
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 
 
 
 
 

  
 

 

Πεξηγξαθή Φξεκαηνδνηνύκελνπ Δξεπλεηηθνύ Έξγνπ 

1ε Πξνθήξπμε Δξεπλεηηθώλ Έξγσλ ΔΛ.ΗΓ.Δ.Κ. γηα ηελ 

ελίζρπζε ησλ Μειώλ ΓΔΠ θαη Δξεπλεηώλ/ηξηώλ θαη ηελ 

πξνκήζεηα εξεπλεηηθνύ εμνπιηζκνύ κεγάιεο αμίαο 
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Τίηινο Δξεπλεηηθνύ Έξγνπ: 
Πηζαλνηηθή Μνληεινπνίεζε Απσιεηώλ Νεξνύ ζε Γίθηπα 

Ύδξεπζεο: Αλάπηπμε Καηλνηόκσλ Μεζόδσλ Σηαηηζηηθήο 

Δθηίκεζεο, Παξακεηξνπνίεζε Αβεβαηνηήησλ, θαη Βέιηηζηε 

Γηαζηαζηνιόγεζε Εσλώλ Γηαρείξηζεο 

Δπηζηεκνληθόο Υπεύζπλνο: 
Δρ. Ανδρζασ Λαγγούςησ 
 

Φηιηθόο πξνο ηνλ αλαγλώζηε ηίηινο: 
ProMoWaterNet 

 

Δπηζηεκνληθή Πεξηνρή: 
Επιςτήμεσ Μηχανικού και Τεχνολογίασ 
 

Φνξέαο Πξνέιεπζεο θαη Φώξα: 
Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Τκήκα Πνιηηηθώλ 

Μεραληθώλ, Διιάο 

 

Φνξέαο Υπνδνρήο: 
Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Τκήκα Πνιηηηθώλ 

Μεραληθώλ 

 

Σπλεξγαδόκελνη Φνξείο: 
Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο 

Πάηξαο (Γ.Δ.Υ.Α.Π.), Πάηξα, Διιάο 

 

Παλεπηζηήκην ηνπ Κάιηαξη, Τκήκα Πνιηηηθώλ, 

Πεξηβαιινληνιόγσλ θαη Αξρηηεθηόλσλ 

Μεραληθώλ, Σαξδελία, Ηηαιία 

Πνζό Φξεκαηνδόηεζεο: 188.813,45 €  

 

Γηάξθεηα Φξεκαηνδόηεζεο: 36 κήλεο 
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Σύλνςε Δξεπλεηηθνύ Έξγνπ 

 

Τν ProMoWaterNet ζηνρεύεη ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο εθηίκεζεο ησλ απσιεηώλ λεξνύ γηα ηνλ 

απνηειεζκαηηθόηεξν έιεγρν ησλ δηαξξνώλ ζε δίθηπα ύδξεπζεο, αλαπηύζζνληαο έλα εληαίν πιαίζην 

πηζαλνηηθήο κνληεινπνίεζεο γηα ην βέιηηζην δηαρσξηζκν ηνπ δηθηύνπ ζε δώλεο δηαρείξηζεο πηέζεσλ. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ProMoWaterNet απνζθνπεί ζηελ αλάπηπμε κηαο νινθιεξσκέλεο, ζεσξεηηθά 

ηεθκεξησκέλεο θαη πξαθηηθά εθαξκόζηκεο κεζνδνινγίαο γηα: 

a) Τελ ζηαηηζηηθή εθηίκεζε  ησλ απώιεηώλ βάζεσο ζε δίθηπα ύδξεπζεο σο ζπλάξηεζε ηνπ κήθνπο θαη ησλ 

επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο. 

 

b) Τελ παξακεηξνπνίεζε ησλ αβεβαηνηήησλ, ρξεζηκνπνηώληαο ηερληθέο ηππνπνίεζεο θαη ιεπηνκεξή 

πηζαλνηηθά κνληέια. 

 

c) Τελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο δηαρσξηζκνύ ησλ δηθηύσλ ύδξεπζεο ζε δώλεο δηαρείξηζεο πηέζεσλ 

γηα ηνλ θαιύηεξν δπλαηό έιεγρν θαη ελεξγή δηαρείξηζε ησλ δηαξξνώλ. 

