαιβίδσλ

Πιενλεθηήκαηα

Διάρηζηε Πξνηεηλόκελε
πρλόηεηα

 Βειηηψλεη ηελ αμηνπηζηία ηνπ
πζηήκαηνο.
 Δμνηθεηψλεη ηα ζπλεξγεία κε ηε
γεσγξαθηθή ζέζε ησλ βαιβίδσλ ζην
δίθηπν.
 Δληνπίδεη βιάβεο.
 Δληνπίδεη δχζβαηα ή απξφζηηα
θξεάηηα.
 Δμαζθαιίδεη ηελ απνκφλσζε
ηκεκάησλ ηνπ δηθηχνπ, φηαλ
ρξεηάδεηαη.

Μία θνξά εηεζίσο

πληήξεζε Φξεαηίσλ

 Δληνπηζκφο δεκηψλ.
 Δπέθηαζε ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ
θξεαηίσλ.

Μία θνξά εηεζίσο

Ξέπιπκα ζσιήλσλΆλνηγκα (πιχζεσλ)
βαιβίδσλ εθθέλσζεο

 Απνκαθξχλεη ην ζηάζηκν λεξφ απφ
ην δίθηπν.
 Μεηψλεη ηε ζπγθέληξσζε ηδεκάησλ
θαη ηελ δεκηνπξγία βηνθίικ ζηα
ηνηρψκαηα ησλ αγσγψλ.
 Δπαλαθέξεη ην ππνιεηκκαηηθφ
ριψξην ζην ελδεδεηγκέλν επίπεδν.

Μηα θνξά εηεζίσο γηα φιν
ην δίθηπν. πρλφηεξα ζε
πεξηνρέο πνπ
παξνπζηάδνπλ
πξνβιήκαηα πνηφηεηαο

Δπηζεσξήζεηο
πδαηνδεμακελψλ

 Δληνπηζκφο δεκηψλ απφ
βαλδαιηζκνχο θαη αηειεηψλ ζηελ
θαηαζθεπή.
 Δπηβεβαίσζε φηη νη πξνζβάζεηο είλαη
θιεηδσκέλεο.
 Δπηβεβαίσζε φηη νη εμαεξηζκνί, νη
ππεξρεηιίζεηο, θαη νη πιχζεηο είλαη
πξνζηαηεπκέλεο.

Καζεκεξηλά ή εβδνκαδηαία
γηα βαλδαιηζκνχο θαη
εηεζίσο γηα ηελ θαηαζθεπή

πληήξεζε
πδαηνδεμακελψλ

 Πξνζηαζία απφ κνιχλζεηο
 Δπέθηαζε ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ
δεμακελψλ.
 Μείσζε Απσιεηψλ.

Μηα θνξά εηεζίσο γηα
θαζαξηζκφ. Βάςηκν θαη
επηδηφξζσζε κφλσζεο θαη
θαηαζθεπήο φπσο απηά
ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηελ
επηζεψξεζε

Γηαρείξηζε ηεο Πίεζεο
Λεηηνπξγίαο ηνπ Γηθηχνπ

 Παξέρεη λεξφ κε επαξθή πίεζε γηα
θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ
θαηαλαισηψλ.
 Μεηψλεη ηνλ θίλδπλν δεκηάο ζηελ
ππνδνκή ιφγσ ππεξβνιηθήο πίεζεο
(ζξαχζεηο αγσγψλ).
 Παξέρεη ην λεξφ κε επαξθή πίεζε ζε
πεξίπησζε ππξθαγηάο

πλερψο

Παξαθνινχζεζε
δηάβξσζεο ηνπ δηθηχνπ

 Δληνπηζκφο αλάγθεο γηα
ηξνπνπνίεζε ζηελ επεμεξγαζία ηνπ
λεξνχ ή γηα πξνγξακκαηηζκφ
μεπιχκαηνο ησλ αγσγψλ.

Δηεζίσο

Έιεγρνο γηα θπζηθή θζνξά
ησλ κεραληθψλ
εμαξηεκάησλ ζηηο αληιίεο
θαη ηηο βαιβίδεο ειέγρνπ

 Δπεθηείλεη ηε σθέιηκε δσή ηεο
ππνδνκήο.
 Βνεζά ζηελ κείσζε αληηθαηάζηαζεο
εμαξηεκάησλ θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ
δαπαλψλ.

χκθσλα κε ηηο νδεγίεο
ηνπ θαηαζθεπαζηή
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6. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΩΛΔΗΩΝ
Γεληθά

6.1

Ζ κείσζε ησλ απσιεηψλ απνηειεί κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πηπρέο ηεο
νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο θαη είλαη δπλαηή κε ηελ
εθαξκνγή θαιψλ πξαθηηθψλ θαη κεζνδνινγηψλ πνπ έρνπλ απνδεδεηγκέλα
απνδψζεη ζε δηεζλέο επίπεδν. πλεπψο, ζα πξέπεη νη Φνξείο Ύδξεπζεο λα
εθαξκφζνπλ κηα κεζνδνινγηθή πιαηθφξκα παξαθνινχζεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο
ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο κε έκθαζε ζηηο απψιεηεο.
Πξαγκαηηθέο Απώιεηεο

6.2

Πξαγκαηηθέο Απψιεηεο, ή Φπζηθέο Απψιεηεο φπσο ελίνηε αλαθέξνληαη,
νξίδνληαη νη απψιεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ δηαξξνέο, ζξαχζεηο αγσγψλ,
θαζψο θαη απφ ππεξρεηιίζεηο δεμακελψλ ζην δίθηπν θαη ιακβάλνπλ ρψξα κέρξη
θαη ην πδξνκεηξεηή ηνπ θαηαλαισηή.
Βαζηθνί ππιψλεο ηεο κεζνδνινγίαο κείσζεο ησλ πξαγκαηηθψλ απσιεηψλ είλαη
νη εμήο:





Γηαρείξηζε ηεο Πίεζεο Λεηηνπξγίαο ηνπ Γηθηχνπ
Σαρχηεηα θαη Πνηφηεηα Δπηδηνξζψζεσλ ησλ Γηαξξνψλ
Δλεξγφο Έιεγρνο ησλ Γηαξξνψλ
Γηαρείξηζε Τπνδνκψλ Τδξεπηηθνχ Γηθηχνπ

