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Από την θεωρία στην πράξη
Η περίπτωση της Κεφαλονιάς



Να συνδράμει τους Δήμους και τις ΔΕΥΑ , 
αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της μητρικής 

ΕΥΔΑΠ ΑΕ, 
στη διαχείριση υποδομών

Ύδρευσης και Αποχέτευσης, 
σε περιοχές εκτός αρμοδιότητας ΕΥΔΑΠ ΑΕ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ 



Να προσφέρει συνεχώς 
βελτιωμένες υπηρεσίες ώστε ο 

πολίτης να έχει νερό σε:

ΣΤΟΧΟΣ 

• Επαρκή ποσότητα και πίεση

• Άριστη ποιότητα σύμφωνη με την κείμενη 
νομοθεσία

• Σε κόστος που θα εξασφαλίζει την πρόσβαση στο 
πολύτιμο αυτό αγαθό παράλληλα 

➢ με την προστασία του νερού ως είδος σε 
ανεπάρκεια  και 

➢ των ανάπτυξη-συντήρηση των αναγκαίων 
υποδομών.



Παρεχόμενη 
ποσότητα

Νόμιμη 
κατανάλωση

Τιμολογούμενη 
Κατανάλωση

Μετρούμενη 
Κατανάλωση

Τιμολογούμενο 
νερό

Μη Μετρούμενη 
Κατανάλωση

Τιμολογούμενο 
νερό  με χαμηλή 

αξιοπιστία

Ατιμολόγητη 
κατανάλωση

Μετρούμενη 
Κατανάλωση

Ατιμολόγητο 
νερό

Μη Μετρούμενη 
Κατανάλωση

Απώλεια νερού

Φαινομενικές 
Απώλειες

Παράνομη 
υδροληψία

Υποεγγραφές 
Υδρομετρητών

Πραγματικές 
απώλειες

Διαρροές δικτύων 
διανομής  και 
Υπερχειλίσεις 

Δεξαμενών

Διαρροές λόγω 
εκκένωσης 
δικτύων για 
επισκευές



Η διαχείριση των πραγματικών 
απωλειών νερού έχει 4 βασικές 

συνιστώσες
• Ενεργός έλεγχος διαρροών 

• Διαχείριση πιέσεων τροφοδοσίας

• Γρήγορες και Ποιοτικές επισκευές

• Ορθή διαχείριση δικτύου 
αγωγών





ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΖΩΝΩΝ DMA
Distinct Metering Areas 



ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΕ 24ΩΡΗ ΒΑΣΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ



Στις 26 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 3.55 
μ.μ. σημειώθηκε σεισμική δόνηση 
μεγέθους 5,9R 
στην περιοχή της Κεφαλονιάς. 

Ο σεισμός έπληξε ιδιαίτερα τον οικισμό 
του Ληξουρίου και των οικισμών πέριξ 
αυτού.

Κεφαλονιά  
Ιανουάριος 2014







Η αποστολή της ΕΥΔΑΠ είχε στόχο:

• την συνδρομή των τοπικών τεχνικών 
της ΔΕΥΑ στην αξιολόγηση της 
κατάστασης καθώς και στον 
συντονισμό των εργασιών.

• την συνδρομή των τοπικών 
συνεργείων στην αποκατάσταση των 
βλαβών του δικτύου ύδρευσης.  

Για τον λόγο αυτό, εξοπλίστηκε φορτηγό 
της εταιρείας με όλο τον πιθανά 
απαραίτητο εξοπλισμό αποκατάστασης 
βλαβών και μετέβη στο νησί.



Διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν περιοχές του Ληξουρίου καθώς και 
κοντινών οικισμών με πλήρη στέρηση υδροδότησης, λόγω 

εκτεταμένων θραύσεων του δικτύου. 

Έγιναν πολλές επεμβάσεις επισκευών, κυρίως υπό πίεση , με σκοπό 
την ταχύτερη  αποκατάσταση της υδροδότησης .



Αποκατάσταση κύριας βλάβης στον κεντρικό τροφοδοτικό αγωγό της 
πόλης του Αργοστολίου, χωρίς την διακοπή λειτουργίας του, 

εξασφαλίζοντας την υδροδότηση του Αργοστολίου.





