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“ΥΔΩΡ ΠΗΓΗ ΠΑΝΤΩΝ”

«Δεν υπάρχει ζωή χωρίς νερό. 

Είναι ένας θησαυρός απαραίτητος 

σε όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες»



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

➢Η Αλεξανδρούπολη είναι μία από τις

νεότερες πόλεις στην Ελλάδα, δεδομένου

ότι ιδρύθηκε ως ένα απλό ψαροχώρι στα

μέσα του 19ου αιώνα



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

➢ Γνώρισε ανάπτυξη κατά τη διάρκεια

κατασκευής της σιδηροδρομικής γραμμής

που συνέδεε την Κωνσταντινούπολη με τις

μεγάλες πόλεις της Μακεδονίας. Το

συγκεκριμένο έργο αποτελούσε μέρος

μιας προσπάθειας εκσυγχρονισμού της

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ανατέθηκε

σε μηχανικούς από την Αυστροουγγαρία.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BF%CF%85%CE%B3%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1


ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Έτσι, φτάνουν στην πόλη Έλληνες,

Αρμένιοι, Τούρκοι, Φραγκολεβαντίνοι,

Εβραίοι, Βούλγαροι – έμποροι, τεχνίτες,

ναυτικοί και δημιουργείται ένας οικισμός που

σύντομα εξελίχθηκε σε ένα

μεγάλο χωριό γνωστό ως Δεδέαγατς. Άρχισαν

να μαζεύονται όλα τα εμπορεύματα

της Θράκης στο λιμάνι της πόλης, για να

προωθηθούν σε άλλες γειτονικές αγορές

(μέχρι το 1912 στην πόλη υπήρχαν οκτώ

προξενεία).

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%B9_(%CE%AD%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%89%CF%81%CE%B9%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7_(%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1)


ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Τα χρόνια που ακολούθησαν

το ψαροχώρι γρήγορα

μεταλλάσσεται σε μια πόλη με

σύγχρονο ρυμοτομικό σχέδιο, και

μετά την απελευθέρωσή της το

1920 μετονομάζεται κατ’ αρχάς σε

Νεάπολη και στην συνέχεια σε

Αλεξανδρούπολη.



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Η Αλεξανδρούπολη ακολουθεί πλέον

ταχείς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης με

μοχλούς την Εγνατία Οδό, το αεροδρόμιο, το

λιμάνι και το σιδηροδρομικό σταθμό. Αποτελεί

μάλιστα σημαντικό κέντρο του

διαμετακομιστικού εμπορίου. Η

Αλεξανδρούπολη υπερβαίνει τους 70.000

κατοίκους και προσφέρει σήμερα υψηλή

ποιότητα ζωής με περιβαλλοντική ισορροπία

και έντονη πολιτιστική δραστηριότητα,

ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B3%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CE%9F%CE%B4%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%91%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%82_%C2%AB%CE%94%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%82%C2%BB
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%81%CE%BF%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%82_%CE%9B%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1


ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ



H κατανάλωση νερού αυξάνεται με ρυθμό 7%
ετησίως και το ισοζύγιο προσφοράς-ζήτησης 

αναμένεται τα επόμενα χρόνια

να ανατραπεί 

σε ποσοστό 15% εις βάρος της προσφοράς



δημιουργούν ολοένα και μεγαλύτερη 

ζήτηση νερού

κατάλληλης ποιότητας για κάθε χρήση

➢η οικονομική ανάπτυξη

➢η ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων

➢η ανάγκη αύξησης της παραγωγικότητας 

των υφιστάμενων δραστηριοτήτων

➢ οι ανάγκες που προκύπτουν κυρίως από 

την ανύψωση του βιοτικού επιπέδου

➢ και ιδιαίτερα από τη κακή χρήση   

(σπατάλη)