Γιασείπιζη ηηρ Πίεζηρ Λειηοςπγίαρ ηος Γικηύος
Ζ δηαρείξηζε ηεο πίεζεο ιεηηνπξγίαο ζην δίθηπν ζεσξείηαη σο ν πην
απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο κείσζεο ησλ απσιεηψλ λεξνχ, αθνχ απνδεδεηγκέλα
νδεγεί ζηε δξαζηηθή κείσζε ηφζν ησλ δηαξξνψλ, φζν θαη ησλ κειινληηθψλ
ζξαχζεσλ. Οη ζπκβαηηθνί ηξφπνη ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο ηεο πίεζεο
ιεηηνπξγίαο, πνπ εθαξκφδνληαη επξέσο ζήκεξα, βαζίδνληαη ζηελ εγθαηάζηαζε
πηεδνζξαπζηηθψλ βαιβίδσλ νη νπνίεο κεηψλνπλ κε ειεγρφκελν ηξφπν ηελ πίεζε
θαηάληε απηψλ κε πνιχ ζεηηθά απνηειέζκαηα.
Τασύηηηα και ποιόηηηα επιδιοπθώζεων ηων διαπποών
Δίλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρεη άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ
δηαξξνψλ είηε απηέο είλαη εκθαλείο ή αθαλείο. Ζ ηαρχηεηα επηδηφξζσζεο ησλ
δηαξξνψλ θαη ζξαχζεσλ, ε ρξήζε άξηζηεο πνηφηεηαο πιηθψλ επηζθεπήο θαζψο
θαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ επηδηφξζσζεο
απνηεινχλ απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο κείσζεο ησλ απσιεηψλ λεξνχ.
Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθφ ηα πεξηζηαηηθά δηαξξνψλ θαη ζξαχζεσλ λα
αληηκεησπίδνληαη ζε ζπζηεκαηηθή βάζε θαη φρη ππξνζβεζηηθά, κε άξηηα
εμνπιηζκέλα ζπλεξγεία ηα νπνία ζα εξγάδνληαη θαζ’ φιν ην εηθνζηηεηξάσξν αλ
είλαη δπλαηφ, γηα λα ειαρηζηνπνηείηαη ε δηάξθεηα απψιεηαο ηνπ λεξνχ θαη θαη’
επέθηαζε νη πνζφηεηεο λεξνχ πνπ ράλνληαη.
Δνεπγόρ έλεγσορ ηων διαπποών
Ο ελεξγφο έιεγρνο δηαξξνψλ απνηειεί ηερληθή πνπ εθαξκφδεηαη ζπζηεκαηηθά
γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη επηδηφξζσζε αθαλψλ δηαξξνψλ, δειαδή δηαξξνψλ πνπ
δελ βγαίλνπλ ζηελ επηθάλεηα.
Ζ κεζνδνινγία ζπλίζηαηαη θπξίσο ζηνλ
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εληνπηζκφ ηνπ ήρνπ πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηε δηαθπγή ηνπ λεξνχ δηακέζνπ ηεο
νπήο.
Οη
ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα δηάθνξα ζηάδηα
εληνπηζκνχ, είλαη:
 Καηαγξαθηθά ήρνπ (Φψην 6.2.1) γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο επξχηεξεο
πεξηνρήο ηνπ δηθηχνπ φπνπ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα δηαξξνψλ
 Ζιεθηξνληθφο ζπζρεηηζηήο (Φψην 6.2.2) γηα ηνλ εληνπηζκφ δηαξξνήο πνπ
ππάξρεη ζε δεδνκέλν κήθνο αγσγνχ
 Γεψθσλν (Φψην 6.2.3) γηα ηνλ αθξηβή (ζεκεηαθφ) εληνπηζκφ ηεο
δηαξξνήο.

Φώην 6.2.1 Καηαγξαθηθά ήρνπ

Φώην 6.2.2 Ζιεθηξνληθόο πζρεηηζηήο

Φπζηθά, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή
ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ απηψλ
ζπζθεπψλ ζα πξέπεη ν θνξέαο
χδξεπζεο λα δηαζέηεη άξηζηα
εθπαηδεπκέλν
πξνζσπηθφ
ην
νπνίν λα ρεηξίδεηαη ηνλ ελ ιφγσ
εμνπιηζκφ κε ζεκαληηθφ βαζκφ
επηηπρίαο ζηελ αλεχξεζε αθαλψλ
δηαξξνψλ.
Φώην 6.2.3 Γεώθωλν

Γιασείπιζη Υποδομών
Ζ πξνζέγγηζε απηή απνηειεί γηα ηνπο Φνξείο Ύδξεπζεο κηα ζεκαληηθή θαη
νπζηαζηηθή επέλδπζε θαη επηβάιιεηαη ζε δίθηπα ηα νπνία είλαη πεπαιαησκέλα
θαη αληηκεησπίδνπλ ζπλερή πξνβιήκαηα αζηνρηψλ θαη ζξαχζεσλ.
εκαληηθά ζηνηρεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ππνδνκψλ είλαη ε ρξήζε
άξηζηεο πνηφηεηαο πιηθψλ θαη εμαξηεκάησλ ηα νπνία λα ηπγράλνπλ ζσζηήο
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ηνπνζέηεζεο.
Δπηπξφζζεηα, ε ζπζηεκαηηθή ζπληήξεζε, θαζψο θαη ε
ηεξάξρεζε ησλ αγσγψλ γηα αληηθαηάζηαζε, ζπκβάινπλ νπζηαζηηθά θαη
ζεκαληηθά ζηελ κείσζε ησλ απσιεηψλ.
Φαηλνκεληθέο Απώιεηεο

6.3

Ωο Φαηλνκεληθέο Απψιεηεο νξίδνληαη νη θάζε είδνπο αλαθξίβεηεο ζηελ
θαηακέηξεζε (ιφγσ ηνπ ζθάικαηνο θαηαγξαθήο ησλ πδξνκεηξεηψλ) θαζψο θαη
νπνηαδήπνηε κε λφκηκε θαηαλάισζε. Οη θαηλνκεληθέο απψιεηεο έρνπλ άκεζε
ζρέζε κε ηα έζνδα ηνπ Φνξέα Ύδξεπζεο θαη ν πεξηνξηζκφο ηνπο ζπκβάιιεη
ζηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ.
Οη ζπληζηψζεο πνπ απνηεινχλ ην ζχλνιν ησλ Φαηλνκεληθψλ Απσιεηψλ θαη νη
νπνίεο ηπγράλνπλ δηεζλνχο απνδνρήο είλαη:





Τπνεγγξαθή Τδξνκεηξεηψλ
Παξάλνκεο ζπλδέζεηο – θινπή
Λαλζαζκέλεο θαηαγξαθέο
Λαλζαζκέλεο Υξεψζεηο

