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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το Μητροπολιτικό Πάρκο του Ελληνικού είναι μία έκταση φυσικής και πολιτισμικής ομορφιάς. 

Χωροθετείται στην έκταση του πρώην Αεροδρομίου του Ελληνικού και των εκεί Ολυμπιακών 

Εγκαταστάσεων. Συνορεύει με τον Υμηττό στα Ανατολικά, τον Σαρωνικό κόλπο στα δυτικά, το 

Γκολφ της Γλυφάδας στα νότια και τον αστικό ιστό του Αλίμου στα βόρεια. 

Φορέας σχεδιασμού είναι Η ανώνυμη εταιρεία HELLINIKON GLOBAL I SA. θυγατρική της «LAMDA 

DEVELOPMENT S.A.», η οποία έχει υπογράψει με το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας 

του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) Α.Ε. την από 14.11.2014 σύμβαση αγοραπωλησίας του 100% του 

μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.».  

Το Μητροπολιτικό Πάρκο του Ελληνικού χωρίζεται σε διαφορετικές περιοχές με κριτήρια 

κτιριακών ή υπαίθριων χρήσεων και τοπίου. Κάθε μία από αυτές τις χρήσεις έχει το δικό της 

μοναδικό χαρακτήρα τοπίου, ενώ η μετάβαση από τη μία στην άλλη θα γίνεται ήπια και ομαλά. 

Οι δραστηριότητες που θα φιλοξενηθούν είναι αθλητικές, εκπαιδευτικές, αγροτικές και βεβαίως 

αναψυχής. Στο σύνολό τους οι πιο πάνω περιοχές θα συνεισφέρουν στη δημιουργία μιας 

εξαιρετικά δυνατής Ελληνικής ταυτότητας τοπίου.  

Για τη φύτευση στο πάρκο χρησιμοποιούνται σαν εργαλεία ελληνικές τυπολογίες τοπίου, δηλαδή 

αισθήσεις που απαντώνται στο Ελληνικό τοπίο οι οποίες προσαρμόζονται στις κλιματολογικές 

συνθήκες της περιοχής ενώ ιθαγενείς φυτοκοινωνίες και ιστορικής σημασίας τοπία θα 

παραμείνουν το επίκεντρο αυτού του πάρκου. Εικόνες, μυρωδιές και ήχοι οικείοι, δημιουργούν 

έναν χώρο με εναλλαγή εμπειριών που θα προσελκύσει τους χρήστες της περιοχής, της Αττικής 

αλλά και τους τουρίστες. 

Περιφερειακά του πάρκου θα αναπτυχθεί ο νέος αστικός ιστός, στον οποίο διαμορφώνονται 

κοινόχρηστοι χώροι (Κ.Χ.) οι οποίοι αποτελούνται ενδεικτικά από τοπικά μικρά αλσύλλια, 

νησίδες πράσινου κυκλικές ή μακρόστενες και άλλες διαμορφώσεις που μπορεί να γίνει 

φύτευση. 

Η επιφάνεια προς άρδευση του Μητροπολιτικού πάρκου ανέρχεται σε περίπου 1.200 στρέμματα 

και η προς άρδευση επιφάνεια των κοινόχρηστων πράσινων και των ανοικτών χώρων  

ανέρχονται σε περίπου 700 στρέμματα. Κατά συνέπεια η συνολική αρδευόμενη επιφάνεια 

ανέρχεται σε 1.900 στρέμματα. 

Η παρούσα μελέτη άρδευσης συντάσσεται στα πλαίσια της "Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (ΜΠΕ) των ζωνών ανάπτυξης, περιοχών προς πολεοδόμηση και του Μητροπολιτικού 

Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής και αναφέρεται στην δυνατότητα διάθεσης για άρδευση των 

επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, που παράγονται από τη λειτουργία της Εγκατάστασης 
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Επεξεργασίας Λυμάτων, στο Μητροπολιτικό Πάρκο του Ελληνικού. Η μελέτη εκπονήθηκε σε 

συμμόρφωση με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 145116/2011 (ΦΕΚ 354Β), και των τροποποιήσεων αυτής 

(Κ.Υ.Α. 191002/2013 ΦΕΚ 2220Β) περί ‘‘Καθορισμού μέτρων, όρων και διαδικασιών για την 

επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις’’, για τη διάθεση 

επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων προς άρδευση επαναχρησιμοποίηση χωρίς περιορισμούς 

(απεριόριστη). 

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο επαναχρησιμοποίησης των υγρών αποβλήτων περιλαμβάνει την 

Κ.Υ.Α. Αριθ. οικ. 145116/2011 και την τροποποίησή της (Κ.Υ.Α. Αριθ. οικ. 191002/2013 – ΦΕΚ 

2220/Β/09.09.2013), με τις οποίες ουσιαστικά προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις και όλες οι 

απαιτούμενες μελέτες ώστε να είναι δυνατή η επαναχρησιμοποίηση των υγρών αποβλήτων. Οι 

εφαρμογές επαναχρησιμοποίησης που προσδιορίζονται στην ΚΥΑ περιλαμβάνουν: 

α) επαναχρησιμοποίηση για άρδευση, 

β) τροφοδότηση ή εμπλουτισμό υπόγειων υδροφορέων, 

γ) αστική και περιαστική επαναχρησιμοποίηση, 

δ) επαναχρησιμοποίηση για βιομηχανική χρήση και 

ε) επαναχρησιμοποίηση στα υδατικά συστήματα (όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 7 του ΠΔ 

51/2007) που χρησιμοποιούνται για την απόληψη πόσιμου ύδατος. 

Τα τελικά προϊόντα της τριτοβάθμιας επεξεργασίας των λυμάτων προβλέπεται να 

χρησιμοποιηθούν για απεριόριστη άρδευση των εκτάσεων του Μητροπολιτικού Πάρκου και των 

χώρων πρασίνου στις Περιοχές Πολεοδόμησης και Ζώνες Ανάπτυξης. Επομένως, από τις 

εφαρμογές της ΚΥΑ όπως αναφέρονται ανωτέρω θα γίνει χρήση της: 

 επαναχρησιμοποίησης (απεριόριστης) για άρδευση και  

 αστικής και περιαστικής επαναχρησιμοποίησης 

Η διάθεση για άρδευση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων συνεπάγεται εκτός των άλλων, 

τη διήθηση σε βάθος όγκων του διατιθέμενου υγρού που καταλήγουν στους υπόγειους 

υδροφορείς κυρίως κατά την υγρή περίοδο. Επομένως, αποτελεί ουσιαστικά μία παρέμβαση 

τεχνητού εμπλουτισμού των υπόγειων υδροφορέων, οι σχετικές διαδικασίες του οποίου 

διέπονται από τις διατάξεις των ανωτέρω Κ.Υ.Α. 

Ανάλογα με την εφαρμογή της επαναχρησιμοποίησης, το είδος και τη δυναμικότητα της 

εγκατάστασης, τίθενται όρια φυσικοχημικών, μικροβιολογικών και οικοτοξικολογικών 

παραμέτρων των προς επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων. Επιπλέον, καθορίζονται η κατ’ 

ελάχιστο απαιτούμενη επεξεργασία και η συχνότητα δειγματοληψιών και αναλύσεων. 
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Από την στιγμή που η επαναχρησιμοποίηση θα γίνει με σκοπό την απεριόριστη άρδευση, την 

αστική και περιαστική χρήση (δημόσιο πάρκο, εγκαταστάσεις αναψυχής, κ.λπ.), αλλά ελέγχεται 

και η περίπτωση του έμμεσου τεχνητού εμπλουτισμού μέσω της άρδευσης, θα πρέπει να 

ικανοποιούνται οι δυσμενέστεροι όροι και οι προϋποθέσεις των πινάκων της ΚΥΑ 145116/2011 

(ΦΕΚ 354/Β/201 («Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση 

επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις»).  

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ, η επεξεργασία που θα πρέπει να εφαρμοσθεί, 

προκειμένου η εκροή να επαναχρησιμοποιηθεί για αστική χρήση, είναι “….η δευτεροβάθμια 

βιολογική επεξεργασία ακολουθούμενη από προχωρημένη επεξεργασία και απολύμανση, όπου 

ως «προχωρημένη» επεξεργασία καθορίζεται κατάλληλο σύστημα μεμβρανών (συνιστάται 

τουλάχιστον υπερδιήθηση) ή ισοδύναμο σύστημα επεξεργασίας που να επιτυγχάνει τα 

αναφερόμενα στον Πίνακα 3 όρια για το BOD5, τα SS και τη θολότητα. Στην περίπτωση χρήσης 

βιολογικών αντιδραστήρων μεμβράνης (ΜΒR, membrane bioreactors) είναι δυνατή η 

συγχώνευση της δευτεροβάθμιας και προχωρημένης επεξεργασίας….”. Επισημαίνεται ότι η 

επιλογή αυτή ικανοποιεί τους δυσμενέστερους όρους και προϋποθέσεις των πινάκων της ΚΥΑ. 

Με βάση τα παραπάνω η χρήση μεμβρανών υπερδιήθησης είναι το «ελάχιστο» που μπορει να 

εφαρμοσθεί ως «προχωρημένη» επεξεργασία και συνεπώς το εν λόγω σύστημα προτείνεται 

μονοσήμαντα και στην παρούσα μελέτη. 

Όπως φαίνεται και στις σημειώσεις του πίνακα 3 της ΚΥΑ 145116/2011, το σύστημα μεμβρανών 

μπορεί να εγκατασταθεί είτε (α) ως σύστημα τριτοβάθμιας επεξεργασίας μετά από 

δευτεροβάθμια επεξεργασία είτε (β) ενσωματωμένο στο σύστημα δευτεροβάθμιας 

επεξεργασίας με την μορφή συστήματος MBR. 

Από την στιγμή που η εγκατάσταση που προτείνεται αποτελεί νέο έργο και όχι επέκταση – 

αναβάθμιση υφιστάμενης εγκατάστασης (με κατασκευασμένη την μονάδα δευτεροβάθμιας 

επεξεργασίας) προτείνεται σύστημα βιολογικής επεξεργασίας MBR με ενσωματωμένη την 

υπερδιήθηση για τους παρακάτω λόγους: 

 Το σύστημα MBR με ενσωματωμένη την υπερδιήθηση για το διαχωρισμό επεξεργασμένων 

ιλύος, επιτρέπει την λειτουργία της βιολογικής επεξεργασίας σε μεγάλες συγκεντρώσεις 

βιομάζας με αποτέλεσμα την μείωση του απαιτούμενου όγκου. 

 To σύστημα MBR καταλαμβάνει σημαντικά μικρότερη επιφάνεια σε σύσγκριση με την 

εναλλακτική λύση «κλασσικό σύστημα + υπερδιήθηση», παράγοντας σημαντικός για το υπό 

μελέτη έργο λόγω έλλειψης χώρου. 
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 Το σύστημα ΜBR, λόγω του μεγάλου έυρους συγκέντρωσης βιομάζας που μπορεί να 

λειτουργήσει εμφανίζει μεγάλη ευελιξία ως προς τα εισερχόμενα φορτία, παράγοντας 

σημαντικός λόγω της εποχικότητας και των μεγάλων διαφορών στην ζήτηση νερού για 

άρδευση. 

 Στο σύστημα MBR, η χρήση μεμβρανών για τον διαχωρισμό επεξεργασμένων – ιλύος είναι 

ιδιαίτερα αποδοτική και με σταθερή απόδοση. Αντίθετα η χρήση συστήματος τριτοβάθμιας 

επεξεργασίας κατάντη ενός ενός «κλασσικού» συστήματος δευτεροβάθμιας επεξεργασίας, 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την απόδοση διαχωρισμού στις καθιζήσεις που προηγούνται 

της υπερδιήθησης με αποτέλεσμα την πιθανοτητα αστοχίας και έμφραξης των μεμβρανών 

υπερδιήθησης. 
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2 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Η περιοχή ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, βρίσκεται εντός της 

ευρύτερης περιοχής του Λεκανοπέδιου της Αθήνας και χωροθετείται ανάμεσα στις νότιες 

απολήξεις του όρους Υμηττός και το Σαρωνικό Κόλπο. Η περιοχή μελέτης εντοπίζεται στο 

νοτιοανατολικό άκρο του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Αθήνας, στις ΝΔ παρυφές του όρους 

Υμηττού και περίπου στο κέντρο του παραθαλάσσιου νοτιο-ανατολικού τμήματος της 

Μητροπολιτικής Περιοχής της Αθήνας. Διοικητικά εντάσσεται στην Περιφερειακή Ενότητα 

Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής και ειδικότερα σε τρεις Δήμους, αυτούς του 

Αλίμου (βόρεια), του Ελληνικού – Αργυρούπολης (βορειοανατολικά) και της Γλυφάδας (νότια). 