Με αποτέλεσμα πολλές φορές να παρατηρείται κατά τόπους ανεπάρκεια



ΔΗΜΟΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ



Υδρογραφικό δίκτυο



✓στο μεγάλο ανάπτυγμα ακτών 

Μολονότι ο Δήμος  Αλεξανδρούπολης θεωρείται ότι ως επί το 

πλείστον διαθέτει επαρκείς υδάτινους πόρους, 

παρατηρούνται όλο και συχνότερα  προβλήματα  σχετικής 

λειψυδρίας (ανεπάρκειας) σε ορισμένες περιοχές, τα οποία   

οφείλονται:
✓στην ανομοιόμορφη κατανομή των υδατικών πόρων 

στο χώρο και στο χρόνο

✓στην ανομοιόμορφη κατανομή της ζήτησης στο χώρο 

και το χρόνο, αναντίστοιχη με την κατανομή της 

προσφοράς 

✓στη γεωμορφολογία της περιοχής

✓στην εξάρτησή της από τις επιφανειακές απορροές 

ποταμών που πηγάζουν από γειτονικά κράτη

✓Στη διαφοροποίηση της ποιότητας του υπόγειου                             

νερού λόγω γεωλογικών αιτιών



➢Την περίοδο του 1986 η ευρύτερη

περιοχή της Αλεξανδρούπολης

υδρευόταν από υδρογεωτρήσεις.

➢ Η άντληση νερού για την

υδροδότηση της περιοχής είχε

εξαντλήσει τα αποθέματα των

υπογείων υδροφόρων που δεν

ανανεώνονταν με τον ρυθμό που

αντλούνταν.



➢Η έρευνα απέδειξε ότι τα υπόγεια 

νερά δεν επαρκούσαν για να 

ικανοποιήσουν τις υδρευτικές ανάγκες 

των κατοίκων της ευρύτερης 

περιοχής.

➢Έτσι προέκυψε η ανάγκη 

διερεύνησης της περιοχής για την 

κατασκευή ταμιευτήρα.



➢Η θέση του φράγματος που τελικά

κατασκευάστηκε βρίσκεται 35 χιλ. Β

της Αλεξανδρούπολης στην περιοχή

Διπόταμος του χειμάρρου Λουτρού.

➢Στάθμη στέψης φράγματος : +165,00

➢Στάθμη υπερχειλιστή : +160,60

➢Ύψος φράγματος : 43,10 μ

➢Μήκος στέψης : 212,14 μ

➢Πλάτος στέψης : 8,00 μ



Επιφάνεια λεκάνης κατάκλισης : 1.100 

στρέμματα

Όγκος ταμιευτήρα : 13.500.000,00 μ3

Στάθμη υδροληψίας : + 141,50 μ

Περίμετρος λίμνης : 20.000,00 μ

Λεκάνη απορροής : 100 τετραγωνικά 

χιλιομ.





⚫ Όμως η ζήτηση ποσοτήτων νερού από τον

υδροταμιευτήρα βαίνει συνεχώς αυξανόμενη

εξαιτίας των πιεστικών αναγκών των κατάντη

περιοχών του έργου.

⚫ Σημειώνεται ότι κατά τις κρίσιμες περιόδους

ξηρασίας (όπως συνέβη κατά τα έτη 2015 -

2016) τέθηκε θέμα επάρκειας του

διατιθέμενου νερού εάν συνεχιζόταν η

ξηρασία.

⚫ Εφόσον μάλιστα οι ανάγκες βαίνουν συνεχώς

αυξανόμενες, υποχρεώνουν την ΔΕΥΑΑ στην

αναζήτηση λύσεων συγκέντρωσης και

αποθήκευσης μεγαλύτερων ποσοτήτων νερού



⚫ Η σκέψη της ανύψωσης του φράγματος και

της αύξησης της χωρητικότητας του

υδροταμιευτήρα ήταν η προφανής για την

κάλυψη των μελλοντικών αναγκών.

⚫ Η στάθμη του φράγματος είναι στα 160.60μ

και η Μέγιστη Στάθμη Πλημμύρας στα

163,70μ.

⚫ Τα ερωτήματα εύλογα προκύπτουν:

⚫ Μέχρι ποιο ύψος θα ανυψωθεί;

⚫ Πως θα εξασφαλιστεί η ασφάλεια του

φράγματος;



➢ Η απάντηση στα ερωτήματα αυτά δόθηκε

γρήγορα από τους μηχανικούς.