Οη πην πάλσ ζπληζηψζεο κπνξνχλ λα επηδξάζνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά, δειαδή
κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ην πνζνζηφ ησλ θαηλνκεληθψλ απσιεηψλ αλ ππάξρεη
ζσζηή αληηκεηψπηζε ηνπο ή λα ην απμήζνπλ αλ δελ ιεθζνχλ ηα απαξαίηεηα
κέηξα θαη ελέξγεηεο απφ ηνλ θνξέα χδξεπζεο.
Υποεγγπαθή Υδπομεηπηηών
Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε θαηαγξαθή ησλ θαηαλαιψζεσλ ησλ πδξνκεηξεηψλ
θαζνξίδεη ηηο εηζπξάμεηο ηνπ Φνξέα Ύδξεπζεο.
Θα πξέπεη ινηπφλ λα
ιακβάλεηαη πξφλνηα απφ ηνπο Φνξείο Ύδξεπζεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε
πδξνκεηξεηψλ ζε φινπο αλεμαηξέησο ηνπο θαηαλαισηέο ηα νπνία λα είλαη
ζσζηά δηαζηαζηνινγεκέλνη, ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη πςειήο αθξίβεηαο
θπξίσο ζηελ θαηαγξαθή ηεο ειάρηζηεο παξνρήο.
Παπάνομερ Σςνδέζειρ
Παξάλνκεο ζπλδέζεηο είλαη νη ζπλδέζεηο νη νπνίεο απνζθνπνχλ ζηε ιήςε λεξνχ
απφ ην δίθηπν δηαλνκήο ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ Φνξέα Ύδξεπζεο, πξάγκα πνπ
ζπληζηά θινπή. Σν θαηλφκελν απηφ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε ζπρλέο
επηζεσξήζεηο θαη απνηξεπηηθέο πνηλέο ζε πεξίπησζε παξάβαζεο.
Λανθαζμένερ Καηαγπαθέρ και Φπεώζειρ
πλήζσο νη δχν απηέο ζπληζηψζεο ζρεηίδνληαη κε αλζξψπηλα ιάζε ηα νπνία
ζπκβαίλνπλ ηφζν θαηά ηελ θαηαγξαθή ηεο θαηαλάισζεο φζν θαη θαηά ηελ
κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ ζην ζχζηεκα θαηαρψξεζεο γηα ηελ ηήξεζε αξρείσλ
θαηαλαιψζεσλ γηα θάζε θαηαλαισηή. Σα ιάζε απηά πεξηνξίδνληαη ζε κεγάιν
βαζκφ εθεί πνπ εθαξκφδνληαη εκηαπηφκαηεο ή απηφκαηεο ιεηηνπξγίεο φπσο ε
θαηαγξαθή ηεο θαηαλάισζεο θαη κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ κέζσ πξνεγκέλσλ
ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο θαηαγξαθήο.
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Εώλεο Διέγρνπ

6.4

Ο ρσξηζκφο ηνπ δηθηχνπ ζε ζηεγαλέο ή απφιπηα ειεγρφκελεο ππνδψλεο, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηε δηαρείξηζε ηεο πίεζεο, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα άκεζνπ θαη
νπζηαζηηθνχ ειέγρνπ ησλ δηαξξνψλ.
Ζ επηινγή κεγέζνπο θαη έθηαζεο θάζε ππνδψλεο βαζίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα
θξηηήξηα (πνπ απνηεινχλ ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο κεζφδνπ). Έηζη, θάζε ππνδψλε:
 Γελ πξέπεη λα έρεη κεγάιεο πςνκεηξηθέο δηαθπκάλζεηο. (Όπνπ είλαη
δπλαηφ ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ςειφηεξσλ θαη ρακειφηεξσλ ζεκείσλ ηνπ
δηθηχνπ λα είλαη κέρξη 50 κέηξα)
 Πξέπεη λα ηξνθνδνηείηαη θαηά πξνηίκεζε απφ κία κφλν παξνρή θαη λα
έρεη ζηεγαλά φξηα (ζχλνξα κε άιιεο ππνδψλεο).
 Να έρεη θεληξηθφ κεηξεηή θαη πηεδνζξαπζηηθή βαιβίδα.
 Να έρεη ζχζηεκα ζπλερνχο θαηαγξαθήο παξνρήο / πίεζεο θαη απνζηνιήο
δεδνκέλσλ ζε θεληξηθφ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ζηα Γξαθεία ηνπ Φνξέα
Ύδξεπζεο.
 Να έρεη ζρεηηθά κηθξφ αξηζκφ εγθάξζησλ ζπλδέζεσλ θαηαλαισηψλ,
κηθξφηεξν απφ 2000 αλ είλαη δπλαηφ.
Σα απνηειέζκαηα ηεο πην πάλσ εθαξκνγήο είλαη πάξα πνιχ ελζαξξπληηθά θαη
ππάξρεη επίηεπμε ησλ γεληθψλ ζηφρσλ πνπ ζπλίζηαληαη ζηα εμήο:







Απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο ηνπ δηθηχνπ
πλερήο παξαθνινχζεζε ειάρηζηεο λπθηεξηλήο παξνρήο γηα ην
πξνζδηνξηζκφ ηνπ επηπέδνπ δηαξξνψλ ζην δίθηπν χδξεπζεο, θαζψο θαη
ηεο εκθάληζεο λέσλ δηαξξνψλ.
Ρχζκηζε θαη έιεγρνο ηεο πίεζεο ηνπ δηθηχνπ
Μείσζε ηνπ ρξφλνπ εληνπηζκνχ ησλ δηαξξνψλ
Μείσζε λέσλ πεξηζηαηηθψλ δηαξξνψλ
Δμνηθνλφκεζε λεξνχ, ελέξγεηαο θαη ρξεκάησλ.

7.

ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΔΠΗΠΔΓΟΤ ΓΗΑΡΡΟΩΝ

7.1

Γεληθά

Οη δηαξξνέο ζηα δίθηπα χδξεπζεο είλαη κηα πξαγκαηηθφηεηα ε νπνία είλαη πιένλ
δηεζλψο απνδεθηή. Απηφ πνπ πξέπεη λα πξνβιεκαηίδεη ηνπο θνξείο χδξεπζεο
είλαη ε επηινγή κηαο ηέηνηαο ζηξαηεγηθήο πνπ λα θαζηζηά δπλαηφ ηνλ άκεζν
εληνπηζκφ θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ άκεζε επηδηφξζσζε ησλ δηαξξνψλ θαη λα κελ
αξθνχληαη ζηνλ παζεηηθφ κφλν εληνπηζκφ ησλ δηαξξνψλ ζην δίθηπν πνπ
ζπλήζσο γίλεηαη κφλν φηαλ εκθαληζζεί θάπνην πξφβιεκα (πρ. λεξά ζε
ππφγεηα).
Ζ νξζνινγηθή αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ δηαξξνψλ πξνυπνζέηεη ηελ
εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ζπλερνχο θαηαγξαθήο ηεο παξνρήο θαη πίεζεο ζηηο
δψλεο ή ππνδψλεο ηνπ δηθηχνπ έηζη ψζηε λα ζπιιέγνληαη ηα απαξαίηεηα
ζηνηρεία γηα αμηνιφγεζε θαη θαζνξηζκφ ζηξαηεγηθήο γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ
δηαξξνψλ.
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Οπζηαζηηθήο ζεκαζίαο είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο πίεζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ
θαη ε κείσζή ηεο ζην ειάρηζην δπλαηφ επίπεδν ρσξίο λα δεκηνπξγεζνχλ
πξνβιήκαηα ζηνπο θαηαλαισηέο, πξάγκα πνπ ζα κεηψζεη θαηά αλαινγία ηελ
πνζφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ ράλεηαη. Ζ ζρέζε ηεο πίεζεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο
πνζφηεηαο λεξνχ πνπ ράλεηαη, δηέπεηαη απφ ηελ πην θάησ θφξκνπια:
L1/L0 = (P1/P0) N1
φπνπ

L0 = Αξρηθή Απψιεηα Νεξνχ
L1 =Νέα Απψιεηα Νεξνχ πνπ ζα πξνθχςεη κεηά ηελ κείσζε ηεο πίεζεο
P0 = Αξρηθή Πίεζε Λεηηνπξγίαο
P1 = Νέα Πίεζε Λεηηνπξγίαο
N1 = Γείθηεο ν νπνίνο κεηαβάιιεηαη απφ 0.5 γηα άθακπηνπο αγσγνχο
(rigid pipes) κέρξη 1.5 εχθακπηνπο αγσγνχο (flexible pipes), αλάινγα κε
ην πιηθφ θαηαζθεπήο ησλ αγσγψλ.

Ζ ζπλερήο παξαθνινχζεζε ηεο δηεξρφκελεο παξνρήο ζε 24σξε βάζε είλαη
πιένλ ν πην ελδεδεηγκέλνο ηξφπνο αλαγλψξηζεο λέσλ ζπκβάλησλ δηαξξνψλ ζε
έλα δίθηπν χδξεπζεο, ιφγσ ηεο άκεζεο κεηαβνιήο ηεο ζπλήζνπο θαηάζηαζεο.
Ζ Διάρηζηε Νπρηεξηλή Παξνρή απνηειεί έλαλ εχθνιν θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν
παξαθνινχζεζεο ηνπ δηθηχνπ.
7.2

Διάρηζηε Νπρηεξηλή Παξνρή

Ζ ζπλερήο θαηαγξαθή ηεο παξνρήο ζε κηα ζηεγαλή δψλε ή ππνδψλε παξέρεη ηε
δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο ησλ ζηνηρείσλ θαη ηνλ εληνπηζκφ αζπλήζηζηα πςειψλ
ηηκψλ ή κεηαβνιήο λπρηεξηλήο παξνρήο πνπ ζα πξέπεη λα ειεγρζνχλ.
Καζνξηζηηθφ ζηνηρείν ζηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο
Διάρηζηεο Νπρηεξηλήο Παξνρήο, ε νπνία ιακβάλεηαη σο ε ρακειφηεξε παξνρή
θαηά ηε δηάξθεηα ελφο εηθνζηηεηξαψξνπ θαη ζπλήζσο γηα ηνλ Δπξσπατθφ ρψξν
ζε νηθηζηηθέο πεξηνρέο είλαη κεηαμχ 2 θαη 5 πκ. Ζ αλάιπζε ηεο Διάρηζηεο
Νπρηεξηλήο Παξνρήο νδεγεί ζε αμηφπηζην πξνζδηνξηζκφ ηνπ επηπέδνπ ησλ
πξαγκαηηθψλ απσιεηψλ ζηα δίθηπα χδξεπζεο.
Οη θχξηεο ζπληζηψζεο ηεο Διάρηζηεο Νπρηεξηλήο Παξνρήο θαίλνληαη ζην πην
θάησ ζρήκα θαη είλαη:

7.3



Διάρηζηε Νπρηεξηλή Καηαλάισζε



Γηαξξνέο Βάζεο



Απψιεηεο Θξαχζεσλ

Διάρηζηε Νπρηεξηλή Καηαλάιωζε

Ωο Διάρηζηε Νπρηεξηλή Καηαλάισζε (ΔΝΚ), νξίδεηαη ε θαηαλάισζε ηνπ λεξνχ
πνπ νθείιεηαη ζε αλζξψπηλε ρξήζε θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Διάρηζηεο
Νπρηεξηλήο Παξνρήο θαη ε νπνία εθθξάδεηαη ζε m3/hr. Δίλαη γεγνλφο φηη ε
ρξήζε λεξνχ απφ ηνπο θαηαλαισηέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο λχρηαο έρεη άκεζε
ζρέζε κε ηηο ζπλήζεηεο ηνπ πιεζπζκνχ, ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ηηο
αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο.
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7.4

Γηαξξνέο Βάζεο

Ωο Γηαξξνέο Βάζεο νξίδνληαη ην ζχλνιν ησλ πνιχ κηθξψλ δηαξξνψλ πνπ ν
εληνπηζκφο θαη ε επηδηφξζσζή ηνπο είλαη νηθνλνκηθά αζχκθνξνο εθηφο αλ
ζηαδηαθά απμεζεί ε απψιεηα λεξνχ ζε ζεκείν πνπ ν εληνπηζκφο λα είλαη
δπλαηφο θαη ε επηδηφξζσζε ηνπ νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα.
7.5

Απώιεηεο Θξαύζεωλ

Οη Απψιεηεο Θξαχζεσλ, δειαδή νη απψιεηεο πνπ ζα πξέπεη λα εληνπηζηνχλ θαη
λα επηδηνξζσζνχλ, ππνινγίδνληαη σο εμήο:
Απώλειες Θραύσεων = Δλάτιστη Νσττερινή Παροτή – Δλάτιστη Νσττερινή Κατανάλωση – Γιαρροές Βάσης

Μεηά ηελ αλεχξεζε θαη επηδηφξζσζε ησλ ζξαχζεσλ, νη απψιεηεο λεξνχ ζα
κεησζνχλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ ζε ηέηνην επίπεδν ην
νπνίν ζα θαζνξηζηεί απφ ηνλ Φνξέα Ύδξεπζεο σο ην πιένλ νηθνλνκηθά
ζπκθέξνλ γηα απηφλ.
7.6