Επιπλέον των εργασιών επισκευών έγιναν και τα εξής:

• Οργάνωση άτυπου κέντρου αναγγελίας βλαβών 
προκειμένου να αξιολογούνται και να ιεραρχούνται οι 
κρίσιμες βλάβες. 

• Εκπαίδευση τοπικών συνεργείων σε χειρισμούς 
εκσκαφής και υδρονομειακών χειρισμών προκειμένου 
να διενεργείται ταχύτερα και αξιόπιστα η 
αποκατάσταση των βλαβών.



• Τοποθέτηση δικλείδων 
ελέγχου και διανομής ώστε 
να περιορίζεται η έκταση της 
περιοχής απομόνωσης.



• Τοποθετήθηκε παροχόμετρο 
στην είσοδο του οικισμού 
Ληξούρι (αντιμετωπίστηκε ως 
μια ενιαία DMA )

• Έγινε αξιολόγηση του 
εξωτερικού τροφοδοτικού 
δικτύου και διαπιστώθηκε η 
αξιόπιστη λειτουργία του 

• Έγινε αποτύπωση των κυρίων 
τροφοδοτικών αγωγών των 
δικτύων και υδραυλική 
προσομοίωση του δικτύου ώστε 
να αξιολογηθεί η υδραυλική 
συμπεριφορά του δικτύου. 



• Τοποθέτηση σύγχρονου και 
εξειδικευμένου εξοπλισμού σε 
επιλεγμένα σημεία των δικτύων 
προκειμένου να αξιολογηθεί η 
κατάσταση του δικτύου. 

• Τα δεδομένα σε παράλληλη 
χρήση με τα δεδομένα της 
υδραυλικής προσομοίωσης μας 
έδωσαν σημαντικές 
πληροφορίες για τη αξιολόγηση 
των δικτύων.



Οι δυσκολίες στο έργο ήταν πολλές  
με κυριότερες :

• την κακοκαιρία που είχε 
ανυψώσει τον υδροφόρο 
ορίζοντα και έκανε δύσκολο των 
εντοπισμό εμφανών διαρροών

• των αλλεπάλληλων σεισμικών 
δονήσεων

• Την πλήρη απουσία 
χαρτογράφησης και μελέτης του 
δικτύου της περιοχής

Οι εργασίες στην φάση 
αυτή ολοκληρώθηκαν 
μέσα σε τέσσερις 
ημέρες



Στις 3 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 5.08. 
π.μ. σημειώθηκε νέα σεισμική δόνηση 
μεγέθους 5,7R στην περιοχή της 
Κεφαλονιάς, 12 χιλιόμετρα βορειοδυτικά 
του Αργοστολίου. 
Το επίκεντρο του σεισμού ήταν το ίδιο με 
τον προηγούμενο και η περιοχή που 
επλήγη ιδιαίτερα ήταν ο οικισμός του 
Ληξουρίου και οι οικισμοί πέριξ αυτού. 

Κεφαλονιά  
Φεβρουάριος 2014



Η αποστολή της ΕΥΔΑΠ είχε σαν 
στόχο:

• την συνδρομή των τοπικών 
τεχνικών της ΔΕΥΑ στην 
αξιολόγηση της κατάστασης 
καθώς και στον συντονισμό των 
εργασιών. 

• Λόγω της εμπειρίας, 
εξοπλίστηκαν και δύο οχήματα με 
εξειδικευμένο εξοπλισμό 
παρακολούθησης και 
καταγραφής  λειτουργικών 
στοιχείων του δικτύου ύδρευσης 
καθώς και εξοπλισμό μέτρησης 
ποιοτικών δεικτών του δικτύου.