➢ Ελεύθερα επικαθήμενα θυροφράγματα

➢ θα τοποθετηθούν σε σειρά κατά μήκος της

στέψης του ελεύθερου υπερχειλιστή,

σχηματίζοντας ένα πρόσθετο υδατοστεγές

φράγμα, το οποίο θα επιτρέπει την αύξηση

χωρητικότητας του ταμιευτήρα του φράγματος

από τη στάθμη +160,60 μ. στη στάθμη +162,20

μ. και θα αντιμετωπίζει με ασφάλεια την

Πλημμύρα Σχεδιασμού του φράγματος χωρίς να

υπερβαίνει τη Μέγιστη Στάθμη Πλημμύρας

(ΜΣΠ) +163,70 μ. (παροχή 222κμ/δλ)



Καινοτόμος τεχνολογία – αξιόπιστη λύση

➢ Η τεχνολογία των ελεύθερα επικαθήμενων

θυροφραγμάτων, ή ευρέως γνωστών ως 

Fusegates, είναι η πλέον αξιόπιστη τεχνολογία 

ελέγχου πλημμυρών και αύξησης της 

χωρητικότητας ταμιευτήρων παγκοσμίως, καθώς 

δεν βασίζεται σε κανενός είδους 

ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό ή σε 

ανθρώπινο χειρισμό για τη λειτουργία της. 

Αντιθέτως, το σύστημα αυτό εκμεταλλεύεται τις 

δυνάμεις που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια 

μιας πλημμύρας για την αποφόρτισή της.



Καινοτόμος τεχνολογία – αξιόπιστη λύση

➢ Η τεχνολογία τους  έχει εφαρμοστεί τα 15 τελευταία 

χρόνια σε εκατοντάδες έργα ανά τον κόσμο. Στην 

Ελλάδα σύστημα ανατρεπόμενων θυροφραγμάτων έχει 

τοποθετηθεί στο Υδροηλεκτρικό Έργο Καστρακίου

(ΥΗΕ) της ΔΕΗ (2009) και στο Μικρό Υδροηλεκτρικό 

Έργο (ΜΥΗΕ) της Δαφνοζωνάρας, στον Αχελώο 

ποταμό.



Καινοτόμος τεχνολογία – αξιόπιστη λύση

➢ Είναι ελεύθερα επικαθήμενα θυροφράγματα μίας 

χρήσης, σχήματος L, τα οποία τοποθετούνται 

κατά μήκος της στέψης του υπερχειλιστή, 

σχηματίζοντας ένα στεγανό διάφραγμα.

➢ Είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να ανατρέπονται 

ανά ομάδες σε πολύ μεγάλα πλημμυρικά

γεγονότα, ενώ σε κανονικές συνθήκες ή σε 

συνήθεις πλημμύρες το νερό υπερχειλίζει με τα 

θυροφράγματα να διατηρούν τη θέση τους.



Καινοτόμος τεχνολογία – αξιόπιστη λύση

➢ Η τοποθέτησή τους γίνεται με την εσωτερική γωνία του L 

προς τα ανάντη, δηλαδή προς την πλευρά του 

ταμιευτήρα. Το ύψος του πρόσθετου διαφράγματος είναι 

το κατακόρυφο στέλεχος του L. Η στεγανότητα 

(οριζόντια, με το δάπεδο και κατακόρυφα, μεταξύ των 

Fusegates) επιτυγχάνεται με κατάλληλα τοποθετημένα 

σφραγιστικά ελαστικά (EPDM).



Καινοτόμος τεχνολογία – αξιόπιστη λύση

➢ Στη βάση των ελεύθερα επικαθήμενων θυροφραγμάτων

ξεκινάει μια κατακόρυφη χοάνη σχεδιασμένη έτσι ώστε, 

αν η στάθμη του νερού ανέβει τόσο που να ξεπεράσει το 

χείλος της, να επιτρέπει την είσοδο του νερού σε 

στεγανό θάλαμο που βρίσκεται κάτω από τη βάση. Τα 

Fusegates φέρουν επάνω τους προκαθορισμένα 

αντίβαρα από σκυρόδεμα για να αντισταθμίζουν τις 

δυνάμεις που ασκεί το νερό. Κάθε σύστημα Fusegate

εμποδίζεται να ολισθήσει οριζόντια από μια σειρά 

κατάλληλα διαμορφωμένων εξογκωμάτων αντιστήριξης 

(τάκοι) στο δάπεδο του υπερχειλιστή, προς την πλευρά 

των κατάντη. Οι ίδιοι τάκοι του δίνουν τη δυνατότητα 

περιστροφής και ανατροπής. 