Παξαθνινύζεζε ηεο Διάρηζηεο Νπρηεξηλήο Παξνρήο

Ζ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ελφο δηθηχνπ χδξεπζεο πξνυπνζέηεη κεηαμχ άιισλ θαη
ηελ ελεξγφ παξαθνινχζεζε ηνπ γηα ηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ ζξαχζεσλ ζην
δίθηπν νη νπνίεο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ απψιεηα κεγάισλ πνζνηήησλ
λεξνχ. Ο ρσξηζκφο ηνπ πδξεπηηθνχ δηθηχνπ ζε ζηεγαλέο δψλεο θαη ππνδψλεο
πίεζεο, απνδείρζεθε φηη παξέρεη έλα απιφ θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν άκεζνπ
θαη νπζηαζηηθνχ ειέγρνπ ησλ δηαξξνψλ.
Ζ ζπλερήο θαηαγξαθή θαη ηειεκέηξεζε ηεο παξνρήο ζηε δψλε ή ππνδψλε
απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ζπζηεκαηηθή θαη ζε κφληκε βάζε
παξαθνινχζεζε ηνπ δηθηχνπ. Οη κεηξήζεηο παξνρήο ηπγράλνπλ θαζεκεξηλήο
επεμεξγαζίαο θαη ε Διάρηζηε Νπρηεξηλή Παξνρή εμεηάδεηαη γηα ηπρφλ κεηαβνιέο
απφ ηα ζπλήζε επίπεδα.
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Γηαρείξηζε Απωιεηώλ - Δμνπιηζκόο

7.7

Ο ελεξγφο έιεγρνο δηαξξνψλ είλαη επηβεβιεκέλνο γηα ηνλ άκεζν εληνπηζκφ θαη
επηδηφξζσζε ησλ δηαξξνψλ. Αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο είλαη
ε εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλεο κεζνδνινγίαο πνπ ζηεξίδεηαη ζηα εμήο ηξία ζηάδηα:




Δληνπηζκφο
Αλεχξεζε
Δπηβεβαίσζε

Δνηοπιζμόρ
Σν ζηάδην απηφ ιακβάλεη ρψξα κεηά ηε δηαπίζησζε φηη ππάξρεη απψιεηα ζην
δίθηπν κε βάζε ηα ζηνηρεία θαηαγξαθήο ηεο Διάρηζηεο Νπρηεξηλήο Παξνρήο.
Καηαγξαθηθά ήρνπ ηνπνζεηνχληαη εληφο ηεο δψλεο, ζπλήζσο ζηηο δηθιείδεο
απνκφλσζεο, ηα νπνία θαηαγξάθνπλ ήρνπο γηα επηιεγκέλε ρξνληθή πεξίνδν,
ζπλήζσο απφ ηηο 2 πκ κέρξη 4 πκ. Σα θαηαγξαθηθά έρνπλ ηε δπλαηφηεηα
αλάιπζεο ησλ ζπρλνηήησλ ησλ ήρσλ πνπ θαηαγξάθνληαη ηε ζπγθεθξηκέλε
ρξνληθή πεξίνδν θαη ππνδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε δηαξξνψλ κε κεγάιε
βεβαηφηεηα. Αμηνινγψληαο ηηο ζέζεηο ησλ θαηαγξαθηθψλ πνπ επέδεημαλ χπαξμε
δηαξξνήο, εληνπίδνληαη νη αγσγνί πνπ πηζαλψο λα παξνπζηάδνπλ απψιεηα.
Ανεύπεζη
Ζ αλεχξεζε ηεο δηαξξνήο γίλεηαη κε Αθνπζηηθφ πζρεηηζηή ν νπνίνο απνηειείηαη
απφ δχν ή ηξεηο αηζζεηήξεο θαη ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. Οη αηζζεηήξεο
ηνπνζεηνχληαη ζην δίθηπν (ζπλήζσο ζηηο δηθιείδεο απνκφλσζεο) θαη ζπλδένληαη
αζχξκαηα κε ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. Οη ήρνη αλαιχνληαη θαη αμηνινγνχληαη
κέζσ εμεηδηθεπκέλνπ ινγηζκηθνχ ζηνλ ππνινγηζηή, θαη αλ ππάξρεη δηαξξνή ζην
κήθνο ηνπ αγσγνχ πνπ ηπγράλεη έιεγρν, απηή πξνζδηνξίδεηαη θαη εληνπίδεηαη ε
απφζηαζή ηεο κεηαμχ ησλ αηζζεηήξσλ.
Δπιβεβαίωζη
Σν ηειεπηαίν ζηάδην πξηλ ηελ εθζθαθή γηα ηελ επηδηφξζσζε ηεο απψιεηαο, είλαη
ε ν αθξηβήο εληνπηζκφο ηεο δηαξξνήο κε ηε ρξήζε γεψθσλνπ (ζπζθεπή
αθνπζηηθνχ εληνπηζκνχ). Ζ ζπζθεπή απηή κεγεζχλεη ηνλ ήρν πνπ εθπέκπεηαη
απφ ηε δηαξξνή θαη έηζη εληνπίδεηαη κε αθξίβεηα ε ζέζε ηεο δηαξξνήο.
Δπιδιόπθωζη Γιαπποήρ
Ζ άκεζε επέκβαζε γηα ηελ επηδηφξζσζε ηεο δηαξξνήο είλαη επηβεβιεκέλε
επηηπγράλνληαο έηζη ηελ ειάρηζηε δπλαηή απψιεηα λεξνχ. Δπίζεο,
επηβεβιεκέλε είλαη ε ρξήζε άξηζηεο πνηφηεηαο πιηθψλ γηα ηελ επηδηφξζσζε ηεο
δηαξξνήο, θαζψο θαη ε πςεινχ επηπέδνπ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ
απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο ψζηε λα απνθεπρζεί εθ λένπ αζηνρία.
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8.

ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΤΛΗΚΩΝ

Ζ ζεκαζία ηεο ρξήζεο άξηζηεο πνηφηεηαο πιηθψλ θαη εμαξηεκάησλ ζηελ
νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο, έρεη ήδε επηζεκαλζεί ζην
θεθάιαην 6.
Οη πξνδηαγξαθέο γηα πιηθά θαη εμαξηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα 8,
φπσο απηέο θαζνξίδνληαη απφ ηα θππξηαθά θαη ηα δηεζλή πξφηππα, είλαη
δηαζέζηκεο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Σκήκαηνο Αλαπηχμεσο Τδάησλ
www.moa.gov.cy/wdd θαη απφ ηα Γξαθεία ησλ πκβνπιίσλ Τδαηνπξνκήζεηαο
Λεπθσζίαο, Λεκεζνχ θαη Λάξλαθαο.
Ηδηαίηεξα φζν αθνξά ηνπο
αθξίβεηαο.