Το μεγαλύτερο τμήμα του μητροπολιτικού πάρκου ανήκει εντός των ορίων του Δήμου 

Ελληνικού-Αργυρούπολης. Το ακίνητο βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με τα οικιστικά κέντρα 

Γλυφάδας, Ελληνικού- Αργυρούπολης και Αλίμου και πλησίον των αντίστοιχων του Πειραιά, του 

Παλαιού Φαλήρου και της Νέας Σμύρνης αλλά ταυτόχρονα έχει μικρή απόσταση από μείζονες 

εξωαστικές ζώνες πρασίνου (Ορεινός Όγκος Υμηττού). Η συνολική επιφάνεια του Σχεδίου 

Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά είναι 

6.008.076,24 m2. Καταλαμβάνει μία σχετικά επίπεδη έκταση με κάποιες μικρές εξάρσεις που 

εντοπίζονται στο βορειοανατολικό τμήμα της.  

Αναφορικά με το φυσικό περιβάλλον της περιοχής μελέτης, αφενός ως βασικό στοιχείο της 

ταυτότητας και της κληρονομιάς του τόπου και αφετέρου ως παράγοντας καθορισμού των 

διαφόρων καταλληλοτήτων της γης για συγκεκριμένες χρήσεις γης, ισχύει (πέρα από τα 

αναντίρρητα πλεονεκτήματα που της εξασφαλίζει η θέση της επί του θαλασσίου μετώπου καθώς 

και στους πρόποδες του ορεινού όγκου του Υμηττού) ότι: στην περιοχή του ακινήτου δεν 

περιλαμβάνονται βιότοποι ειδών που κινδυνεύουν από εξαφάνιση ή προστατεύονται από την 

εθνική ή την κοινοτική νομοθεσία καθώς επίσης εντός της περιοχής μελέτης δεν εντοπίζεται 

προστατευόμενη περιοχή.  

Θα πρέπει ακόμη να σημειωθεί ότι λόγω της προγενέστερης χρήσης της περιοχής, αυτής του 

αεροδρομίου (περίπου το 46% 2.870 στρ περίπου της συνολικής επιφάνειας καλύπτεται από 

τεχνητές επιφάνειες – έργα -. Ασφαλτικές & επιστρώσεις σκυροδέματος), η περιοχή δεν φέρει 

χαρακτηριστικά ιδιαίτερου φυσικού κάλλους τα οποία να είναι σε θέση να αποτελέσουν θώκους 

σημαντικών ειδών χλωρίδας ή πανίδας.  

Επίσης, στην περιοχή του Αγίου Κοσμά, στο χώρο των εγκαταστάσεων ιστιοπλοΐας και στο χώρο 

των αθλητικών εγκαταστάσεων είναι ιδιαιτέρως εμφανής η ανθρώπινη παρέμβαση με την 

παρουσία τεχνητών επιχώσεων σε όλη την έκταση. Σχετικά με τους υδατικούς πόρους, εντός των 
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ορίων της περιοχής του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού διέρχονται οι χείμαρροι Τράχωνες στο 

βόρειο όριο της περιοχής (στο μεγαλύτερο μήκος του είναι διευθετημένος) και Αεροδρομίου στη 

νότια πλευρά της έκτασης (σήμερα τα μόνα ίχνη της παλαιάς κοίτης του εμφανίζονται στην 

περιοχή της Ευρυάλης και εντός του χώρου της Υ.Π.Α.). Επισημαίνεται, ακόμα, ότι ολόκληρη η 

περιοχή της ακτογραμμής έχει διαμορφωθεί τεχνητά κατά τα τελευταία 45 χρόνια. 

Επιπρόσθετα, ως προς το δομημένο περιβάλλον, η υφιστάμενη κατάσταση και εικόνα του χώρου 

του πρώην Αεροδρομίου παρουσιάζεται σήμερα σύνθετη και συνολικά προβληματική. Στο χώρο 

υπάρχει μεγάλος αριθμός κτηριακών υποδομών και κατασκευών, που ανάγονται σε διάφορες 

χρονικές περιόδους: περίοδος λειτουργίας του Αερολιμένα, περίοδος Ολυμπιακών Αγώνων, 

μεταγενέστερη των Ολυμπιακών Αγώνων περίοδος.  

Το δομημένο περιβάλλον της περιοχής χαρακτηρίζεται και από την ύπαρξη κτηρίων και 

αρχαιολογικών χώρων που εντοπίζονται εντός της περιοχής, με αναγνωρισμένη πολιτιστική αξία 

και τα οποία έχουν ενσωματωθεί στην πρόταση αξιοποίησης του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού 

όπως αυτά αναφέρονται στην απόφαση έγκρισης του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) 

του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγ. Κοσμά, Περιφέρεια Αττικής ΦΕΚ 35/ΑΑΠ/1.03.2018. 

Αντίστοιχα, η παράκτια ζώνη χαρακτηρίζεται από περιορισμένη πρόσβαση στη θάλασσα, 

συνοδευόμενη από προβλήματα λειτουργικότητας. Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια, λόγω των 

διαδοχικών παραχωρήσεων που έχουν συντελεστεί σε φορείς είτε δημοσίου είτε ιδιωτικού 

δικαίου, έχει δημιουργηθεί ένα ιδιαίτερα σύνθετο καθεστώς ως προς τη λειτουργία του χώρου. 

Οι παραχωρήσεις αυτές έχουν οδηγήσει στον κατακερματισμό του χώρου, στον επιμερισμό της 

διαχείρισης του ακινήτου σε διάφορους φορείς, στη δυσκολία προσπέλασης από τη μία περιοχή 

στην άλλη, καθώς και στην εγκατάλειψη περιοχών, ενδιάμεσων, των παραχωρηθέντων 

τμημάτων. Στην εικόνα της υποβάθμισης - παρακμής του χώρου συμβάλλει αποφασιστικά η 

ύπαρξη των πολλών παλαιών αλλά και νέων αυθαίρετων ή πρόχειρων, κακής ποιότητας 

κατασκευών, οι οποίες καταλαμβάνουν μεγάλο τμήμα του χώρου και έχουν την τάση να 

επεκτείνονται, τόσο στο χώρο του πρώην αεροδρομίου όσο και στην παράκτια ζώνη. 

Συμπερασματικά : 

 Από τη συνολική έκταση των 6.205.677,31τ.μ. το μεγαλύτερο τμήμα (80%) καλύπτεται από 

ελεύθερους χώρους (τεχνητές – σκληρές και μαλακές επιφάνειες), οι οποίοι έχουν 

εγκαταλειφθεί. 

 Η βλάστηση εμφανίζεται τοπικά και καλύπτει μόνο το 13% της έκτασης του ακινήτου. 



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 
ΠΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΓIOY ΚΟΣΜΑ  

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΑΝΑΧΡ/ΣΗΣ 

ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΕΛ 

 

 

8 

 Οι κτιριακές εγκαταστάσεις (περίπου 735 κτήρια) καλύπτουν το 6% της επιφάνειας, με 

περιορισμένο ύψος κατασκευής, ενώ μόνο το 3% περίπου αυτών βρίσκεται σε λειτουργία. 

Σύμφωνα με το Εγκεκριμένο Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) του Μητροπολιτικού 

Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά (Άρθρο 3 : Όρια ειδικότερων περιοχών των ζωνών, χρήσεις γης 

και όροι δόμησης) καθορίζονται χρήσεις γης και όροι και περιορισμοί δόμησης, κατά περιοχές 

και ζώνες ως ακολούθως : 

Α. Περιοχή πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού : Η περιοχή αυτή συνολικής έκτασης 5.249.873,49 τ.μ. 

περιλαμβάνει την έκταση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού και αναπτύσσεται με τη 

δημιουργία έξι περιοχών προς πολεοδόμηση (Α-Π1 έως Α-Π6) και μιας ζώνης ανάπτυξης (Α-Α1), 

καθώς και του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής (ΜΠ). 

Α.1. Περιοχές προς πολεοδόμηση : 

- Περιοχή προς πολεοδόμηση Α-Π1: "Γειτονιά πρώην Ολυμπιακής Αεροπορίας", επιφάνειας 

321.474,73 m2. 

- Περιοχή προς πολεοδόμηση Α-Π2: "Δυτική Γειτονιά του Πάρκου" επιφάνειας 555.914,39 m2. 

- Περιοχή προς πολεοδόμηση Α-Π3: "Ανατολική Γειτονιά του Πάρκου" επιφάνειας 318.007,03 

m2. 

- Περιοχή προς πολεοδόμηση Α-Π4: "Γειτονιά Επιχειρηματικού Κέντρου Λεωφόρου 

Βουλιαγμένης" επιφάνειας 775.283,96 m2. 

- Περιοχή προς πολεοδόμηση Α-Π5: "Γειτονιά του Λόφου" επιφάνειας 379.744,12 m2. 

- Περιοχή προς πολεοδόμηση Α-Π6 : "Γειτονιά των Τραχώνων" επιφάνειας 264.735,27 m2. 

Α2. Ζώνη Ανάπτυξης Α-Α1: "Γειτονιά τουρισμού - αναψυχής και επιχειρηματικού πάρκου" 

επιφάνειας 634.144,96 m2. 

Α3. Μητροπολιτικό Πάρκο Πρασίνου και Αναψυχής επιφάνειας 2.000.569.02 m2. 

Β. Περιοχή Παράκτιου Μετώπου: Η περιοχή αυτή συνολικής επιφάνειας 758.203 m2. 

περιλαμβάνει την έκταση του πρώην Ολυμπιακού Κέντρου Ιστιοπλοΐας Αγίου Κοσμά Αττικής και 

την έκταση του Εθνικού Κέντρου Νεότητας Αγ. Κοσμά Αττικής και αναπτύσσεται με τη 

δημιουργία μιας περιοχής προς πολεοδόμηση (ΠΜ-Π1) και δύο ζωνών ανάπτυξης (ΠΜ-Α1 και 

ΠΜ-Α2). 

Β.1. Περιοχή προς πολεοδόμηση ΠΜ-Π1 : "Γειτονιά Παραλίας Αγίου Κοσμά" επιφάνειας 

300.383,26 m2. 

Β.2 Ζώνες ανάπτυξης 

- ΠΜ-Α1 : "Γειτονιά Μαρίνας Αγίου Κοσμά" επιφάνειας 334.854,75 m2. 
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- ΠΜ-Α2 : "Γειτονιά Ενυδρείου Αγίου Κοσμά" επιφάνειας 122.964,74 m2. 

Στο σχήμα 2.1.-1 που ακολουθεί δίνεται ο χάρτης των περιοχών πολεοδόμησης και ζωνών 

ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πάρκου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά ενώ στο σχήμα 2.1-2 δίνονται 

οι περιοχές που θα φυτεύουν και θα αρδευτούν με τα επεξεργασμένα λύματα της Μονάδας 

Επεξεργασίας Λυμάτων της περιοχής.  

 

 

Σχήμα 2.1-1 Χάρτης περιοχών πολεοδόμησης και ζωνών ανάπτυξης του Μητροπολιτικού 

πάρκου Ελληνικού 
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Σχήμα 2.1-1 Αρδευόμενες με επεξεργασμένα λύματα περιοχές του Μητροπολιτικού πάρκου 

Ελληνικού - Αγίου Κοσμά 
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3. ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα μετεωρολογικά στοιχεία λήφθηκαν από τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) του Μηροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου 

Κοσμά (Enveco, 2015). 

Για την εκτίμηση των κλιματικών και μετεωρολογικών χαρακτηριστικών της περιοχής μελέτης, 

χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα του Μετεωρολογικού Σταθμού της ΕΜΥ «Ελληνικό» που 

συγκεντρώθηκαν την χρονική περίοδο από το 1958 μέχρι το 2010 και παρουσιάζονται στη 

συνέχεια. Ο σταθμός αυτός έχει γεωγραφικές συντεταγμένες 37,54 (Βόρειο γεωγραφικό πλάτος) 

και 23,45 (Ανατολικό γεωγραφικό μήκος), το ύψος της λεκάνης του βαρόμετρου από την 

επιφάνεια της θάλασσας είναι 15 m και απέχει από την παραλία περίπου 300 m. 

 

3.1 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ  

Από τα στοιχεία του Μετεωρολογικού Σταθμού του Ελληνικού (1958-2010) που δίνονται στον 

πίνακα 3.1-1 και παρουσιάζονται γραφικά στο σχήμα 3.1-1, προκύπτει ότι η μέση μηνιαία τιμή 

της θερμοκρασίας φαίνεται να παρουσιάζει την μεγαλύτερη τιμή της κατά τους μήνες Ιούλιο και 

Αύγουστο (γύρω στους 28οC), ενώ η μικρότερη της τιμή παρουσιάζεται τον Ιανουάριο, γύρω 

στους 10οC. Μέσες μηνιαίες τιμές μικρότερες των 15οC παρουσιάζονται μόνο το χρονικό 

διάστημα Νοεμβρίου - Μαρτίου (που αποτελεί και την ψυχρή εποχή του έτους), ενώ 

θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 24οC παρουσιάζονται στο χρονικό διάστημα Ιουνίου - 

Σεπτεμβρίου (που αποτελεί και την θερμή περίοδο του έτους). 