Επιπλέον  για την συνδρομή των 
τοπικών συνεργείων στην 

αποκατάσταση των βλαβών του 
δικτύου ύδρευσης εξοπλίστηκαν

• τέσσερα φορτηγά της εταιρείας με 
όλο τον πιθανά απαραίτητο 
εξοπλισμό αποκατάστασης 
βλαβών καθώς και διατάξεις 

ρύθμισης πίεσης
• Πλήρες συνεργείο ελέγχου 

δικτύων αποχέτευσης με 
καταγραφική κάμερα τηλεοπτικής 

επιθεώρησης 



Με δεδομένη την πλήρη αποδιοργάνωση του δικτύου και την 
αυξημένη επικινδυνότητα μόλυνσης του νερού λόγω των εκτεταμένων 

βλαβών , αποφασίστηκε η διαχείριση του δικτύου με χρήση του 
Πρωτοκόλλου Διαχείρισης Κρίσης σε Περίπτωση Σεισμού της ΕΥΔΑΠ 

προσαρμοσμένου στις τοπικές συνθήκες, βάσει του οποίου 
ακολουθήθηκαν τα εξής βήματα :



• Δημιουργία παροχής 
νερού σε κοινόχρηστες 
θέσεις (δημόσιες βρύσες)

Δημιουργήθηκαν βρύσες 
παροχής νερού σε 
κοινόχρηστες θέσεις στο 
λιμάνι του Ληξουρίου.



• Διενέργεια επιθεώρησης 
εγκαταστάσεων  - δικτύων 
και καταγραφή εμφανών 
ζημιών.

Διενεργήθηκε επιθεώρηση των 
τεσσάρων γεωτρήσεων και 
των δύο δεξαμενών 
υδροδότησης όπου και 
διαπιστώθηκε ότι δεν 
υπήρχαν εμφανείς ζημιές. 



Ενεργοποίηση του εξωτερικού 
υδραγωγείου στην μέγιστη 
δυνατή παροχή.

Ρυθμίστηκε η υδροδότηση της 
πόλης στην μέγιστη δυνατή παροχή 
προκειμένου να τεθεί υπό πίεση το 
ταχύτερο και να καταστεί δυνατή η 
ανάκαμψη του δικτύου σε επόμενο 
στάδιο.

Υπερχλωρίωση δεξαμενών.
Διενεργήθηκε υπερχλωρίωση των 
δεξαμενών προκειμένου να 
ελαχιστοποιηθεί η επιμόλυνσή του 
δικτύου από πιθανές εισροές μη 
πόσιμου νερού.



Εγκατάσταση διατάξεων μέτρησης λειτουργικών παραμέτρων του 
δικτύου.

Εγκαταστάθηκαν διατάξεις παρακολούθησης και καταγραφής των 
λειτουργικών παραμέτρων των δεξαμενών, αγωγού υδροληψίας και του 

δικτύου ύδρευσης, οι οποίες διασυνδέονται με το σύστημα τηλελέγχου της 
ΕΥΔΑΠ. 



Επιχειρησιακό Κέντρο ΕΥΔΑΠ ΑΕ
Η παρακολούθηση των παραμέτρων διενεργείτο καθόλο το 24ωρο από 

εξειδικευμένους  τεχνικούς στην Αθήνα, προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
παρακολούθηση των παρεμβάσεων στο δίκτυο του Ληξουρίου.



• Τοποθετήθηκαν όργανα 
παρακολούθησης και 
καταγραφής λειτουργικών 
δεδομένων δικτύου 

• στις δύο δεξαμενές (μέτρηση 
στάθμης) καθώς και 

• σε κρίσιμα σημεία του αγωγού 
υδροληψίας μήκους 2 
χιλιομέτρων  (μέτρηση παροχής, 
πίεσης)



• Διενέργεια ερευνητικών τομών και την παρακολούθηση  των 
μετρητικών συστημάτων (πίεσης, παροχής, ποιότητας) 

Τοποθετήθηκαν σε καίρια σημεία του δικτύου και κατέστησαν δυνατή την 
καταγραφή με ικανοποιητική ακρίβεια του δικτύου του Ληξουρίου.



Παροχόμετρο εισόδου οικισμού



Διαπιστώσεις
Το δίκτυο ύδρευσης του 
Ληξουρίου ήταν 
κατασκευασμένο από 
αγωγούς αμιαντοτσιμέντου. 