πδξνκεηξεηέο απηνί ζα πξέπεη λα είλαη πςειήο

Πίλαθαο 8: Πξνδηαγξαθέο γηα πιηθά θαη εμαξηήκαηα

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ΤΛΗΚΟ / ΔΞΑΡΣΖΜΑ
Βαιβίδεο Αληεπηζηξνθήο
Βαιβίδεο κε πισηήξα
Γηθιείδεο
Αεξνβαιβίδεο
Βαιβίδεο ειέγρνπ ζηάζκεο λεξνχ
Βαιβίδεο ηχπνπ πεηαινχδαο
Τδξνκεηξεηέο
Πιαζηηθνί σιήλεο -PVC
Πιαζηηθνί σιήλεο -HDPE
Υαιπβδνζσιήλεο - DI
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9. ΓΔΗΚΣΔ ΑΠΟΓΟΖ ΚΑΗ ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΣΡΑΣHΓΗΚΖ
Γεληθά

9.1

Ο δηεζλήο νξγαληζκφο International Water Association (IWA) έρεη πξν θαηξνχ
θαζηεξψζεη κηα κέζνδν ινγηζηηθνχ ειέγρνπ χδαηνο, ε νπνία θαηαγξάθεη θαη
ειέγρεη ηηο παξαγφκελεο πνζφηεηεο λεξνχ απφ ηελ πεγή ηνπ ζπζηήκαηνο,
παξαθνινπζεί ηηο πνζφηεηεο πνπ δηαθηλνχληαη ζην δίθηπν θαη πνπ
θαηαλαιψλνληαη θαη, ζην ηέινο, εθθξάδεη ηηο πνζφηεηεο ηνχηεο ζε δηεζλψο
αλαγλσξηζκέλνπο παξάγνληεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ δηθηχνπ (metrics), κε
βάζε ηηο ηηκνινγεκέλεο θαη κε-ηηκνινγεκέλεο πνζφηεηεο λεξνχ.
ηα πιαίζηα απηήο ηεο πνιηηηθήο, νη Φνξείο Ύδξεπζεο ζα πξέπεη λα
αλαγλσξίζνπλ ηε ζεκαζία θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο θαζηέξσζεο ελφο
θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο ινγηζηηθνχ ειέγρνπ χδαηνο θαη, θαηφπηλ, λα
αλαπηχμνπλ ηελ αλαγθαία ππνδνκή, πνπ ζα ηνπο επηηξέςεη λα
παξαθνινπζνχλ απνηειεζκαηηθά ηηο παξαρζείζεο, δηαλεκεζείζεο θαη
θαηαλαισζείζεο πνζφηεηεο λεξνχ ζην δίθηπφ ηνπο.
Μηα νινθιεξσκέλε θαη επηηπρεκέλε πνιηηηθή
πδξνδφηεζεο πξέπεη, ην ιηγφηεξν, λα πξνζβιέπεη :








9.2

δηαρείξηζεο

δηθηχσλ

ζηε κείσζε ησλ απσιεηψλ ζην δίθηπν,
ζηε δεκηνπξγία κεραληζκνχ θαηάξηηζεο πξνηεξαηνηήησλ
επηζθεπήο/αληηθαηάζηαζεο ησλ αγσγψλ γηα πην απνηειεζκαηηθή θαη
νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα δηαρείξηζε ησλ δηθηχσλ πδαηνπξνκήζεηαο,
ζηελ ελίζρπζε ηεο πδαηηθήο ζπλείδεζεο ησλ πνιηηψλ,
ζηε καθξνβηφηεηα θαη αεηθνξία ηεο πνιηηηθήο πνπ ζα εθαξκνζηεί,
ζηε ζχδεπμε έξεπλαο θαη πξαθηηθήο, θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ Φνξέσλ πνπ
αζρνινχληαη κε ην πξφβιεκα, κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε
εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ,
ζηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε θαη πξνζαξκνγή απνηειεζκάησλ
ζπλαθψλ εξεπλεηηθψλ έξγσλ θαη ηερλνγλσζίαο, θαη ηελ
εμεηδηθεπκέλε πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο αλάγθεο ηεο θππξηαθήο
θνηλσλίαο.
Παξάγνληεο Απωιεηώλ

Βαζηθφ ζηνηρείν ηεο δηαδηθαζίαο κείσζεο ησλ αθαλψλ δηαξξνψλ είλαη ν
θαηαξηηζκφο θαηαιφγνπ κε πηζαλνχο παξάγνληεο θηλδχλνπ, έηζη ψζηε λα
κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ θαη εθαξκνζζνχλ πξνιεπηηθά κέηξα απφ ηνπο
Φνξείο Ύδξεπζεο.
Ο θαηάινγνο πηζαλψλ παξαγφλησλ ξίζθνπ δηαξξνψλ κπνξεί λα θαηαξηηζζεί,
ζε πξψην ζηάδην, κε βάζε πξφηεξεο γλψζεηο ή θαη παξφκνηεο κειέηεο
εθηίκεζεο ξίζθνπ. Δλδεηθηηθνί παξάγνληεο θηλδχλνπ (απφ ηε δηεζλή
βηβιηνγξαθία) είλαη:
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Δνδογενείρ Παπάγονηερ:
•

Ηλικία Αγωγού

Αλακέλεηαη φηη κεγαιχηεξνη ζε ειηθία αγσγνί ζα είλαη πην επάισηνη ζε
αζηνρίεο / δηαξξνέο.
•

Γιάμεηπορ Αγωγού

Μεγαιχηεξνη ζε δηάκεηξν αγσγνί αλακέλεηαη φηη, θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο
ζπλζήθεο, ζα είλαη πην επάισηνη ζε αζηνρίεο / δηαξξνέο (είηε δηφηη ππφθεηληαη
ζε κεγαιχηεξεο πηέζεηο, φηαλ ν φγθνο λεξνχ πνπ κεηαθέξνπλ είλαη κεγάινο,
είηε δηφηη φηαλ δελ ηηο δηαπεξλά ν φγθνο ρσξεηηθφηεηάο ηνπο, ελεξγνχλ ζαλ
θνχθην θέιπθνο ππφ εμσηεξηθφ θνξηίν).
•

Υλικό Αγωγού

Σν πιηθφ ησλ αγσγψλ (πιαζηηθνί, γαιβαληδέ, θ.ιπ.) επεξεάδεη ηελ
αλζεθηηθφηεηά ηνπο ζε εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά θνξηία αιιά θαη ηε δηάβξσζή
ηνπο ζε βάζνο ρξφλνπ.
•