Πίνακας 3.1-1: Μετεωρολογικός Σταθμός Ελληνικού (1958 – 2010) 

Μήνας Μέση T (
o
C) 

 

Μέση 

Μέγιστη T 

(
o
C)  

Μέση 

Ελάχιστη  

T (
o
C)  

Μέση 

ηλιοφάνεια 

(hrs) 

Υετός 

Μέσο ύψος 

(mm) 

Μέγιστο 

24ώρου 

(mm)  

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 10,26 13,56 7,01 135,33 48,40 81,60 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 10,65 14,17 7,14 143,23 38,22 55,00 

ΜΑΡΤΙΟΣ 12,35 15,83 8,46 187,99 42,99 142,00 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 16,00 19,46 11,51 231,24 25,29 92,30 

ΜΑΙΟΣ 20,79 24,33 15,83 289,55 13,19 40,00 

ΙΟΥΝΙΟΣ 25,48 29,04 20,26 349,40 5,15 19,90 

ΙΟΥΛΙΟΣ 28,22 32,05 22,92 362,10 6,36 45,90 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 28,04 32,01 22,96 337,56 6,20 70,20 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 24,28 28,27 19,63 265,92 10,27 40,40 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 19,63 23,40 15,69 206,83 45,00 80,90 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 15,45 18,86 12,12 140,80 60,76 96,80 
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 11,94 15,11 8,80 115,37 66,03 80,20 

ΕΤΟΣ 18,59 22,18 14,36 230,44 367,88 142,00 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.1-1 Θερμοκρασιακή κατανομή στην περιοχή του Μ.Σ.Ελληνικού. 

 

3.2 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ  

Από τα μετεωρολογικά στοιχεία του Μ.Σ. Ελληνικού (1958 -2010) που δίνονται στον πίνακα 3.1-1 

παρατηρείται ότι το μέσο ύψος βροχής κυμαίνεται μεταξύ 360mm και 370mm. Ο πιο βροχερός 

μήνας του έτους φαίνεται να είναι ο Δεκέμβριος με το Νοέμβριο να ακολουθεί. Τους δύο αυτούς 

μήνες συλλέγεται το 1/3 του συνολικού ετήσιου ύψους βροχής από τα βροχόμετρα. Βροχερή 

περίοδος μπορεί να χαρακτηριστεί η περίοδος από τον Οκτώβριο μέχρι τον Απρίλιο και ξηρή από 

τον Μάιο μέχρι τον Σεπτέμβριο. Κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών συλλέγεται λιγότερο 

από το 5% του συνολικού ετήσιου ύψους βροχής. 

Όσον αφορά την μέγιστη βροχόπτωση που συλλέγεται σε μία μέρα, οι μήνες Ιανουάριος, 

Δεκέμβριος και Οκτώβριος παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες τιμές. Τους μήνες αυτούς έχει 

σημειωθεί το 1/4 περίπου του συνολικού ετήσιου υετού σε διάρκεια ενός 24ώρου. Τους μήνες 

Δεκέμβριο και Ιανουάριο σχεδόν τις μισές μέρες του μήνα, κατά μέσον όρο, σημειώνεται βροχή, 

ενώ τον Ιούλιο και τον Αύγουστο σημειώνεται βροχή συνήθως μία μέρα τον μήνα. Κατά μέσον 

όρο 22 ημέρες το χρόνο σημειώνονται καταιγίδες. Οι μήνες με την συχνότερη εμφάνιση 

καταιγίδων είναι οι Οκτώβριος- Νοέμβριος και Δεκέμβριος (3 περίπου ημέρες το μήνα).  

Η χιονόπτωση είναι ένα σπάνιο φαινόμενο στην περιοχή του Ελληνικού. Ο μέσος αριθμός των 

ημερών του έτους που σημειώθηκαν χιονοπτώσεις τα τελευταία 40 χρόνια δεν ξεπέρασε τις 3, με 

μήνες συχνότερης χιονόπτωσης τους Φεβρουάριο και Ιανουάριο (1 ημέρα περίπου το χρόνο). 

Σπανιότερα χιονίζει τους μήνες Δεκέμβριο και Μάρτιο. 
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Ομίχλη δεν παρουσιάζεται παραπάνω από μία ημέρα το χρόνο, με μήνες συχνότερης εμφάνισης 

τον Δεκέμβριο και τον Απρίλιο. Χαλάζι συμβαίνει πολύ σπάνια (μία ημέρα κάθε δύο χρόνια) και 

κυρίως τους χειμερινούς μήνες και την Άνοιξη. 

Στο Σχήμα 3.2-1 που ακολουθεί παρουσιάζεται η μηνιαία κατανομή ύψους βροχής στο Μ.Σ. 

Ελληνικού κατά τη διάρκεια των ετών 1958-2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 3.2-1 Κατανομή μέσου ύψους στην περιοχή του Μ.Σ.Ελληνικού. 

 

3.3 ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ 

Από τα μετεωρολογικά στοιχεία προκύπτει ότι ο πιο υγρός μήνας του έτους είναι ο Δεκέμβριος 

με μία μέση τιμή γύρω στο 70%, ενώ σχετικές υγρασίες μικρότερες από 65% φαίνεται να 

παρουσιάζουν και οι μήνες Νοέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος και Μάρτιος. Ο πιο ξηρός 

μήνας είναι ο Ιούλιος με μία σχετική υγρασία γύρω στο 47%. Ξηροί μήνες είναι επίσης ο 

Αύγουστος, ο Ιούνιος και ο Σεπτέμβριος με μία σχετική υγρασία μικρότερη από 55%. Στον Πίνακα 

3.3-1 και στο Σχήμα 3.3-1 που ακολουθούν παρουσιάζεται η μέση μηνιαία κατανομή της σχετικής 

υγρασίας.  

Πίνακας 3.3-1: Στοιχεία σχετικής υγρασίας από τον Μετεωρολογικό Σταθμό Ελληνικού (1958 – 

2010). 

Μήνας ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠΤ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΕΤΟΣ 

Μέση σχετική υγρασία  
RH mean % 

69,18 67,90 65,78 62,43 58,34 51.96 46,73 46,79 53,89 62.36 69,16 70,37 60,41 
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Σχήμα 3.3.-1 Κατανομή, μέσης μηνιαίας σχετικής Υγρασίας στο Μετεωρολογικό Σταθμό του 

Ελληνικού (1958-20010).  

3.4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΜΩΝ  

Από την μελέτη των ανεμολογικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή του Ελληνικού 

διαπιστώνεται ότι κύριο χαρακτηριστικό της περιοχής είναι το μεγάλο ποσοστό νηνεμιών κατά 

τις βραδινές και τις πρώτες πρωινές ώρες. Συγκεκριμένα γύρω στο 20% των ημερών του έτους 

κατά την διάρκεια της νύκτας συνοδεύεται από νηνεμίες. Το ποσοστό αυτό βαίνει προοδευτικά 

ελαττούμενο κατά την διάρκεια της ημέρας και παρουσιάζει την μικρότερη τιμή του το μεσημέρι, 

οπότε και παρουσιάζονται νηνεμίες για το 5% περίπου των ημερών. Κατά την διάρκεια των 

καλοκαιρινών μηνών τα ποσοστά αυτά είναι μεγαλύτερα για τη νύκτα (45%) και μικρότερα για 

την ημέρα (~1%), ενώ για τον χειμώνα η κατάσταση αντιστρέφεται (την νύκτα ~32% και την 

ημέρα ~11%). 

Όσον αφορά τους ανέμους κατά την διάρκεια των νυκτερινών ωρών αυτοί είναι κυρίως από 

βόρειες διευθύνσεις που η ταχύτητά τους δεν ξεπερνά τα 12m/sec. Οι άνεμοι αυτοί οφείλονται 

τον μεν χειμώνα σε συνοπτικά κυρίως αίτια (συστήματα καιρού) και είναι κατά κανόνα ισχυροί. 

Το καλοκαίρι οφείλονται κυρίως σε μέσης κλίμακας κυκλοφορία (συνδυασμός απόγειας αύρας 

και των καταβατικών ρευμάτων από τον Υμηττό) και είναι κατά κανόνα ασθενείς. Με την πάροδο 

της ημέρας το ποσοστό των ισχυρών ανέμων ολοένα και αυξάνει ενώ παρουσιάζονται άνεμοι 

όλων των διευθύνσεων, με εξαίρεση αυτών του ανατολικού τομέα. Είναι χαρακτηριστικό ότι 

κατά την διάρκεια του μεσημεριού εμφανίζεται ένα αξιοσημείωτο ποσοστό ανέμων από 

νοτιοδυτικές διευθύνσεις έντασης μέχρι και 7m/sec περίπου. 

Παρατηρείται επίσης ένα σημαντικό ποσοστό ανέμων από βορειοανατολικές και βορειοδυτικές 

διευθύνσεις. Οι άνεμοι του βόρειου τομέα στην διάρκεια του χειμώνα και των μεταβατικών 
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εποχών μπορούν να θεωρηθούν ότι οφείλονται κυρίως σε μέσης κλίμακας συστήματα καιρού, 

ενώ στην διάρκεια του καλοκαιριού σε μελτέμια. Οι άνεμοι του νοτίου ή δυτικού τομέα 

οφείλονται κυρίως σε μέσης κλίμακας κυκλοφορία που συμβαίνει όλες τις εποχές του έτους 

αλλά είναι μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας και ισχυρότερη κατά την διάρκεια των καλοκαιρινών 

μηνών. Το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα οι άνεμοι ισχυροποιούνται και μπορεί να φτάσουν 

και τα 15m/sec, όμως γενικά μένουν σε χαμηλές ταχύτητες. 

Όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 3.4-1 που ακολουθεί, οι άνεμοι στην περιοχή του Ελληνικού 

πνέουν από βόρειες (24,9%), βορειοανατολικές (10%) και νότιες (11,2%) διευθύνσεις. Η ένταση 

των ανέμων είναι σε ποσοστό 26,4% ασθενής, 17,8% μέτρια και 1,4 % ισχυρή. Το ποσοστό 

νηνεμιών ανέρχεται σε 24,9%. Στο Σχήμα 3.4 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα ροδογράμματα 

διεύθυνσης και ταχύτητας του ανέμου για τον ΜΣ Ελληνικού. 
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Πίνακας 3.4-1 Κατεύθυνση και ένταση των ανέμων στην περιοχή του Μ.Σ. Ελληνικού κα΄τα την 

περίοδο 1958-2010 

 Διεύθυνση Ανέμου 

Μήνας Β ΒΑ Α ΝΑ Ν ΝΔ Δ ΒΔ CLM
1
 Σύνολο 

Ιανουάριος 28,45 13,03 8,68 4,20 7,59 2,38 4,12 5,57 25,97 100,00 

Φεβρουάριος 26,17 12,34 8,74 5,07 10,16 3,31 4,99 5,53 23,70 100,00 

Μάρτιος 22,57 10,33 8,01 4,12 11,54 4,72 6,35 6,56 25,81 100,00 

Απρίλιος 15,23 5,16 5,54 5,71 15,75 6,31 9,19 8,55 28,55 100,00 

Μάιος 16,89 5,86 4,38 3,63 15,97 7,26 9,54 7,96 28,52 100,00 

Ιούνιος 19,37 5,83 3,46 2,52 16,07 8,01 10,15 8,90 25,69 100,00 

Ιούλιος 28,30 9,89 6,17 1,51 10,31 5,85 9,46 7,32 21,20 100,00 

Αύγουστος 35,19 11,59 6,48 1,40 7,54 4,81 7,12 6,77 19,11 100,00 

Σεπτέμβριος 26,78 10,18 7,43 2,37 9,06 5,45 8,21 6,15 24,38 100,00 

Οκτώβριος 26,86 12,29 8,65 2,80 9,76 3,85 5,46 4,99 25,34 100,00 

Νοέμβριος 24,42 11,67 8,81 4,72 10,80 3,65 4,42 5,01 26,50 100,00 

Δεκέμβριος 28,96 12,11 8,38 4,46 9,54 2,82 3,86 5,48 24,39 100,00 

 

3.5 ΟΜΒΡΟΘΕΡΜΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  

Οι Gaussen και Bagnouls απεικονίζουν με ένα διάγραμμα που καλείται ομβροθερμικό διάγραμμα 

την πορεία, μήνα προς μήνα, της μέσης μηνιαίας θερμοκρασίας Τ σε oC και του μέσου μηνιαίου 

ύψους βροχής P σε mm. 