Σε δεύτερη φάση το δίκτυο 
επεκτάθηκε με αγωγούς από 
πολυαιθυλένιο χωρίς όμως 
να απομονωθεί το δίκτυο 
από αμιαντοτσιμέντο



Επιπρόσθετες δυσκολίες ήταν 

• ο υψηλός υδροφόρος ορίζοντας, του 
οποίου η στάθμη είχε ανέλθει λόγω 
των δυσχερών καιρικών συνθηκών 
(βροχοπτώσεις), 

• η δυσκολία στην αντίληψη της 
ανεπάρκειας πίεσης λόγω της 
μειωμένης κατανάλωσης νερού, 

• η διάκριση του βρόχινου νερού από 
το νερού του δικτύου  εξαιτίας της 
υψηλής τιμής της αγωγιμότητας του 
νερού των γεωτρήσεων. 



Α στάδιο 

Εκτέλεση απομονώσεων σε μείζονα τμήματα της πόλης.

Διενεργήθηκαν επιλεγμένες απομονώσεις σε μείζονα τμήματα του 
οικισμού προκειμένου αρχικά να διαπιστωθεί η κατάσταση των 
βασικών τροφοδοτικών αγωγών της πόλης. 

Διαπιστώθηκε ότι  το εξωτερικό υδραγωγείο καθώς και τα τμήματα 
πολυαιθυλενίου δεν παρουσίαζαν διαρροές σε αντίθεση με τους 
αγωγούς από αμιαντοτσιμέντο, οι οποίοι και παρουσίαζαν σοβαρά 
προβλήματα.  



Διαπιστώθηκε ότι οι βλάβες ήταν δυνατόν να καταταχθούν στις παρακάτω 
κατηγορίες :

• Βλάβες οφειλόμενες σε θραύσεις αγωγών αμιαντοτσιμέντου δεδομένου 
ότι το συγκεκριμένο υλικό είναι ψαθυρό, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται 
εγκάρσιες θραύσεις του αγωγού.

Ειδικά στις περιοχές που οι αγωγοί είχαν αντικατασταθεί αλλά δεν είχαν 
απομονωθεί το έργο ήταν ακόμα πιο δύσκολο καθώς οι αγωγοί μας 

δηλώνονταν εσφαλμένα ανενεργοί ενώ παράλληλα  δεν μπορούσε να γίνει 
εντοπισμός μέσω των διακυμάνσεων της πίεσης τροφοδοσίας  καθώς δεν 

υπήρχαν σημεία δειγματοληψίας.



• Βλάβες οφειλόμενες σε μετακίνηση των εγκάρσιων παροχών. Λόγω 
των σεισμικών δονήσεων παροχές μετακινήθηκαν από την θέση τους 
αφήνοντας οπή από την οποία διέρρεε νερό. Το γεγονός αυτό είχε σαν 
αποτέλεσμα την δημιουργία πολλαπλών, μικρής παροχής διαρροών οι 
οποίες όμως παρουσιάζουν μεγάλη δυσκολία στον εντοπισμό δεδομένου ότι 
δεν είναι εμφανείς στην επιφάνεια λόγω του μεγέθους τους.

• Βλάβες στις εσωτερικές εγκαταστάσεις των εγκαταλελειμμένων οικιών
Λόγω της απουσίας των ενοίκων , δεν ήταν δυνατή η διαπίστωση των 
εσωτερικών διαρροών καθώς στην πλειονότητα των περιπτώσεων το νερό 
κατέληγε στο δίκτυο αποχέτευσης.



Κλείσιμο παροχών νερού σε ακατοίκητα ή εγκαταλελειμμένα 
εξαιτίας του σεισμού οικοδομήματα.

Προκειμένου να μειωθούν οι διαρροές από τις  βλάβες , συνεργεία 
έκλεισαν παροχές από ακατοίκητα ή εγκαταλελειμμένα 
οικοδομήματα.



Β στάδιο
Εκκίνηση υδροδότησης του οικισμού τμηματικά. 