 

d) Τελ κεγάιεο θιίκαθαο εθαξκνγή ησλ σο άλσ (a) - (c) ζην δίθηπν ύδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Παηξώλ, πνπ 

απνηειεί ην κεγαιύηεξν έμππλν δίθηπν δηαλνκήο πόζηκνπ λεξνύ ζηελ Διιάδα. 

 

Απώηεξνο ζηόρνο θαη πξόθιεζε, είλαη ε απνηειεζκαηηθόηεξε κείσζε ησλ απσιεηώλ λεξνύ ζε κεκνλσκέλεο 

δώλεο δηαρείξηζεο θαη, ζπλεπώο, ζε νιόθιεξν ην δίθηπν, κε ζθνπό ηελ κείσζε ηνπ θόζηνπο ιεηηνπξγίαο θαη 

ηνπ ζπλεπαγόκελνπ πεξηβαιινληηθνύ απνηππώκαηνο, ρσξίο λα ππνλνκεύεηαη ε πδξαπιηθή ζηηβαξόηεηα ηνπ 

δηθηύνπ ζε αζηνρίεο αγσγώλ ή/θαη ζε απμεκέλεο θαηαλαιώζεηο. 
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Πξσηνηππία ηνπ Δξεπλεηηθνύ Έξγνπ 

 

Ζ πξνηεηλόκελε έξεπλα δηεμάγεηαη ρξεζηκνπνηώληαο ρξνλνζεηξέο πηέζεσλ-παξνρώλ από 79 ηνπηθνύο ζηαζκνύο 

ξύζκηζεο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζην δίθηπν ύδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη απνηεινύλ κέξνο ηνπ «Οινθιεξσκέλνπ 

Σπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πίεζεο, Απνκαθξπζκέλεο Λεηηνπξγίαο θαη Διέγρνπ Γηαξξνώλ ηνπ Γηθηύνπ Γηαλνκήο 

Νεξνύ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ», κε ηελ Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο - Απνρέηεπζεο Πάηξαο (ΓΔΥΑΠ) λα ελεξγεί 

σο αξκόδηα αξρή γηα ηε ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζή ηνπ. 

 

Μέρξη ζηηγκήο, δελ πθίζηαηαη εληαίν κεζνδνινγηθό πιαίζην γηα: 

 

a) Τελ πηζαλνηηθή κνληεινπνίεζε ησλ απσιεηώλ λεξνύ ζε δίθηπα ύδξεπζεο. 

 

b) Τν βέιηηζην δηαρσξηζκό απηώλ ζε επηκέξνπο δώλεο δηαρείξηζεο πηέζεσλ, γηα απνηειεζκαηηθόηεξν έιεγρν θαη 

δηαρείξηζε ησλ δηαξξνώλ. 

 

c) Τελ εθαξκνγή θαη ηνλ έιεγρν ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ εθάζηνηε εθαξκνδόκελσλ κεζόδσλ ζε κεγάιεο 

θιίκαθαο δίθηπα ύδξεπζεο. 
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Αλακελόκελα απνηειέζκαηα & Αληίθηππνο ηνπ 
Δξεπλεηηθνύ Έξγνπ 

Δξεπλεηηθά απνηειέζκαηα: 

a) Αλάπηπμε, εθαξκνγή θαη έιεγρνο λέσλ κεζόδσλ θαη ζηαηηζηηθώλ εξγαιείσλ γηα ηελ εθηίκεζε ησλ απσιεηώλ 

βάζεσο ζε δίθηπα ύδξεπζεο. 

 

b) Νέεο ηερληθέο ηππνπνίεζεο θαη παξακεηξνπνίεζεο ησλ απσιεηώλ βάζεσο ζε δίθηπα ύδξεπζεο βάζεη ησλ 

γεσκεηξηθώλ θαη πδξαπιηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ. 

 

c) Αλάπηπμε αιγνξίζκνπ γηα ηνλ βέιηηζην δηαρσξηζκό δηθηύσλ ύδξεπζεο ζε δώλεο δηαρείξηζεο πηέζεσλ θαη ηε 

δηαζηαζηνιόγεζε απηώλ. 

 

d) Δθαξκνγή ησλ σο άλσ (a) – (c) ζην δίθηπν ύδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη δεκηνπξγία ιεπηνκεξώλ ραξηώλ 

απσιεηώλ λεξνύ θαη ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο. 