Η επιφάνεια που περικλείεται από τις δύο καμπύλες μεταξύ των δύο σημείων των τομών (Ρ=2Τ) 

δείχνει τη διάρκεια και την ένταση της ξηράς περιόδου. Αν οι βροχοπτώσεις θεωρηθούν ως 

κέρδος στο υδατικό ισοζύγιο, τότε οι θερμοκρασίες εμμέσως εκφράζουν τις απώλειες από την 

εξάτμιση και τη διαπνοή. 

Ένας μήνας χαρακτηρίζεται ως ξηρός, όταν το σύνολο των κατακρημνίσεων του μήνα αυτού είναι 

ίσο ή μικρότερο από το διπλάσιο της μέσης θερμοκρασίας του (Ρtot mm ≤ 2ΤοC). Αυτή σχέση 

είναι καθαρά εμπειρική, αλλά έχει υιοθετηθεί από UNESCO-FAO, καθώς έχουν ληφθεί υπόψη 

πολυάριθμες εργασίες επάνω στη φυσική οικολογία που έγιναν σε διάφορες περιοχές της γης 

στις οποίες παρουσιάζεται ξηρά περίοδος. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν γίνεται απότομη μετάβαση από ένα υγρό μήνα σε ένα ξηρό και 

αντίστροφα. Η μετάβαση γίνεται με ένα μήνα που χαρακτηρίζεται ως υπόξηρος και καθορίζεται 



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 
ΠΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΓIOY ΚΟΣΜΑ  

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΑΝΑΧΡ/ΣΗΣ 

ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΕΛ 

 

 

17 

όταν οι βροχοπτώσεις είναι μεγαλύτερες από το διπλάσιο της μέσης μηνιαίας θερμοκρασίας 

αλλά μικρότερες από το τριπλάσιό της: 

2Τ(οC) < Ptot(mm) < 3T(oC) 

Οι υπόξηροι μήνες παρουσιάζονται κυρίως, στις περιοχές όπου το κλίμα είναι μεταβατικό από το 

μεσογειακό προς άλλα εύκρατα «αξηρικά» κλίματα. 

Οι μήνες που χαρακτηρίζονται από τα ομβροθερμικά διαγράμματα ως ξηροί, δεν παρουσιάζουν 

πάντοτε την ίδια ένταση ξηρασίας μεταξύ τους. Ασθενείς βροχοπτώσεις, υψηλή ατμοσφαιρική 

υγρασία, δρόσος και ομίχλη, μειώνουν την ένταση.  

Στο Σχήμα 3.5-1 που ακολουθεί, παρουσιάζεται το ομβροθερμικό διάγραμμα του Μ.Σ. Ελληνικού, 

όπου παρατηρείται πως η υπόξηρη περίοδος εκτείνεται από τον Απρίλιο έως τα μέσα 

Σεπτεμβρίου. 

 

Σχήμα 3.5-1 Ομβροθερμικό διάγραμμα Μ.Σ. Ελληνικού 
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4. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ – ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

4.1 ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 

Η περιοχή του παλαιού αεροδρομίου Ελληνικού και της παράκτιας ζώνης Αγ. Κοσμά τοποθετείται 

στις δυτικές παρυφές του νότιου Υμηττού πριν αυτές συναντήσουν το Σαρωνικό Κόλπο στα 

δυτικά. Η ζώνη αυτή μεταξύ του ορεινού όγκου και της θάλασσας παρουσιάζει ήπιο ανάγλυφο 

καλυπτόμενη από τα προϊόντα αποσάθρωσης και διάβρωσης των πετρωμάτων του Υμηττού και 

αποστραγγίζεται μέσω ρεμάτων, παράλληλης ανάπτυξης προς το Σαρωνικό Κόλπο. 

Η περιοχή ενδιαφέροντος παρουσιάζει ομαλό σχετικά ανάγλυφο και ήπιες μορφολογικές κλίσεις. 

Μπορεί να διαχωρισθεί σε δύο διακριτές ζώνες παράλληλης ανάπτυξης ΝΝΑ-ΒΒΔ διεύθυνσης με 

ίσο περίπου πλάτος στο βόρειο τμήμα αυτής. Η ανατολική περιοχή ανάντη της έκτασης του 

παλαιού αεροδρομίου παρουσιάζει μορφολογικές κλίσεις 3-4% ενώ η δυτική που περιλαμβάνει 

την έκταση του παλαιού αεροδρομίου και την παράκτια ζώνη παρουσιάζει κλίσεις 1-2%. 

Στο νότιο τμήμα της έκτασης σταδιακά η ανατολική ζώνη αποσφηνώνεται στο ύψος των 

εγκαταστάσεων του παλιού Ανατολικού Αεροδρομίου και αναπτύσσεται μόνο η δυτική ζώνη με 

τις πλέον ήπιες κλίσεις. 

Στο βόρειο τμήμα της περιοχής και εντός της ανατολικής ζώνης αναπτύσσονται δύο μικροί λόφοι 

με υψόμετρα 63.71 m και 45.30 m στην περιοχή των Τραχώνων. Οι λόφοι αυτοί έχουν υποστεί 

ισχυρές επεμβάσεις τόσο παλαιότερα (λόφος εντός παλαιάς Αεροπορικής βάσης με τις 

εκτεταμένες επιχωματώσεις) όσο και πρόσφατα κατά την προετοιμασία των Ολυμπιακών 

εγκαταστάσεων (οι λόφοι δυτικά των εγκαταστάσεων του ΚΤΕΟ και ΤΡΑΜ με τις εκτεταμένες 

εκσκαφές). 

Τόσο στην περιοχή του παλαιού αεροδρομίου όσο και στην παράκτια ζώνη συναντώνται 

εκτεταμένες επιχώσεις που πραγματοποιήθηκαν τόσο στο μακρινό παρελθόν (κατασκευή 

αεροδρομίου, αθλητικών εγκαταστάσεων Αγ. Κοσμά, Λιμενικά Αγ. Κοσμά) όσο και πρόσφατα 

κατά την προετοιμασία των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. 

Ως αποτέλεσμα αυτών των επιχωματώσεων σε συνδυασμό με τις εκσκαφές ήταν η διαμόρφωση 

επίπεδων σχετικά εκτάσεων με μικρές κλίσεις προς την ακτή τις περισσότερες φορές καλυμμένες 

με άσφαλτο και σκυρόδεμα. 

 

4.2 ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ  

Το λεκανοπέδιο των Αθηνών με την περιμετρική ορεινή περιοχή που το περιβάλλει, παρουσιάζει 

πολύπλοκη γεωλογική εικόνα και περιλαμβάνει γεωλογικούς σχηματισμούς οι οποίοι καλύπτουν 
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ένα ευρύ φάσμα πετρολογικών τύπων. Γεωτεκτονικά ανήκει στο χώρο των Εσωτερικών 

Ελληνίδων και ο Παπανικολάου (1986) διακρίνει στο νοτιοανατολικό τμήμα του την σχετικά 

αυτόχθονη ενότητα της Αττικής από μεγάλες μάζες μαρμάρων καθώς και σχιστόλιθους και την 

αλλόχθονη ενότητα του Λαυρίου από σχιστόλιθους που εμπεριέχουν διάφορα ανθρακικά τεμάχη 

και μεταβασάλτες. Κατά θέσεις απαντούν τεκτονικά υπερκείμενοι ασβεστολιθικοί όγκοι του Άνω 

Κρητιδικού. Ασύμφωνα πάνω στους αλπικούς αυτούς σχηματισμούς έχουν αποτεθεί ήδη από το 

Μειόκαινο μεταλπικά ιζήματα, τα οποία καλύπτουν και το μεγαλύτερο μέρος του λεκανοπεδίου 

των Αθηνών. Η περιοχή του αεροδρομίου του Ελληνικού δομείται κυρίως από τα μεταλπικά 

ιζήματα του Νεογενούς και Τεταρτογενούς που έχουν αποτεθεί πάνω στο αλπικό υπόβαθρο το 

οποίο συναντάται στο ΒΑ τμήμα στους εκεί αναπτυσσόμενους λόφους. Στην περιοχή του ΚΤΕΟ 

Ελληνικού συναντήθηκαν οι Αθηναϊκοί Σχιστόλιθοι, είτε σε μικρές επιφανειακές εμφανίσεις, είτε 

σε μικρό βάθος (τοπικά 1 m) ενώ υπάρχουν ενδείξεις ανάπτυξης τους κάτω από τις 

επιχωματώσεις της περιοχής). Ειδικότερα οι σχηματισμοί που απαντούν στην περιοχή μελέτης 

είναι από τους παλαιότερους στους νεότερους είναι: 

ΑΛΠΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ  

Οι αλπικοί σχηματισμοί που απαντώνται γεωτεκτονικά ανήκουν στην Αττικο-κυκλαδική μάζα και 

διακρίνονται σε δύο ημισειρές μεταμορφωμένων αλπικών ιζημάτων, το παραυτόχθον σύστημα 

της ΝΑ Αττικής και την αλλόχθονη σειρά η οποία εμφανίζεται με τη μορφή τεκτονικού 

καλύμματος επάνω στο Κατώτερο Αττικό μάρμαρο. 

Στο βορειοανατολικό τμήμα περιοχή της περιοχής ενδιαφέροντος κατά θέσεις συναντάται το 

αλπικό υπόβαθρο που περιλαμβάνει σερικιτικούς χλωριτικούς σχιστολίθους του συστήματος των 

Αθηναϊκών Σχιστολίθων (μεταμορφωμένος φλύσχης). Κατά θέσεις εντός των σχιστολίθων 

συναντώνται κρυσταλλικοί ασβεστόλιθοι και μεταψαμμίτες. Καταλαμβάνουν μία σημαντική 

έκταση στο χώρο της διασταύρωσης των λεωφόρων Αλίμου και Βουλιαγμένης, εκτός περιοχής 

μελέτης, ενώ είναι ορατοί και μέσα στο βόρειο ρέμα όπου καλύπτονται ασύμφωνα από 

σύγχρονες ποταμοχερσαίες αποθέσεις καθώς και από Πλειστοκαινικούς σχηματισμούς. Το πάχος 

του σχηματισμού αυτού είναι άγνωστο αλλά στην περιοχή της Αθήνας υπολογίζεται στα 200 m. 

Πιο αναλυτικά στην ευρύτερη περιοχή μελέτης παρατηρούνται : 

Ανώτερη Τεκτονική Ενότητα  

Σχιστόλιθοι και φυλλίτες (sch, ph): τεφρόμαυροι, πρασινωποί χλωριτικοί σχιστόλιθοι και 

φυλλίτες με διαστρώσεις χαλαζιακών σχιστολίθων και χαλαζιτών καθώς και φακοειδείς 

ενστρώσεις τεφρών λεπτοστρωματωδών κρυσταλλικών εν μέρει κλαστικών ασβεστολίθων. 

Σποραδικά συναντώνται μικρά σώματα μεταμορφωμένων βασικών πετρωμάτων. 
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Μαρμαρυγιακούς – ασβεστιτικούς σχιστολίθους (Κ.sch): Σχιστόλιθοι τεφροί, τεφροπράσινοι, 

τεφρόμαυροι εν μέρει ερυθροϊώδεις, μαρμαρυγιακοί, ψαμμιτοαργιλικοί, φυλλώδεις έως 

λεπτοστρωματώδεις οι οποίοι περιλαμβάνονται στην κατώτερη τεκτονική σειρά. Περιέχουν 

διαστρώσεις χαλαζία καθώς και ενστρώσεις πτυχωμένων ανακρυσταλλωμένων ασβεστολίθων. Ο 

σχηματισμός είναι έντονα πτυχωμένος και μυλωνιτιωμένος στη βάση του. 

Αυτόχθονη Τεκτονική Ενότητα  

Κατώτερο μάρμαρο (J.mr): Λευκά ως τεφρόλευκα, υποκίτρινα ως ερυθρωπά τεφροπράσινα έως 

κυανά, μέσο έως αδροκρυσταλλικά μάρμαρα, με μερικές μικρές ενστρώσεις σχιστόλιθων. Στη 

βάση τους είναι κατά θέσεις λαπυποπαγή. Συνήθως είναι μέσο έως παχυστρωματώδη, 

σπανιότερα άστρωτα και καρστικά, ενώ προς τη κορυφή τους γίνονται λεπτο έως μεσοπλακώδη. 

Σχιστόλιθοι Καισαριανής (J.sch) : σχιστόλιθοι μαρμαρυγιακοί, ασβεστιτικοί, γραφιτικοί και 

χλωριτικοί. Περιέχουν σώματα σχιστοποιημένων και εξαλλοιωμένων οφιολίθων κα φακοειδής 

ενστρώσεις μαρμάρων. 

Δολομίτες Πιρναρής (Τ-J.d): Μεσο έως αδρόκοκκοι ανακρυσταλλωμένοι, μεσο-

παχυστρωματώδεις έως άστρωτοι δολομίτες, κατά θέσεις κυψελώδεις. Στη βάση τους είναι 

λεπτοστρωματώδεις και κλαστικοί εναλλασσόμενοι με μαρμαρυγιακούς σχιστολίθους. 