Καινοτόμος τεχνολογία – αξιόπιστη λύση
➢ Στην περίπτωση πολύ μεγάλης 

πλημμύρας, οπότε και το πρώτο 

Fusegate θα ανατραπεί, δημιουργείται 

«άνοιγμα» στο διάφραγμα πάνω από τον 

υπερχειλιστή. Στο σημείο όπου 

δημιουργήθηκε το άνοιγμα, η διατομή της 

ροής του νερού και κατά συνέπεια η 

παροχή αποφόρτισης της πλημμύρας 

αυξάνονται. Αν συνεχιστεί η πλημμύρα, 

οπότε και η άνοδος της στάθμης, τα 

υπόλοιπα Fusegates ανατρέπονται 

σταδιακά. Αυτό επιτυγχάνεται με την 

κατάλληλη διαμόρφωση του ύψους των 

χοανών. Με τον τρόπο αυτό τα Fusegates

δεν ανατρέπονται όλα μαζί, οπότε δε 

γίνεται απότομη αύξηση της παροχής 

αποφόρτισης της πλημμύρας.



Καινοτόμος τεχνολογία – αξιόπιστη λύση

➢ Τα ανατρεπόμενα θυροφράγματα παρουσιάζουν μία 

σειρά από πλεονεκτήματα που τα καθιστούν αξιόπιστη, 

άμεσα εφαρμόσιμη και οικονομική λύση σε σύγκριση με 

τα συμβατικά θυροφράγματα ή άλλες εναλλακτικές 

τεχνολογίες : 

➢ 1. Αυξάνουν άμεσα τη χωρητικότητα του ταμιευτήρα. 

➢ 2.  Δεν απαιτούν κάποια ουσιαστική παρέμβαση στον 

υπερχειλιστή συνήθως και μπορούν να τοποθετηθούν 

χωρίς να διακοπεί η λειτουργία του φράγματος, 

μειώνοντας τις δαπάνες αισθητά.



Καινοτόμος τεχνολογία – αξιόπιστη λύση
➢ 3. Είναι απλή τεχνολογία, δεν έχουν ηλεκτρομηχανολογικό 

εξοπλισμό και δεν απαιτούν ανθρώπινη παρέμβαση για τη 

λειτουργία τους. Αυτό αυξάνει την αξιοπιστία τους σε 

πλημμυρικές συνθήκες που μπορεί να υπάρχει αδυναμία 

πρόσβασης στο χώρο του φράγματος ή διακοπή ρεύματος και 

μειώνει το κόστος τους

➢ 4. Αυξάνουν την παροχετευτικότητα του υπερχειλιστή με 

επεμβάσεις μικρής κλίμακας



Καινοτόμος τεχνολογία – αξιόπιστη λύση
➢ 5. Δεν απαιτούν ιδιαίτερη συντήρηση πέρα από 

τον τακτικό έλεγχο των αποστραγγιστικών 

οπών, των σφραγιστικών ελαστικών, των τάκων 

και της χοάνης Ανατρέπονται σταδιακά σε 

διαφορετικές στάθμες και εκφορτίζουν βαθμιαία 

τα πλημμυρικά γεγονότα στα κατάντη, προς 

όφελος της ασφάλειας των κατάντη πληθυσμών 

και υποδομών.

➢ 6. Βελτιώνουν τον έλεγχο των πλημμυρών 

αυξάνοντας την ασφάλεια τόσο του φράγματος 

όσο και της κατάντη περιοχής.



ΔΕΥΑΑ - Ανύψωση φράγματος 

υδροταμιευτήρα Αισύμης



ΔΕΥΑΑ - Ανύψωση φράγματος 

υδροταμιευτήρα Αισύμης



ΔΕΥΑΑ - Ανύψωση φράγματος 

υδροταμιευτήρα Αισύμης



ΔΕΥΑΑ - Ανύψωση φράγματος 

υδροταμιευτήρα Αισύμης



ΔΕΥΑΑ - Ανύψωση φράγματος 

υδροταμιευτήρα Αισύμης

Το έργο προϋπολογισμού 886.600 ευρώ

χρηματοδοτήθηκε από τον Διεθνή

Οργανισμό Global Water Partnership

Mediterranean (GWP-Med) με την

οικονομική υποστήριξη του Ιδρύματος της

Coca-Cola στα πλαίσια του προγράμματος

«Το Νερό στην Πόλη».



ΔΕΥΑΑ - Ανύψωση φράγματος 

υδροταμιευτήρα Αισύμης

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ 

ΜΑΣ ΤΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΑΓΑΘΟ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΛΗΡΩΣ 

ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟ, ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΜΕ ΣΤΗΝ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΜΑ 

ΕΥΘΥΝΗΣ.



Σας ευχαριστώ