Μήκορ Αγωγού

Σν κήθνο αγσγνχ απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο αζηνρίαο / δηαξξνήο, ελψ, επίζεο,
επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αγσγνχ σο ζηαηηθφ θνξέα (κεγαιχηεξνη ζε
κήθνο αγσγνί αζηνρνχλ επθνιφηεξα ζε πεξηφδνπο μεξαζίαο).
•

Απιθμόρ Πποηγοςμένωρ Παπαηηπημένων ζηον Αγωγό Γιαπποών

Απηφο ν δείθηεο είλαη ζεκαληηθφο σο πξνο ηε ζπρλφηεηα ζπαζίκαηνο ελφο
αγσγνχ θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζην ρξφλν, θαζψο θαη ελδεηθηηθφο σο πξνο
ην πφζν επάισηνο είλαη ν αγσγφο ζε κειινληηθέο δηαξξνέο. Όζν απμάλεη ε
ηηκή ηνπ δείθηε απηνχ ηφζν πην επάισηνο είλαη ν αγσγφο (απμάλεηαη ην ξίζθν
δηαξξνήο ζε απηφ). Δπίζεο, ν δείθηεο απηφο ρξεζηκεχεη γηα ηελ επαλέλαξμε
ηνπ ρξφλνπ δσήο εθάζηνπ αγσγνχ γηα ζθνπνχο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο θαη
αλάιπζεο ζλεζηκφηεηαο ηνπ αγσγνχ.
Δξωγενείρ Παπάγονηερ:
•

Πίεζη Γικηύος - Δζωηεπική Πίεζη Αγωγού

Όζν απμάλεηαη ε εζσηεξηθή πίεζε ζηα ηνηρψκαηα ηνπ αγσγνχ, ή ππάξρνπλ
απφηνκεο αιιαγέο ζε απηήλ, ηφζν απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα δηαξξνήο.
Δπνκέλσο, είλαη ζεκαληηθή ε δηαηήξεζε ζηαζεξήο πίεζεο ζηνπο αγσγνχο.
•

Καηαπόνηζη Γικηύος

Έλα δίθηπν γίλεηαη πην επάισην θαη επηξξεπέο ζε δηαξξνέο φζν πεξηζζφηεξε
είλαη ε θαηαπφλεζε ησλ αγσγψλ ηνπ. Ζ θαηαπφλεζε απηή ζπλδέεηαη κε ηε
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πίεζε ηνπ λεξνχ ζηνπο αγσγνχο θαη ηε γεληθφηεξε ρξήζε ησλ αγσγψλ. Γηα
παξάδεηγκα, ε ζπλερήο δηαθνπή παξνρήο χδαηνο πνπ επηβιήζεθε ηελ
πεξίνδν 2008-2009 ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο Κχπξνπ εθηηκάηαη φηη είρε
αξλεηηθφ αληίθηππν ζηα παξαηεξνχκελα πνζνζηά άδεισλ δηαξξνψλ ζε απηά
ηα δίθηπα.
•

Μέζορ Όπορ Θεπμοκπαζίαρ Πεπιόδος

Ζ ζεξκνθξαζία πεξηφδνπ θαίλεηαη ηζηνξηθά λα ζπληείλεη ζηε ζπρλφηεηα
δηαξξνψλ (αχμεζή ηνπο θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο).
•

Καηηγοπία Πεπιβάλλονηορ Φώπος

Ζ πεξηνρή (πεξηβάιισλ ρψξνο) ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν αγσγφο επεξεάδεη ην
ξίζθν δηαξξνήο ζε απηφλ. Αγσγνί ζε βηνκεραληθέο πεξηνρέο ππφθεηληαη
θαζεκεξηλά ζε δηαθνξεηηθά θαη απμεκέλα θνξηία ζπγθξηηηθά κε αγσγνχο ζε
νηθηζηηθέο δψλεο, θαη, επνκέλσο, είλαη πην επάισηνη.
•

Κςκλοθοπιακόρ Φόπηορ Πεπιοσήρ

Αγσγνί ζε πεξηνρέο κε απμεκέλν θπθινθνξηαθφ θφξην (θχξηεο νδηθέο
αξηεξίεο, νδηθέο αξηεξίεο κε βαξηά θνξηία θ.ιπ.) ππφθεηληαη θαζεκεξηλά ζε
απμεκέλα εμσηεξηθά θνξηία θαη, επνκέλσο, είλαη πην επάισηνη.
•

Οηθνδνκηθφο Φφξηνο Πεξηνρήο

Αγσγνί ζε πεξηνρέο κε απμεκέλν νηθνδνκηθφ θφξην (θηήξηα, απνρεηεπηηθφ
ζχζηεκα θ.ιπ.) ππφθεηληαη θαζεκεξηλά ζε απμεκέλα εμσηεξηθά θνξηία θαη,
επνκέλσο, είλαη πην επάισηνη.
•

Καηηγοπία Δδάθοςρ Πεπιοσήρ

Ζ επίδξαζε ηνπ ηχπνπ εδάθνπο, ζην νπνίν βξίζθεηαη έλαο αγσγφο επεξεάδεη
ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ (θνξηία, ππφβαζξν / ζηήξημε, δηάβξσζε, θ.ιπ.).
Ζ θξηζηκφηεηα ηνπ θαζελφο απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο πνηθίιεη θαη
εμαξηάηαη απφ ηηο ζπλζήθεο ζην δίθηπν ππφ κειέηε. πλήζσο φκσο, νη
ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο φζνλ αθνξά ηε ζπκβνιή ηνπο ζην πνζνζηφ
άδεισλ δηαξξνψλ είλαη: ε ειηθία θαη ην πιηθφ θαηαζθεπήο ησλ αγσγψλ, ε
πίεζε ζην δίθηπν, θαη ν αξηζκφο πξνεγνχκελσλ πεξηζηαηηθψλ δηαξξνψλ
ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο αγσγνχο.
Γείθηεο Απόδνζεο

9.3

Οη θπξηφηεξνη δείθηεο απφδνζεο ελφο δηθηχνπ είλαη νη εμήο:


Σν πδαηηθφ ηζνδχγην (ζχκθσλα κε ηνπο δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνπο
θαλφλεο θαη πξαθηηθέο) θαη ην αηηκνιφγεην λεξφ, φπσο πξνθχπηεη απφ
ην πδαηηθφ ηζνδχγην. Σν πνζνζηφ αηηκνιφγεηνπ λεξνχ ζε έλα δίθηπν
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9.4