Ασβεστόλιθοι – σχιστόλιθοι (Τ.sch): πλακώδεις ανακρυσταλλωμένοι και εν μέρει δολομιτιωμένοι 

ασβεστόλιθοι, εναλλασσόμενοι με μαρμαρυγιακούς, χλωριτικούς και ασβεστιτικούς 

σχιστολίθους. 

Κατά θέσεις συναντώνται παρεμβολές μικρών πυροκλαστικών υλικών. 

Πέραν των μικρών εμφανίσεων των Αθηναϊκών Σχιστολίθων στην περιοχή του ΣΟΑ του 

Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγ. Κοσμά δεν συναντάται το αλπικό υπόβαθρο. 

ΜΕΤΑΛΠΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ  

Οι Μεταλπικοί Νεογενείς σχηματισμοί Πλειοκαινικής ηλικίας εμφανίζονται σε όλο το χώρο του 

αεροδρομίου του Ελληνικού και τοπικά κάτω από τις τεχνητές επιχώσεις στην παράκτια ζώνη, ως 

επικλυσιγενή ιζήματα θαλάσσιας ή παράκτιας φάσης. Οι εν λόγω σχηματισμοί έχουν σημαντική 

επιφανειακή εξάπλωση και πάχος και περιλαμβάνουν μάργες, ψαμμίτες, κροκαλολατυποπαγή 

και μαργαϊκούς ασβεστόλιθους. Πέραν της παράκτιας ζώνης (περιοχή Ακρωτηρίου) που 

συναντώνται στην επιφάνεια οι σχηματισμοί αυτοί συναντήθηκαν στο σύνολο των γεωτρήσεων. 

Μεταλπικοί Τεταρτογενείς σχηματισμοί του πλειστόκαινου, οι οποίοι συνίστανται από πλευρικά 

κορήματα και παλαιούς κώνους κορημάτων που εξελίσσονται στη συνέχεια σε συνεκτικά 
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κροκαλολατυποπαγή, εμφανίζονται με σημαντική εξάπλωση ανατολικά του αεροδρομίου προς 

τους πρόποδες του Υμηττού. Ολοκαινικές αλλουβιακές αποθέσεις και «ακτόλιθοι» (beachrocks), 

εμφανίζονται στην παράκτια ζώνη των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων του Αγίου Κοσμά, 

υποκείμενες των τεχνητών επιχώσεων και των αποθέσεων. 

ΤΕΤΑΡΤΟΓΕΝΕΣ - ΝΕΟΓΕΝΕΣ 

Beachrock παράκτια και υποθαλάσσια. Καλύπτονται συνήθως από παράκτιες αποθέσεις και 

τεχνητές επιχώσεις. Κατά μήκος της ακτής, τόσο μέσα στη θάλασσα, όσο και κάτω από τις 

επιχωματώσεις, συναντώνται οι χαρακτηριστικές για την Αττική εμφανίσεις Ακτολίθων 

(Beachrock). Εξαιτίας της διαγένεσης και της δημιουργίας τους από παράκτιες αποθέσεις είναι 

πολύ συνεκτικοί σχηματισμοί και περιλαμβάνουν ποικιλία συστατικών άμμων, χαλίκων, 

ψηφίδων και κροκαλών. Στην παράκτια, ζώνη λόγω των εκτεταμένων επιχωματώσεων 

καλύπτονται από αυτές και παρατηρούνται μόνο κάτω από τη στάθμη της θάλασσας. 

Παράκτιες αποθέσεις (cd) άμμων και μικρού μεγέθους κροκαλών. Σε μεγάλο τμήμα τους έχουν 

καλυφθεί από τις εκτεταμένες επιχωματώσεις του παρελθόντος. 

Αλλουβιακές αποθέσεις (al). Περιλαμβάνουν άμμους, κροκάλες, αργίλους και χαλίκια σε 

εναλλαγές. Κάλυπταν την παράκτια πεδινή ζώνη πριν τη διενέργεια επιχωματώσεων και άλλων 

ανθρωπογενών επεμβάσεων κατά τη διαμόρφωση του παραλιακού μετώπου, των οδικών έργων 

και του αεροδρομίου. Στο ανατολικό τμήμα, στα όρια της παραλιακής λεωφόρου το πάχος τους 

αναμένεται μικρό. Στην περιοχή του Ι.Ν.Αγ.Αλεξάνδρου στην παράκτια ζώνη, όπου παρατηρείται 

μια μορφολογική ύφεση, πιθανώς να είναι η μόνη περιοχή που δεν έχουν καλυφθεί από τεχνητές 

επιχώσεις. 

Πλειοπλειστοκαινικές αποθέσεις (Pl-Pt) κροκαλολατυποπαγών, ψηφιδοπαγών, ψαμμούχων 

μαργών, άμμων και ψαμμιτών σε εναλλαγές. Η συνεκτικότητα των κροκαλοπαγών ποικίλει, ενώ 

ο ανώτερος ορίζοντας είναι ιδιαίτερα συμπαγής κατά θέσεις. Οι επιμέρους ορίζοντες συνήθως 

αποσφηνώνονται χωρίς ενιαία και εκτεταμένη παρουσία στο χώρο και διακριτό πάχος με βάση 

τα στοιχεία της έρευνας. Οι σχηματισμοί διαχωρίσθηκαν σε : 

- Κροκαλολατυποπαγή (Pl-Pt.c) τα επιφανειακά στρώματα των οποίων παρουσιάζονται 

ιδιαίτερα συνεκτικά με βραχώδη μορφή. Διακρίνονται σε διάφορες θέσεις εντός του χώρου 

του αεροδρομίου και της παλιάς βάσης όπως επίσης και κατά θέσεις στην παράκτια ζώνη 

(Ακρωτήρι, εγκαταστάσεις ΥΠΑ). 

- Αμμούχες μάργες (Pl-Pt.m) κίτρινου χρώματος που παρατηρήθηκαν στην επιφάνεια σε 

τεχνητό όρυγμα στο νότιο τμήμα του λόφου Χασάνι και σε πολλές από τις δειγματοληπτικές 
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γεωτρήσεις. Στις πρόσφατες γεωτρήσεις που έγιναν στη ζώνη υπογειοποίησης της 

Λ.Ποσειδώνος συναντήθηκαν οι μάργες και στις τρεις γεωτρήσεις και παρουσίασαν 

φαινόμενα διόγκωσης. 

Οι Πλειστοκαινικές αποθέσεις αναπτύσσονται στο σύνολο σχεδόν της περιοχής ενδιαφέροντος 

κάτω από τις τεχνητές επιχωματώσεις και τις άλλες ανθρώπινες επεμβάσεις Πιστοποίηση των 

αποθέσεων αυτών πέραν της επιφανειακής παρατήρησης τοπικά στις μη καλυμμένες εκτάσεις 

της περιοχής μας δίνει το σύνολο των δειγματοληπτικών γεωτρήσεων και φρεάτων που έχουν 

εκτελεστεί κατά το παρελθόν σε όλη την έκταση της περιοχής ενδιαφέροντος. 

Στην άμεση περιοχή ενδιαφέροντος συναντώνται : 

Τεχνητές επιχώσεις (Τ.Ε) 

Στην περιοχή Αεροδρομίου και παράκτιας ζώνης του Αγίου Κοσμά υπάρχουν εκτεταμένες 

επιφάνειες καλυμμένες από τεχνητές επιχώσεις. Στο Αγ. Κοσμά είχε ξεκινήσει από τη δεκαετία 

του ‘70 ένα λιμενικό έργο το οποίο έμεινε ημιτελές και στο οποίο περιλαμβανόταν και ο 

λιμενοβραχίονας στο νότιο τμήμα της περιοχής. Έτσι στο χώρο αυτό, επάνω από τους 

Τεταρτογενείς και Νεογενείς γεωλογικούς σχηματισμούς του υποβάθρου, υπάρχουν υλικά 

τεχνητών επιχώσεων (μπάζα) που περιλαμβάνουν πάσης φύσεως εδαφικά υλικά (αργίλους, 

ιλύες, άμμους, χάλικες, κροκαλολατύπες, κλπ), λίθους και ογκόλιθους. 

Με βάση τα αποτελέσματα των γεωτρήσεων που εκτελέστηκαν στη θέση των ολυμπιακών 

εγκαταστάσεων ιστιοπλοΐας στον 'Άγιο Κοσμά, συναντήθηκαν τεχνητές επιχώσεις 

αμμοχαλικώδους σύστασης, κυμαινόμενου πάχους από 3 m έως 12 m. 

Στην περιοχή του Αεροδρομίου και των άλλων εγκαταστάσεων για τις ανάγκες διαμόρφωσης 

ενιαίων επίπεδων εκτάσεων έχουν γίνει κατά το παρελθόν εκτεταμένες εκσκαφές και 

επιχωματώσεις. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι ποσοστό >50% της έκστασης είναι καλυμμένο 

από σκυρόδεμα και άσφαλτο. Το πάχος των επιχωματώσεων ποικίλει από λίγες δεκάδες 

εκατοστά έως κάποια μέτρα. 

Τέλος, κατά τις εργασίες προετοιμασίας των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων πραγματοποιήθηκαν 

εκτεταμένες εκσκαφές και επιχωματώσεις στο βόρειο τμήμα του παλαιού αεροδρομίου. Οι 

πρόσφατες αυτές επιχωματώσεις περιλαμβάνουν ανάπτυξη εκτεταμένων επιφανειών πάχους 2-5 

m. 

Μεγάλου πάχους τεχνητές επιχώσεις αναπτύσσονται κυρίως στη ζώνη ανάπτυξης του Πάρκου. 

Στις ζώνες προς πολεοδόμηση, ικανού πάχους επιχώσεις συναντώνται μόνο κατά θέσεις 

(παράκτια ζώνη, ζώνη λόφου Χασάνι και στις δυτικές παρυφές του παλιού αεροδρομίου). 
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4.3 ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ  

4.3.1 Υδρολιθολογική ταξινόμηση 

Η περιοχή μελέτης παρουσιάζει γεωλογικούς σχηματισμούς παρόμοιας γενικώς υδρολιθολογικής 

συμπεριφοράς. Διακρίνονται με βάση την υδρολιθολογία οι παρακάτω σχηματισμοί  

ΚΑΡΣΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Ανθρακικοί σχηματισμοί υψηλής έως μέτριας υδροπερατότητας Η κυκλοφορία του νερού γίνεται 

εδώ μέσω του δευτερογενούς πορώδους (ρωγμές, καρστικά κενά). Στην κατηγορία αυτή 

κατατάσσονται τα μάρμαρα και οι δολομίτες του ορεινού όγκου του Υμηττού. Η κύρια εκφόρτιση 

του συστήματος γίνεται προς νότο μεταξύ των όρμων Βουλιαγμένης και Αγ.Μαρίνας μέσω 

παράκτιων και υποθαλάσσιων πηγών. 

ΚΟΚΚΩΔΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Κοκκώδεις προσχωματικές κυρίως αποθέσεις μικρής έως μέτριας διαπερατότητας Η κυκλοφορία 

του νερού στις αποθέσεις αυτές γίνεται μέσω του πρωτογενούς πορώδους (πορώδες κόκκων). Σε 

αυτήν την κατηγορία κατατάσσονται τα κροκαλολατυποπαγή, ψηφιδοπαγή και οι άμμοι των 

σύγχρονων αποθέσεων. Η υπόγεια υδροφορία πολλές φορές έχει άμεση αλληλεπίδραση με αυτή 

των νεογενών αποθέσεων. 

Κοκκώδεις Πλειο-πλειστοκαινικές αποθέσεις μέτριας έως πολύ μικρής διαπερατότητας Η 

κυκλοφορία του νερού γίνεται μέσω του πρωτογενούς πορώδους (πορώδες κόκκων). 

Κατατάσσονται εδώ οι παλαιοί κώνοι κορημάτων και οι πλειοπλειστοκαινικές αποθέσεις 

κροκαλολατυποπαγών, μαργών και άμμων. Η διαπερατότητα τους κυμαίνεται και εξαρτάται από 

την συμμετοχή των επιμέρους αδρόκοκκων ή λεπτόκοκκων συστατικών. 

ΕΚΛΕΚΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Πρακτικά αδιαπέρατοι ή εκλεκτικής κυκλοφορίας σχηματισμοί μικρής έως πολύ μικρής 

διαπερατότητας Κατατάσσονται εδώ οι σχηματισμοί των σχιστολίθων. Οι σχηματισμοί αυτοί 

ουσιαστικώς συμβάλλουν στη διαμόρφωση των επιμέρους υδρογεωλογικών λεκανών και 

λειτουργούν ως υδρογεωλογικά όρια. 