 

Τα εξεπλεηηθά επξήκαηα θαη απνηειέζκαηα αλακέλεηαη: 

a) Να πξνάγνπλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ απσιεηώλ λεξνύ ζε δίθηπα ύδξεπζεο, ρξεζηκνπνηώληαο 

θαηλνηόκα πηζαλνηηθά εξγαιεία κνληεινπνίεζεο. 

 

b) Να αλαδείμνπλ ηηο ηθαλόηεηεο ησλ Διιήλσλ επηζηεκόλσλ θαη ηελ θαηλνηόκα θαη πξσηνπόξα θύζε ηνπ 

ειιεληθνύ πλεύκαηνο (π.ρ. κέζσ παξνπζίαζεο ησλ απνηειεζκάησλ ζε δηεζλή επηζηεκνληθά ζπλέδξηα θαη 

δεκνζηεύζεσλ ζε δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά). 

 

c) Να επηηξέςνπλ ζηνπο αξκόδηνπο θνξείο ηεο Πάηξαο λα εθηηκήζνπλ απνηειεζκαηηθά θαη λα κεηώζνπλ ηηο 

απώιεηεο λεξνύ ζην δίθηπν ύδξεπζεο, πεξηνξίδνληαο ην θόζηνο ιεηηνπξγίαο θαη ην ζπλεπαγόκελν 

πεξηβαιινληηθό απνηύπσκα, ρσξίο λα ππνλνκεύεηαη ε πδξαπιηθή ζηηβαξόηεηα ηνπ δηθηύνπ. 

 

d) Να αλαδείμνπλ ηελ πόιε ηεο Πάηξαο δηεζλώο σο έλα παξάδεηγκα απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ 

δηαξξνώλ, κέζσ ζύγρξνλσλ εξγαιείσλ πηζαλνηηθήο κνληεινπνίεζεο. 
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Ζ ζεκαζία ηεο ρξεκαηνδόηεζεο 

 

Αλεμάξηεηα από ηελ ειηθία ηνπο, ηα δίθηπα δηαλνκήο λεξνύ παξνπζηάδνπλ απώιεηεο κε ζεκαληηθέο πεξηβαιινληηθέο θαη 

νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο, δειαδή κείσζε ησλ πδαηηθώλ δηαζεζίκσλ θαη αύμεζε ηνπ όγθνπ ηνπ κε θνζηνινγνύκελνπ 

λεξνύ. Ωο έλδεημε ηνπ κεγέζνπο ηνπ πξνβιήκαηνο, αλαθέξεηαη όηη ζε παιηά θαη θαθώο ζπληεξεκέλα δίθηπα, ν ιόγνο ηνπ 

όγθνπ ησλ απσιεηώλ λεξνύ σο πξνο ηνλ ζπλνιηθά εηζεξρόκελν όγθν λεξνύ ζην δίθηπν είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 70%. 

 

Ζ ρξεκαηνδόηεζε ηνπ ΔΛ.ΗΓ.Δ.Κ. έδσζε ηελ επθαηξία δεκηνπξγίαο κίαο θαηάιιεια εμνπιηζκέλεο θαη άξηζηα 

ζηειερσκέλεο εξεπλεηηθήο νκάδαο πνπ εδξεύεη ζην Δξγαζηήξην Υδξαπιηθήο Μεραληθήο ηνπ Τκήκαηνο Πνιηηηθώλ 

Μεραληθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, ε νπνία εξγάδεηαη ζηνλ αλαδπόκελν ηνκέα ηεο εθηίκεζεο ησλ απσιεηώλ λεξνύ 

ζε δίθηπα ύδξεπζεο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε θαηλνηόκσλ κεζόδσλ θαη εξγαιείσλ γηα ηελ πηζαλνηηθή 

κνληεινπνίεζε, ηε ζηαηηζηηθή εθηίκεζε, θαη ηελ παξακεηξνπνίεζε ησλ αβεβαηνηήησλ, γηα ηε βέιηηζηε δηαρείξηζε ησλ 

πηέζεσλ θαη ηνλ πεξηνξηζκό ησλ απσιεηώλ λεξνύ ζε δίθηπα ύδξεπζεο. 
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