πνπ ζπληεξείηαη θαη παξαθνινπζείηαη ζπζηεκαηηθά θαη δηαζέηεη
κεηξεηέο ςειήο αθξίβεηαο κπνξεί λα πεξηνξηζηεί κέρξη ην 12%-15% ηνπ
ζπλνιηθνχ φγθνπ λεξνχ πνπ ξέεη ζην δίθηπν.
Ο αξηζκφο πεξηζηαηηθψλ αλά ρηιηφκεηξν αγσγψλ.
Ο φγθνο απσιεηψλ (ζε ιίηξα χδαηνο) αλά ρηιηφκεηξν αγσγψλ.
Ο φγθνο απσιεηψλ (ζε ιίηξα χδαηνο) αλά εκέξα, αλά αξηζκφ
ζπλδέζεσλ ζην δίθηπν, ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξνο απφ 100 ιίηξα /
ζχλδεζε / εκέξα γηα λα ζεσξείηαη φηη ην δίθηπν είλαη ζε θαιή
θαηάζηαζε.
Γηακόξθωζε ηξαηεγηθήο

Με βάζε ηα πην πάλσ, είλαη πξφδειν φηη νη δηαρεηξηζηέο ησλ δηθηχσλ
χδξεπζεο ζα πξέπεη λα δηακνξθψζνπλ ζηξαηεγηθέο κείσζεο ησλ πεγψλ
θηλδχλνπ θαη βειηίσζεο ησλ δεηθηψλ απφδνζεο ησλ δηθηχσλ ηνπο. Δλδεηθηηθά
κέηξα είλαη ηα εμήο:
Σηόσορ : Η ζηαθεπή πίεζη ύδαηορ ζηοςρ αγωγούρ


Αλαδηακφξθσζε ηνπ δηθηχνπ θαη ππνδηαίξεζε ηνπ ζε ζηεγαλέο ππνδψλεο
πίεζεο (DMAs) κε φζν ην δπλαηφλ παξφκνηα θαη ζηαζεξή πίεζε ζε απηέο
θαη ν ζπλερήο έιεγρνο ηνπ επηπέδνπ πίεζεο ζηα δίθηπα. Οη δψλεο απηέο
είλαη νπζηαζηηθά ππνδίθηπα παξφκνηαο πηέζεσο κε βάζε πςνκεηξηθά
ζηνηρεία.



πλερήο παξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο ηεο πίεζεο χδαηνο ζην δίθηπν.

Σηόσορ : Η μείωζη ηος ποζοζηού αθανών απωλειών



Πεξηνδηθνί έιεγρνη θαη αληηθαηάζηαζε, εάλ είλαη απαξαίηεην, φισλ ησλ
κεηξεηψλ ζην δίθηπν (πεγή, απνζήθεπζε θαη DMA).
Υξήζε κεηξεηψλ πςειήο αθξίβεηαο.

Σηόσορ: Η μείωζη ηος ποζοζηού απωλειών από αναπμόδια ή παπάνομη
καηανάλωζη





Δμέηαζε θαη αλαζεψξεζε, ζε θάζε θχθιν ηηκνιφγεζεο, φισλ ησλ
ελεξγψλ ζπλδέζεσλ κε κεησκέλε ή θαζφινπ θαηαλάισζε, θαζψο,
επίζεο, θαη φισλ ησλ αλελεξγψλ ζπλδέζεσλ.
Δμέηαζε φισλ ησλ ζεσξεηηθά αλελεξγψλ ζπλδέζεσλ κε ελδείμεηο
θαηαλάισζεο.
Δμέηαζε ησλ αζπλήζηζησλ κεηξήζεσλ ή παξαηεξήζεσλ ζε κεηξεηέο.
Δπηζεψξεζε φισλ ησλ ζηνκίσλ πδξνιεςίαο.

Σηόσορ: Η διασπονική μελέηη απόδοζηρ ηος δικηύος


πιινγή δεδνκέλσλ ζηε βάζε ησλ αλαγλσξηζκέλσλ πεγψλ θηλδχλνπ θαη
ξίζθνπ δηαξξνψλ ζην δίθηπν. Δλδεηθηηθά δεδνκέλα είλαη: εκεξνκελία θαη
είδνο πεξηζηαηηθνχ, ηνπνζεζία, είδνο θαη ραξαθηεξηζηηθά αγσγνχ, θ.α.
26



πλερήο ζηαηηζηηθή θαη επηζηεκνληθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ γηα εμαγσγή
ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ φζνλ αθνξά ηε ζπρλφηεηα θαη ην είδνο ησλ
πεξηζηαηηθψλ θαη ηελ απφδνζε ηνπ δηθηχνπ.

Σηόσορ: Η βεληίωζη ηηρ απόδοζηρ ηος δικηύος
•
•

πλερήο ζπληήξεζε ηνπ δηθηχνπ, ζηε βάζε ηερλννηθνλνκηθψλ θξηηεξίσλ
θαη δεηθηψλ ηεξάξρεζεο πξνηεξαηνηήησλ.
Αλαβάζκηζε / βειηίσζε αγσγψλ φπνπ θαη φηαλ ρξεηάδεηαη, ζηε βάζε
εηήζηνπ θαη καθξνρξφληνπ πξνγξάκκαηνο ζπληήξεζεο.
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Γηα ηελ χληαμε ηνπ Κψδηθα ζπλεξγάζηεθαλ:
Σκήκα Αλαπηχμεσο Τδάησλ (ΣΑΤ)
Εσή Υαηδεβαζηιείνπ – Αλψηεξε Δθηειεζηηθή Μεραληθφο
Νίθνο Νενθιένπο – Αλψηεξνο Δθηειεζηηθφο Μεραληθφο
Άξηεκηο Αρηιιέσο – Δθηειεζηηθφο Μεραληθφο
πκβνχιην Τδαηνπξνκήζεηαο Λεπθσζίαο
Γηψξγνο Γεκεηξίνπ - Πξντζηάκελνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ
πκβνχιην Τδαηνπξνκήζεηαο Λεκεζνχ
Πάκπνο Υαξαιάκπνπο – Πξντζηάκελνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ
πκβνχιην Τδαηνπξνκήζεηαο Λάξλαθαο
Αξηζηείδεο Αδάκνπ - Πξντζηάκελνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ
Παλεπηζηήκην Κχπξνπ
Γξ. πκεψλ Υξηζηνδνχινπ - Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο
Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο
Έλσζε Γήκσλ
Αξγχξεο Αξγπξνχ , Τγεηνλνκηθφο Δπηζεσξεηήο Γήκνπ Λαθαηάκηαο
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