 

4.3.2 Αναπτυσσόμενες υδροφορίες 

Στην ευρύτερη περιοχή ενδιαφέροντος αναπτύσσονται δύο τύποι υδροφοριών. 
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 Καρστική υδροφορία 

Στα ανάντη τμήματα των λεκανών απορροής των δύο ρεμάτων, στο ορεινό όγκο του 

Υμηττού αναπτύσσεται καρστική υδροφορία στους ανθρακικούς σχηματισμούς των 

ασβεστολίθων, μαρμάρων και δολομιτών. Η υδροφορία αυτή διακινεί τα νερά της προς νότο 

όπου και εκφορτίζεται μέσω διακριτών και διάσπαρτων παράκτιων και υποθαλάσσιων 

πηγών μεταξύ της Βουλιαγμένης και Αγ. Μαρίνας. Η καρστική αυτή υδροφορία δεν 

συνδέεται άμεσα με τη στενή περιοχή ενδιαφέροντος. 

Είναι πιθανόν να υφίσταται κάποια πλευρική μετάγγιση υπογείων νερών προς τις αποθέσεις 

των κορημάτων και των μεταλπικών πλειο-πλειστοκαινικών αποθέσεων χωρίς όμως αυτό να 

αποτελεί τον κανόνα και να γίνεται σε όλη τη διεπιφάνεια. 

Η ανάπτυξη αντιθέτως σχιστολίθων στο δυτικό τμήμα των ανθρακικών εμφανίσεων που 

παρατηρούνται στην επιφάνεια και κατά θέσεις αναδύονται μέσα από τις σύγχρονες 

αποθέσεις κάνει πιο πιθανή τη δημιουργία εκτεταμένου, ίσως όχι συνεχούς, 

υδρογεωλογικού φραγμού που δεν επιτρέπει τις υπόγειες μεταγγίσεις προς τα δυτικά. 

Στρώματα σχιστολίθων έχουν παρατηρηθεί τόσο στο βόρειο τμήμα της περιοχής (λόφος 

Χασάνι) όσο και εκτός ορίων αυτής βορειότερα. 

 Κοκκώδης υδροφορία 

Στην περιοχή ενδιαφέροντος έχουν πραγματοποιηθεί υδρογεωλογικές έρευνες από το ΙΓΜΕ 

(Υδρογεωλογική - Γεωτρητική έρευνα σε περιοχές Ολυμπιακών Έργων 2004") το 2003, το ΕΜΠ 

('Ερευνα Υδρογεωλογικών Συνθηκών και Καθεστώτος Εκμετάλλευσης Υπογείων Νερών 

Λεκανοπεδίου Αθηνών. Ε.Μ.Π. Ι.Κουμαντάκης, Α.Παναγόπουλος, 1997) και από την INTERGEO 

("ENVIRONMENTAL SITE ASSESSMENT PHASE II. ENVIRONMENTAL DUE DILIGENCE AT THE 

HELLINIKON SITE REPORT", 2012) με έμφαση στην ποιότητα των υπόγειων νερών και εδαφών. 

Με βάση τα αποτελέσματα των ανωτέρω ερευνών στην περιοχή του παλαιού αεροδρομίου 

του Ελληνικού αναπτύσσεται ασθενής υπόγεια υδροφορία η οποία φιλοξενείται στους 

αδρομερείς ορίζοντες των πλειοπλειστοκαινικών αποθέσεων. Η ανάπτυξη μαργαϊκών 

οριζόντων δημιουργεί τοπικά συνθήκες υπό πίεση υδροφορίας. Στην παράκτια ζώνη η 

υδροφορία πλειοπλειστοκαινικών αποθέσεων ενιαιοποιείται με αυτή των σύγχρονων 

αποθέσεων και παρουσιάζει γενικά ενιαία πιεζομετρία (κροκαλολατυποπαγή κ.α). Τοπικά, 

λόγω παρεμβολών αδιαπέρατων οριζόντων η υπόγεια υδροφορία συναντάται υπό πίεση. 
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Η υπόγεια υδροφορία παρουσιάζει φαινόμενα υφαλμύρινσης στην παράκτια ζώνη. Τοπικά 

συναντάται ποιοτική υποβάθμιση της υπόγειας υδροφορίας από υδρογονάνθρακες εξαιτίας 

της λειτουργίας του αεροδρομίου.  

Με βάση τα στοιχεία της λιθολογίας των υδρογεωτρήσεων μαζί με αυτά των παλαιότερων 

δειγματοληπτικών ερευνών πιστοποιείται η ανάπτυξη επάλληλων οριζόντων διαφορετικής 

διαπερατότητας υλικών. Η ανάπτυξη των αδρόκοκκων και των πλεον λεπτομερών οριζόντων 

είναι τυχαία τόσο στην κατακόρυφη όσο και στην οριζόντια ανάπτυξη τους. Τα υδραυλικά 

χαρακτηριστικά των υπόγειων οριζόντων (περατότητα, υδαταγωγιμότητα, υδροχωρητικότητα) 

δεν παρουσιάζουν υψηλές τιμές. 

Στις αντλήσεις που πραγματοποίησε το ΙΓΜΕ οι παροχές κυμαίνονται μεταξύ 5-12 m3/h που 

πιστοποιούν την ανάπτυξη μιας ασθενούς υπόγειας υδροφορίας. 

4.3.3 Στοιχεία 1ης Αναθεώρησης Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών 

Αττικής 

Σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη «1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών 

Απορροής Ποταμών του ΥΔ Αττικής (EL06)» (ΦΕΚ 4672/Β/29-12-2017) η περιοχή που εξετάζεται 

εντάσσεται στο Υπόγειο Υδατικό Σύστημα EL0600110: Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Λεκάνης 

Κηφισού (Λεκανοπεδίου Αθήνας). Το σύστημα είναι κατ΄ επικράτηση κοκκώδους υδροφορίας και 

αναπτύσσεται στις προσχωματικές αποθέσεις και στα τριτογενή ιζήματα της λεκάνης του 

Κηφισού (Λεκανοπέδιο Αττικής). 

Δυτικά του ΥΥΣ Λεκάνης Κηφισού στο ανάντη τμήμα της περιοχής μελέτης αναπτύσσεται το 

Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Υμηττού (EL0600160). Το σύστημα είναι καρστικής υδροφορίας και 

αναπτύσσεται στις μάζες των μαρμάρων, ασβεστολίθων και δολομιτών του ομώνυμου ορεινού 

όγκου που οριοθετεί από ανατολικά το λεκανοπέδιο της Αττικής και εκτείνεται με επιμήκη 

διάταξη από τον αυχένα μεταξύ Υμηττού και Πεντέλης μέχρι τον όρμο της Βάρης στο Σαρωνικό 

Κόλπο.  

Στο σχήμα 4.3.4-1 που ακολουθεί παρουσιάζεται ο χάρτης των Υπόγειων Υδάτικών Συστημάτων 

του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής όπως αυτό παρουσιάζεται στο ΦΕΚ 4672/Β/29-12-2017 

στην εγκεκριμένη μελέτη της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής 

Ποταμών του Υ.Δ. Αττικής (EL06). 
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Σχήμα 4.3.4-1 Χάρτης Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων ΥΔ Αττικής (2017). 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της κατάστασης του Υπόγειου 

Υδατικού Συστήματος Λεκάνης Κηφισού (Λεκανοπεδίου Αθήνας) με βάση την 1η Αναθεώρηση 

ΣΔΛΑΠ. Η ποιοτική (χημική) κατάσταση του συστήματος χαρακτηρίστηκε συνολικά ΚΑΚΗ. 

 

Ποσοτική κατάσταση του ΥΥΣ 

Η αξιολόγηση της ποσοτικής κατάστασης του συστήματος γίνεται με αναφορά σε δύο φάσεις. 

Αρχικά σε σχέση με τη φυσική κατάσταση του συστήματος, το ισοζύγιο εκτιμάται ότι θα είναι 

ελλειμματικό. Η κάλυψη του φυσικού εδάφους από αδρανή υλικά λόγω της αστικοποίησης έχει 

ελαχιστοποιήσει τους όγκους νερών που διηθούνται στους υπόγειους υδροφορείς και η 

κατάσταση αυτή είναι μη αναστρέψιμη. 

Σε ότι αφορά την αξιολόγηση με επίπεδο αναφοράς την περίοδο του 1ου ΣΔ, το ισοζύγιο του 

συστήματος εκτιμάται ότι είναι πλεονασματικό. Οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες στη 

χώρα μας στη διάρκεια της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου εκτιμήθηκε ότι έχουν μειώσει τις 

απολήψεις (νόμιμες και παράνομες), ενώ δεν φαίνεται να μειώθηκαν οι εμπλουτισμοί του 

συστήματος από διαρροές των αστικών υποδομών. 

Η τροφοδοσία του συστήματος εξασφαλίζεται από πλευρικές μεταγγίσεις από τους καρστικούς 

σχηματισμούς, από διαρροές των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης της αστικής περιοχής και, 

από την απευθείας κατείσδυση του μετεωρικού νερού. Η προσέγγιση της τροφοδοσίας μπορεί 
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να γίνει μόνο με βάση εκτιμήσεις. Με βάση την προσέγγιση αυτή η τροφοδοσία του συστήματος 

εκτιμάται σε υπερετήσια βάση ότι είναι της τάξης των 40x106  m3. Οι απολήψεις, σύμφωνα με τις 

εκτιμήσεις του Παραδοτέου των Πιέσεων, εκτιμώνται σε 13,57x106 m3 περίπου. 

Η ποσοτική κατάσταση του συστήματος χαρακτηρίστηκε συνολικά ΚΑΛΗ. 

Στο σχήμα 4.3.4-2 που ακολουθεί παρουσιάζεται ο χάρτης ποσοτικής κατάστασης των Υπόγειων 

Υδατικών Συστημάτων του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής όπως αυτό παρουσιάζεται στο ΦΕΚ 

4672/Β/29-12-2017 στην εγκεκριμένη μελέτη της 1ης Αναθεώρησης τυο Σχεδίου Διαχείρισης 

Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υ.Δ. Αττικής (EL06). 

 

Σχήμα 4.3.4-2 Χάρτης Ποσοτικής κατάστασης Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων Υ.Δ. Αττικής  

 

Στοιχεία Χημισμού του νερού του ΥΥΣ 

Με βάση την Υ.Α.1811/ΦΕΚ.3322/30-12-2011 προσδιορίζονται σε εθνικό επίπεδο τα ποιοτικά 

πρότυπα και οι ανώτερες αποδεκτές τιμές (ΑΑΤ) για τη συγκέντρωση συγκεκριμένων ρύπων, 

ομάδων ρύπων ή δεικτών ρύπανσης σε υπόγεια ύδατα, σε εφαρμογή της παραγράφου 2 του 

Άρθρου 3 της ΚΥΑ 39626/2208/ Ε130/2009 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 2015) που 

συμπληρώθηκε με την ΚΥΑ 182314/1241 (ΦΕΚ 2888Β 12/9/2016). 

Με βάση την ΚΥΑ 182314/1241 ΦΕΚ2888/12-9-2016 τροποποιείται το Παράρτημα II του άρθρου 

8 της υπ’ αριθ. 39626/2208/2009 κοινής υπουργικής απόφασης (Β'2075), σε συμμόρφωση με τις 
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διατάξεις της οδηγίας 2014/80/ΕΕ «για την τροποποίηση του παραρτήματος II της οδηγίας 

2006/118/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των 

υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση και την υποβάθμιση» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 20ης 

Ιουνίου 2014. Με την τροποποίηση γίνεται προσθήκη α) νέων κριτηρίων κατά τον καθορισμό των 

ανώτερων αποδεκτών τιμών για τους ρύπους και των δεικτών ρύπανσης στα υπόγεια ύδατα, για 

τις περιοχές που συναντώνται υψηλές τιμές εξαιτίας του φυσικού υποβάθρου, β) νέων ρύπων 

στον κατάλογο των εξεταζόμενων στοιχείων και ουσιών και γ) νέων πληροφοριών που 

συμβάλλουν στη διαφάνεια της αξιολόγησης της χημικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων, με 

στόχο να επιτυγχάνεται πληρέστερα ο σκοπός της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης, 

σύμφωνα με το άρθρο 1 αυτής. Σύμφωνα με την Υ.Α.1811/ΦΕΚ 3322/30-12-2011 καθορίζονται 

τα εξής: 

Πίνακας 4.3-1 Ποιοτικά Πρότυπα Υπογείων Υδάτων 

Ρύπος Ποιοτικά Πρότυπα 

Νιτρικά άλατα (ΝΟ3) 50 mg/L 
 

Δραστικές ουσίες φυτοφαρμάκων (συμπεριλαμβάνονται 
αντίστοιχοι μεταβολίες, προϊόντα αποικοδόμησης και 

αντιδράσεων) [1] 

0,1 μg/L 
0,5 μg/L (συνολικό) [2] 

[1] Ως «φυτοφάρμακα», νοούνται τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τα βιοκτόνα, όπως ορίζονται 
αντίστοιχα στις σχετικές διατάξεις της κείμενης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. 