• Ο βασικός στόχος κατά την υδροδότηση είναι η επαναλειτουργία του δικτύου 
αρχικά σε θετική πίεση, οπότε να εξασφαλιστεί η ποιότητα του νερού από 
ενδεχόμενες εισροές. 

• Στην συνέχεια,  ο στόχος είναι η εμφάνιση των διαρροών που είναι αφανείς 
λόγω μη επαρκούς πίεσης. 



Προκειμένου να επιτευχθούν τα παραπάνω, η υδροδότηση ενός 
τμήματος διενεργείται ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία :

1. Παροχή νερού στην μέγιστη δυνατή πίεση λειτουργίας του δικτύου. 
2. Εμφάνιση διαρροών.
3. Επισκευή διαρροών και παράλληλος έλεγχος νερού για 

υπολειμματικό χλώριο.
4. Αύξηση της πίεσης συνέπεια της επισκευής των διαρροών ενώ η 

παροχή που δίνεται διατηρείται σταθερή.
5. Εμφάνιση νέων διαρροών και επισκευή αυτών.
6. Σταθεροποίηση των λειτουργικών παραμέτρων πίεσης και παροχής 

σε ικανοποιητικά επίπεδα στο πρώτο τμήμα.
7. Υδροδότηση δεύτερου τμήματος, στο οποίο και ακολουθείται 

ανάλογη διαδικασία.
8. Παράλληλα παρακολουθούνται οι λειτουργικές παράμετροι του 

δικτύου (πίεση, παροχή) καθώς και της υδροληψίας.



Στην περίπτωση του Ληξουρίου αρχικά υδροδοτήθηκαν τμήματα όπου 
υπήρχε δίκτυο πολυαιθυλενίου, του οποίου οι βλάβες ήταν πολύ 
περιορισμένες και με αυτόν τον τρόπο δόθηκε η δυνατότητα να 

υδροδοτηθεί ένα ποσοστό της τάξης του 50%
του οικισμού εντός των πρώτων 24 ωρών



• Στην συνέχεια υδροδοτήθηκαν τμήματα του οικισμού όπου υπήρχαν μικτό 
δίκτυο πολυαιθυλενίου και αμιαντοτσιμέντου. 

Διαπιστώθηκαν τμήματα αμιαντοτσιμέντου με μείζονες θραύσεις, τα οποία και 
απομονώθηκαν. 

Επιπλέον, στις περιοχές αυτές μεταφέρθηκαν οι παροχές από αγωγούς 
αμιαντοτσιμέντου σε αγωγούς πολυαιθυλενίου.



Απομόνωση τμήματος δικτύου αμιάντου και διασύνδεση με αγωγούς 
από πολυαιθυλένιο.



Μέσα σε 48 ώρες



Τελευταία υδροδοτήθηκαν τμήματα όπου υπήρχε δίκτυο μόνο από 
αμιαντοτσιμέντο. Υπήρξαν περιπτώσεις όπου το δίκτυο είχε αποδιοργανωθεί σε 
τέτοιο βαθμό και όπου οι διαρροές ήταν αφανείς και αδύνατον να εντοπιστούν. 
Σε αυτές τις περιπτώσεις τμήματα του δικτύου απομονώθηκαν και 
διασυνδέθηκαν με αγωγούς από πολυαιθυλένιο.



Έλεγχος όλου του δικτύου αποχέτευσης

Από το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό της αποχέτευσης της 
ΕΥΔΑΠ ελέγχθηκαν όλο το παραλιακό τμήμα του δικτύου 
αποχέτευσης. 

Δεν εντοπίστηκαν εκτεταμένες θραύσεις στο αποχετευτικό 
σύστημα. 

Μέσω των συστημάτων τηλεοπτικής επιθεώρησης εντοπίστηκαν 
εισροές από τον υδροφόρο ορίζοντα καθώς και από διαρροές 
ύδρευσης.







Υδροδότηση όλου του δικτύου του οικισμού.

Κατόπιν υδροδότησης του δικτύου και μελέτης των 
λειτουργικών παραμέτρων σε κρίσιμα σημεία του 

διαπιστώθηκε ότι τα τμήματα του αμιαντοτσιμέντου 
παρουσίαζαν μεγάλα ποσοστά διαρροών.