[2] Ως «συνολικό», νοείται το άθροισμα όλων των επιμέρους φυτοφαρμάκων που ανιχνεύονται και 
προσδι-ορίζονται ποσοτικά κατά τη διαδικασία παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένων σχετικών 
προϊόντων μεταβολισμού, προϊόντων αποδόμησης και προϊόντων αντίδρασης. 

 
Πίνακας 4.3-2 Ανώτερες Αποδεκτές Τιμές Ρύπων Υπογείων Υδάτων 

Παράμετρος Ανώτερες Αποδεκτές Τιμές 

pH 6,50 – 9,50 

Αγωγιμότητα 2500 μS/cm 

Αρσενικό (As) 10 μg/L 

Κάδμιο (Cd) 5 μg/L 

Μόλυβδος (Pb) 25 μg/L 

Υδράργυρος (Hg) 1 μg/L 

Νικέλιο (Ni) 20 μg/L 

Ολικό χρώμιο (Cr) 50 μg/L 

Αργίλιο (Al) 200 μg/L 

Αμμώνιο (NH4) 0,5 mg/L 

Νιτρώδη (NO2) 0,5 mg/L 

Χλωριούχα ιόντα (Cl) 250 mg/L 

Θειικά ιόντα (SO4) 250 mg/L 

Άθροισμα Τριχλωροαιθυλενίου και 
Τετραχλωροαιθυλένιου 

10 μg/L 

 

Με το συμπληρωματικό ΦΕΚ 2888Β 12/9/2016 προστίθενται νέοι ρύποι (ΝΟ2, P, PO4) στον 

κατάλογο των ρυπαντών για τους οποίους θα πρέπει να εξετασθεί ο καθορισμός Ανώτερων 
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Αποδεκτών Τιμών (ΑΑΤ) και δίδεται πιο αναλυτική μεθοδολογία που αφορά τον τρόπο 

προσδιορισμού των ΑΑΤ όπουεντοπίζονται υψηλά υποβόσκοντα επίπεδα ουσιών ή ιόντων ή των 

δεικτών τους λόγω φυσικώνυδρογεωλογικών φαινομένων. 

Στην περιοχή του Ελληνικού έχουν πραγματοποιηθεί κατά το παρελθόν σημαντικός αριθμός 

αναλύσεων για την αξιολόγηση του χημισμού της υπόγειας υδροφορίας 

Με βάση τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων παρατηρείται ότι τα υπόγεια νερά της 

περιοχής παρουσιάζουν τοπικά αυξημένες τιμές σε παραμέτρους όπως η ηλεκτρική 

αγωγιμότητα, τα χλωριόντα, τα νιτρικά που υποδηλώνουν ότι η υπόγεια υδροφορία έχει 

επηρεασθεί τοπικά από τη θαλάσσια διείσδυση και από άλλες ανθρωπογενείς επεμβάσεις 

(αυξημένα νιτρικά και παρουσία πετρελαιοειδών). 

Με βάση τη μελέτης της INGTERGERO (2012) προκύπτει σημαντική ρύπανση (αλλά περιορισμένη 

τοπικά) από πετρελαϊκούς υδρογονάνθρακες στην περιοχή κοντά στην πίστα του Ανατολικού 

αερολιμένα. 

Η παρουσία, κατά θέσεις, μαργαϊκών οριζόντων προστατεύει στις περιοχές αυτές την υπόγεια 

υδροφορία από την υφαλμύρινση αλλά όχι σε μακροχρόνια βάση σε περίπτωση υπεραντλήσεων. 

Η συνέχιση τοπικής υπερεκμετάλλευσης μπορεί να δημιουργήσει νέες εκλεκτικές διόδους για τη 

θαλάσσια διείσδυση παρακάμπτοντας τα αδιαπέρατα μαργαϊκά στρώματα. Στο σχήμα 4.3.4-3 

που ακολουθεί δίδεται ο χάρτης αξιολόγησης της ποιοτικής (χημικής) κατάστασης των ΥΥΣ, στον 

οποίο το πολύγωνο του συστήματος έχει χρωματιστεί με κόκκινο χρώμα. 
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Σχήμα 4.3.4-3 Χάρτης Ποιοτικής (Χημικής) κατάστασης Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων (ΥΥΣ) 

Υ.Δ. Αττικής 

 

4.4 ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Ο χώρος αναφοράς του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης εκτείνεται στις ΝΔ παρυφές του 

όρους Υμηττός στην Αττική, δίπλα στη θάλασσα. Καταλαμβάνει μία σχετικά επίπεδη έκταση με 

κάποιες μικρές εξάρσεις που εντοπίζονται στο βορειοανατολικό τμήμα της. Η διαμόρφωση του 

χώρου έγινε στα τέλη της δεκαετίας του '30 και όπως μαρτυρούν και παλαιοί χάρτες η έκταση 

ήταν σχεδόν επίπεδη και την διέτρεχαν ελάχιστα μικρορέματα με κατεύθυνση ΒΑ - ΝΔ, από τον 

Υμηττό προς την θάλασσα. Τέλος, όπως έχει ήδη αναφερθεί η περιοχή βρίσκεται μέσα στον 

αστικό ιστό της ΝΑ περιοχής του λεκανοπεδίου Αθηνών σε μικρή απόσταση από τις απολήξεις 

του Υμηττού [ΕΜΠ, 1996]. Πριν την εγκατάσταση του αερολιμένα, το έδαφος της περιοχής ήταν 

τραχύ και ανώμαλο, και χαρακτηριζόταν ως μια άγονη και πετρώδης έκταση. 

Κατά το παρελθόν, διέσχιζαν το χώρο του Αεροδρομίου 2 ρέματα παράλληλης διάταξης και 

διεύθυνσης ΑΒΑ-ΔΝΔ: Το ρέμα των Τραχώνων στη βόρεια πλευρά της έκτασης του υπό μελέτη 

ΣΟΑ που αποστραγγίζει εκτεταμένο τμήμα των δυτικών παρυφών του Υμηττού και το ρέμα του 

Αεροδρομίου στη νότια πλευρά με μικρότερη λεκάνη απορροής. Και στα δύο έχουν λάβει χώρα 

παρεμβάσεις διευθέτησης και παροχέτευσης αυτών κατά την περίοδο κατασκευής και εν 

συνεχεία επέκτασης του αερολιμένα Αθηνών. Τα υψηλότερα επίπεδα βλάστησης εμφανίζονται 

στο βόρειο όριο του ακινήτου κατά μήκος των όχθεων των παλαιών ρεμάτων. 

Τα δύο αυτά ρέματα (Τραχώνων και Αεροδρομίου) στον ανάντη του αεροδρομίου χώρο 

αποκτούσαν ενιαίο υδροκρίτη αφήνοντας έτσι μια ζώνη στο χώρο ανάπτυξης των 

εγκαταστάσεων που αποστραγγίζουν αυτοτελώς. 

Εντός του χώρου του αεροδρομίου υπήρχε επίσης ένα μικρό ρέμα με μικρή λεκάνη απορροής 

ανάντη, που ουσιαστικά αποστράγγιζε το χώρο αυτό. 

Τα δύο αυτά ρέματα δεν έχουν καταγραφεί στο Σχέδιο Διαχείρισης ως Επιφανειακά Υδατικά 

Συστήματα λόγω μικρού μέσου ετήσιου όγκου απορροής των με βάση την Οδηγία 2060/ΕΕ. Στην 

περιοχή μελέτης δεν έχουν καταγραφεί Λιμναία, Μεταβατικά και Τροποποιημένα Υδατικά 

Συστήματα. 
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5. ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 

5.1 ΓΕΝΙΚΑ  

Ο υδρολογικός κύκλος περιλαμβάνει μια σειρά διαδικασιών με τις οποίες το νερό κυκλοφορεί 

μεταξύ υδρόσφαιρας, ατμόσφαιρας, ξηράς και θάλασσας. Ο υδρολογικός κύκλος, ξεκινά με την 

διαρκή προσφορά νερού από την ατμόσφαιρα στην επιφάνεια της γης υπό τη μορφή 

υδρομετεώρων που καταλήγουν στους ποταμούς, στις λίμνες, στις θάλασσες, είτε μέσα από 

διήθηση των υπογείων νερών είτε άμεσα σαν επιφανειακή απορροή. Ο κύκλος κλείνει με την 

επαναφορά του νερού στην ατμόσφαιρα μέσω της εξάτμισης. Το συνολικό φαινόμενο της 

κυκλοφορίας και κατανομής του νερού στην ατμόσφαιρα και τη γη μπορεί να εκφραστεί από τη 

σχέση: 

P= I+R+ E 

Σύμφωνα με την οποία τα Ατμοσφαιρικά Κατακρημνίσματα είναι ίσα με το άθροισμα της 

Κατείσδυσης, της (Ι)Επιφανειακής Απορροής (R), και της Εξατμισοδιαπνοής. Στις φυτοκαλυμένες 

επιφάνειες ένα σημαντικό ποσοστό του εξατμιζόμενου νερού, είναι νερό που περνά μέσα από το 

φυτό και εξέρχεται στην ατμόσφαιρα κυρίως μέσω των στομάτων. Η κίνηση του νερού που έχει 

περάσει μέσω του φυτού λέγεται διαπνοή.  

Πριν διατεθεί μια ποσότητα υγρών επεξεργασμένων αποβλήτων σε μια συγκεκριμένη 

φυτοκαλυμμένη έκταση, θα πρέπει να είναι γνωστή η ποσότητα των ατμοσφαιρικών 

κατακρημνισμάτων που αυτή δέχεται ώστε να είναι δυνατόν να υπολογιστεί με ασφάλεια ποια 

είναι η μέγιστη ποσότητα νερού που η περιοχή μπορεί να δεχτεί, χωρίς το νερό να κατεισδύσει ή 

να παρουσιάσει επιφανειακή απορροή.  

 

5.1.1 Κατείσδυση (Ι) 

Οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την κατείσδυση είναι: 

 Το ύψος των κατακρημνισμάτων, η έντασή τους και η κατανομή τους μέσα στο υδρολογικό 

έτος. 

 Η φύση του εδάφους και των γεωλογικών σχηματισμών που συμμετέχουν στη δόμηση 

μιας περιοχής, παράγοντας που ρυθμίζει την περατότητα και το πορώδες. 

 Η κλίση του εδάφους, η βλάστηση, η θερμοκρασία και γενικότερα οι κλιματικές συνθήκες 

επηρεάζουν επίσης την κατείσδυση. 
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Η μέτρηση της κατείσδυσης γίνεται με λυσίμετρα, ή προκύπτει έμμεσα από την εξίσωση του 

υδρολογικού ισοζυγίου.  

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατό ή και να εξαλειφθεί 

εντελώς η ποσότητα του νερού που κατεισδύει και γίνεται προσπάθεια να περιοριστεί η 

ποσότητα του νερού που περνάει στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα. 

 

5.1.2 Επιφανειακή απορροή (R) 

H επιφανειακή απορροή περιλαμβάνει το ποσοστό των κατακρημνισμάτων που ρέουν 

επιφανειακά στο έδαφος και συγκεντρώνεται στο υδρογραφικό δίκτυο από το οποίο στη 

συνέχεια εξέρχεται από την υδρολογική λεκάνη. 

Η επιφανειακή απορροή επηρεάζεται από τους ίδιους παράγοντες που επηρεάζεται και η 

κατείσδυση. Στις ασβεστολιθικές (καρστικές) περιοχές η επιφανειακή απορροή είναι μικρή ή και 

μηδενική δεδομένου του μεγάλου ενεργού πορώδους που ευνοεί τη κατείσδυση.  

Κατά την εφαρμογή των αποβλήτων στο έδαφος για άρδευση λαμβάνεται σαν δεδομένο ότι η 

επιφανειακή απορροή θα είναι μηδενική, έτσι ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε απορροή 

επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στην περιοχή. 

Η επιφανειακή απορροή θα μπορούσε να μας απασχολήσει μόνο στην περίπτωση χωραφιών με 

σχετική κλίση και εκεί θα ήταν δύσκολο να μετρηθεί, παρά μόνο με ειδικές κατασκευές και αυτό 

για σκοπούς έρευνας (μέτρηση επιφανειακής απορροής και διάβρωσης του εδάφους). 