Εντοπισμός και επισκευή διαρροών. 

Μετά την εξισορρόπηση του δικτύου συνεχίστηκε η 
προσπάθεια εντοπισμού αφανών διαρροών με 
γαιόφωνα και ψηφιακούς συσχετιστές. 

Η επισκευή τους, σε αυτό το στάδιο δεν ανεβάζει την 
πίεση.

Παρατηρήθηκε ότι σταδιακά μειώθηκε η παροχή νερού 
από το εξωτερικό υδραγωγείο.







Επισκευή με χρήση ζιμπό



Επισκευή με χρήση μανσον



Επισκευή με χρήση φλαντζοζιμπό 
αγκύρωσης 



Διαχείριση διαρροών. 
Μετά την εξισορρόπηση του δικτύου και 

καθώς ολοκληρώθηκε η προσπάθεια 
εντοπισμού αφανών διαρροών με γαιόφωνα 

και ψηφιακούς συσχετιστές , διαπιστώθηκε ότι 
παρέμεναν οι αδικαιολόγητες υψηλές 

νυχτερινές καταναλώσεις 



Έλεγχος διαρροών από το προφίλ 
κατανάλωσης



Μύθοι γύρω από την ρύθμιση της πίεσης

Ο μόνος τρόπος να μειωθούν οι 
διαρροές είναι να εντοπίζονται και να 

επισκευάζονται

Διαχείριση πίεσης τροφοδοσίας



ΛΑΘΟΣ

Μπορείς να μειώσεις τις διαρροές 
σου και χωρίς να κάνεις επισκευές

Με την διαχείριση της πίεσης λειτουργίας

Με την χρήση ΄΄έξυπνων΄΄ βανών PRV



Μύθοι γύρω από την ρύθμιση της πίεσης

Η διαχείριση της πίεσης είναι 
απαραίτητη μόνο για μεγάλες πιέσεις

Διαχείριση πίεσης τροφοδοσίας



ΛΑΘΟΣ

Μείωση κατά 10% της πίεσης μειώνει κατά 10% 
την κατανάλωση!!

Άρα αν τα 10 μέτρα ΣΥ , μειωθούν στα 9 μέτρα ΣΥ , 
τότε μειώνονται οι διαρροές κατά 10%!



Εγκατάσταση ρυθμιστικών διατάξεων  στο 
δίκτυο καθώς και διατάξεων μέτρησης 

λειτουργικών παραμέτρων του δικτύου.

Λαμβάνοντας υπόψη το ανάγλυφο της περιοχής 
και τα υψηλά ποσοστά διαρροών στο 

αμιαντοτσιμέντο εγκαταστάθηκε πιεζοθραυστική 
δικλείδα στον αγωγό τροφοδοσίας του δικτύου 

από αμιαντοτσιμέντο









Διενέργεια ελέγχου 
υπολειμματικού χλωρίου και 

μικροβιολογικών παραμέτρων.

Μετά από την εξισορρόπηση του δικτύου, 
διενεργήθηκαν δειγματοληψίες, και τακτικές 
μετρήσεις  για τρεις μήνες, τόσο στις πηγές 

υδροληψίας (γεωτρήσεις) όσο και σε 
επιλεγμένα σημεία του δικτύου προκειμένου 

να ελέγχονται τακτικά οι ποιοτικοί 
παράμετροι του νερού (υπολειμματικό 

χλώριο και μικροβιολογικοί παράμετροι).



Youtube

Αποκατάσταση του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης της 
Κεφαλονιάς.



Οι ενέργειες αυτές έγιναν χάρη:

• Στην αυταπάρνηση και αίσθημα ευθύνης του 
προσωπικού της ΔΕΥΑ Κεφαλονιάς.

• Στην αλληλεγγύη του προσωπικού της ΕΥΔΑΠ .
• Στην οικονομική υποστήριξη της ΕΥΔΑΠ .
• Στην εμπιστοσύνη των κατοίκων και των 

κρατικών φορέων.



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 
ΠΟΛΥ