 

5.1.3 Εξατμισοδιαπνοή 

Με τον όρο εξάτμιση εννοούμε τη μετάπτωση του ύδατος από την υγρή στην αέρια φάση του και 

τη μετέπειτα μετακίνησή του προς την ατμόσφαιρα. Η εξάτμισοδιαπνοή από φυτοκαλυμένες 

περιοχές, η εξάτμιση από γυμνό έδαφος και η εξάτμιση από ελεύθερες επιφάνειες νερού είναι 

ακόμη από τις λιγότερο κατανοητές συνιστώσες του υδρολογικού κύκλου και η εκτίμησή τους σε 

εκτεταμένες περιοχές παραμένει δύσκολη. Η απ΄ ευθείας εξάτμιση από το έδαφος και η διαπνοή 

γίνονται ταυτόχρονα στη φύση και είναι δύσκολο να διαχωριστούν οι υδρατμοί που παράγονται 

με τις δύο διεργασίες. 

Η φυσική αυτή μεταβολή είναι η ίδια άσχετα με το αν παρατηρείται σε επιφάνειες ελεύθερου 

ύδατος, στην επιφάνεια του εδάφους ή σε φυτικές επιφάνειες εκτεθειμένες στην ατμόσφαιρα. Η 

ταχύτητα εξατμίσεως εξαρτάται από το υγρό και τη θερμοκρασία και είναι ανάλογη της 
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επιφάνειας. Επίσης όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά της τάσης των κεκορεσμένων ατμών και της 

τάσης των ατμών πάνω στην επιφάνεια του νερού, τόσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα 

εξατμίσεως. Ο φυσικός ρυθμός εξάτμισης καθορίζεται από τρεις θεμελιώδεις παράγοντες: 

 Τη φυσική διαθεσιμότητα (παρουσία) του νερού σε υγρή φάση, 

 Τη διαθεσιμότητα ενέργειας στην επιφάνεια του νερού για την πραγματοποίηση της 

εξάτμισης. 

 Την ευκολία με την οποία διαχέονται οι υδρατμοί στην ατμόσφαιρα. 

Ο όρος διαπνοή (transpiration) περιγράφει τη μετατροπή του νερού σε υδρατμούς που 

πραγματοποιείται στους πόρους της χλωρίδας και ιδίως των φυλλωμάτων των φυτών. Το νερό 

των φυτών απορροφάται από το έδαφος μέσω των ριζών και μέσω του αγγειακού συστήματος 

οδηγείται στους πόρους των φυλλωμάτων, γνωστούς ως στόματα, απ’ όπου διαπνέεται. Η 

βασική διαφορά της διαπνοής από την εξάτμιση από υδάτινες επιφάνειες ή βρεγμένο έδαφος, 

έγκειται στο γεγονός ότι τα κύτταρα των φυτών ελέγχουν το ρυθμό διαπνοής, μέσω της ρύθμισης 

των ανοιγμάτων των στομάτων. 

Εξατμισοδιαπνοή είναι το σύνολο των απωλειών νερού των κατακρημνισμάτων από την 

εξάτμιση εδαφών και από τη διαπνοή της χλωρίδας που επανέρχονται άμεσα στην ατμόσφαιρα 

χωρίς το νερό αυτό να έχει μετάσχει προηγουμένως στην ενεργή κατείσδυση ή την επιφανειακή 

απορροή. Η εξατμισοδιαπνοή φανερώνει την ταχύτητα με την οποία απομακρύνεται το νερό από 

το έδαφος και αποτελεί βασικό παράγοντα του υδρολογικού ισοζυγίου. Για λόγους τυποποίησης 

των υπολογισμών έχει εισαχθεί η έννοια της εξατμοδιαπνοής της καλλιέργειας αναφοράς, η 

οποία ορίζεται κατ’ αρχήν ως η εξατμοδιαπνοή από μια ιδεατή εκτεταμένη επιφάνεια καλυμμένη 

πλήρως από ομοιόμορφη χαμηλού ύψους χλόη που σκιάζει πλήρως το έδαφος και βρίσκεται σε 

συνθήκες ενεργού ανάπτυξης κάτω από συνθήκες απεριόριστης διαθεσιμότητας νερού. Η 

πραγματική εξατμοδιαπνοή είναι μικρότερη ή το πολύ ίση με τη δυνητική εξατμοδιαπνοή. Η 

εξατμοδιαπνοή, δυνητική ή πραγματική, εξαρτάται από το είδος της φυτοκάλυψης και τα 

χαρακτηριστικά της (ύψος, φύλλωμα, στάδιο ανάπτυξης κ.α). Η εξατμισοδιαπνοή εξαρτάται από 

τους παρακάτω παράγοντες : 

1. Την ηλιακή ακτινοβολία που σχετίζεται με τη θερμοκρασία και σχετική υγρασία, την ταχύτητα 

του ανέμου. 

2. Το φυτικό είδος. 

3. Το βάθος και η πυκνότητα του ριζικού συστήματος 

4. Το ποσοστό κάλυψης του εδάφους από την καλλιέργεια 
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5. Το ύψος της καλλιέργειας και η τραχύτητα του φυλλώματος 

6. Το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας 

7. Το έδαφος από την άποψη της υφής, δομής, φαινόμενου ειδικού βάρους, μακρο και 

μικροπορώδους και χημικές ιδιότητες. 

 

5.1.4 Μέθοδοι υπολογισμού εξατμισοδιαπνοής 

5.1.4.1 Μέθοδος Penman 

Με τη μέθοδο Penman μπορεί να υπολογιστεί μπορεί να υπολογιστεί η εξάτμιση από γυμνές 

επιφάνειες χωρίς φυτοκάλυψη. Το ύψος εξάτμισης ανά ημέρα (mm/d) δίνεται από τη σχέση: 

 

Αν το χρονικό βήμα υπολογισμού είναι ο μήνας, τότε η παραπάνω σχέση πρέπει να 

πολλαπλασιαστεί με τον αριθμό των ημερών του μήνα για να δώσει την συνολική μηνιαία 

εξάτμιση. Για τον υπολογισμό της εξάτμισης εισάγεται η συνάρτηση ανέμου F(u) καθώς και το 

έλλειμμα κορεσμού D που δίνονται από τις παρακάτω σχέσεις: 

F(u) = 0.13 + 0.140 u 

όπου u η ταχύτητα του ανέμου σε m/s. 

D = e* (1-U) 

όπου U η το ποσοστό της σχετικής υγρασίας και e* η πίεση κορεσμού των υδρατμών. 

 

5.1.4.2 Μέθοδος Penman - Monteith 

Ο Monteith εισήγαγε την έννοια της επιφανειακής αντίστασης των στομάτων rs, η οποία 

εκφράζει την ελεγχόμενη από την χλωρίδα αντίσταση των φυλλωμάτων στην εξάτμιση. Η 

παραδοχή που διατύπωσε το 1948 ο Penman ότι οι υδρατμοί κοντά στην επιφάνεια του υγρού 

είναι κορεσμένοι δεν ευσταθεί στην περίπτωση της διαπνοής όπου οι υδρατμοί δεν είναι 

κορεσμένοι στην επιφάνεια των φύλλων. Η επιφανειακή αντίσταση εξαρτάται από πολλούς 

παράγοντες, όπως την ακτινοβολία, το έλλειμμα κορεσμού, τη θερμοκρασία των φυλλωμάτων, 

το περιεχόμενο νερό στα φυλλώματα, το ύψος των φυτών. Το μοντέλο των Penman – Monteith 

είναι μία τροποποίηση της πρωτότυπης σχέσης από φυτοκαλυμμένη επιφάνεια του Penman 

ώστε να είναι δυνατή η εκτίμηση του ύψους της δυνητικής εξατμοδιαπνοής. Η μέθοδος Ρenman - 
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Monteith προτείνεται και χρησιμοποιείται από τον Food Agriculture Organization (FAO) του OHE 

για τον υπολογισμό των αναγκών των καλλιεργειών. Τα κλιματικά δεδομένα που απαιτούνται για 

τον υπολογισμό της εξατμισοδιαπνοής είναι η θερμοκρασία, η υγρασία (σχετική - απόλυτη), η 

ηλιακή ακτινοβολία (διάρκεια ηλιοφάνειας, ένταση) και ανακλώμενη ακτινοβολία, η ταχύτητα 

ανέμου. Η δυνητική εξατμοδιαπνοή (ύψος ανά ημέρα – mm/d) δίνεται από την σχέση: 

)(

/***4.86)(

gl

dr a

+D

+-D
=

rcGR
E

pSn

p  

Εp : η δυνατή εξάτμιση από το έδαφος (kg m-2 d-1 ≈ mm d-1) 

Δ : η κλίση της καμπύλης της πίεσης των κορεσμένων υδρατμών (kPa °C-1) 

Rn : η καθαρή ακτινοβολία (ΜJ m-2 d-1) 

Gs : η ροή θερμότητας στο έδαφος (ΜJ m-2 d-1) 

ρ : η πυκνότητα του αέρα (kg m-3) 

cp : η ειδική θερμότητα του αέρα (kJ kg-1 °C-1 = 1.013) 

δ : το έλλειμμα πίεσης υδρατμών του αέρα (kPa) 

ra : η αεροδυναμική αντίσταση (s m-1) 

λ : η λανθάνουσα θερμότητα της ατμοποίησης (MJ kg-1) 

γ : η ψυχρομετρική σταθερά (kPa °C-1) 

86.4  : ο παράγοντας μετατροπής από kJ s-1 σε MJ d-1 

 

5.1.4.3 Εμπειρικά μοντέλα 

Η πολυπλοκότητα των μεθόδων συνδυασμού για τον υπολογισμό της εξάτμισης και της 

δυνητικής εξατμοδιαπνοής καθώς και η απαίτηση τους σε πολλά δεδομένα εισόδου οδήγησε 

τους ερευνητές στην αναζήτηση απλούστερων εξισώσεων για τον υπολογισμό της εξάτμισης και 

της δυνητικής εξατμοδιαπνοής. Οι μέθοδοι αυτοί βασίζονται σε εμπειρικές εκφράσεις, απαιτούν 

θερμοκρασιακά δεδομένα εισόδου και έχουν τύχει ευρείας εφαρμογής κυρίως για την εκτίμησης 

των υδατικών αναγκών. 

 

α) Μέθοδος Thornthwaite 
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Είναι η πλέον απλή ως προς την υπολογιστική διαδικασία μέθοδος η οποία όμως έχει τύχει 

ευρύτατης εφαρμογής αν και τείνει να ξεπεραστεί. Η δυνητική εξατμοδιαπνοή κάποιου μήνα 

υπολογίζεται από την σχέση: 

 

Όπου: 

Ep η δυνητική εξατμοδιαπνοή σε mm/μήνα, 

Ta η μέση θερμοκρασία του μήνα σε °C,  

μ ο αριθμός των ημερών του μήνα, 

N η μέση αστρονομική διάρκεια ημέρας (λαμβάνεται η τιμή στην μέση του μήνα), 

I εμπειρικός συντελεστής που ονομάζεται ετήσιος θερμικός δείκτης  

a άλλος εμπειρικός συντελεστής, συνάρτηση του I. 

 

β) Μέθοδος Blaney- Criddle 

Η μέθοδος Blaney-Criddle έχει τύχει ευρύτατης εφαρμογής για την εκτίμηση των αρδευτικών 

αναγκών. Οι απαιτήσεις των καλλιεργειών προσδιορίζονται με βάση τα στοιχεία θερμοκρασίας, 

το εκατοστιαίο ποσοστό διάρκειας των ωρών της ημέρας κατά μήνα για το γεωγραφικό πλάτος 

της περιοχής των έργων, καθώς και ορισμένους συντελεστές. Η κατανάλωση των φυτών σε νερό 

εκφράζεται μαθηματικά από τη σχέση:  

Ε = K x f 

Όπου  f = 






 

94.3

*)32*8,1( 0 pt C
 

Αναλυτικότερα:  

Ε : Μηνιαία δυνητική εξατμισοδιαπνοή σε  mm/στρέμμα 

Κ : εμπειρικός συντελεστής υδατοκατανάλωσης ο οποίος εξαρτάται από το είδος του 
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φυτού και τη βλαστική του περίοδο 

F : παράγοντας υδατοκατανάλωσης για όλη την αρδευτική περίοδο,. 

toc : Μέση θερμοκρασία του αέρα σε οC 

p : Μηνιαίο ποσοστό % διάρκειας των ωρών της ημέρας σε εκατοστά του συνόλου 

των ωρών της ημέρας του έτους το οποίο εξαρτάται από το γεωγραφικό πλάτος 

του Βορείου ημισφαιρίου. Η περιοχή του αεροδρομίου των Χανίων βρίσκεται σε 

γεωγραφικό πλάτος 39° Βόρειο. 

 

5.2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΝΕΡΟ 

Τα φυτά χρειάζονται νερό για μία σειρά από βιοχημικές διαδικασίες όπως είναι η μεταφορά 

θρεπτικών συστατικών από το έδαφος, η θερμορύθμιση, κ.ο.κ. Οι καλλιέργειες, όταν έχουν στη 

διάθεσή τους νερό χωρίς κανένα περιορισμό, καταναλώνουν ποσότητες οι οποίες ρυθμίζονται 

από τις συνθήκες που επικρατούν στην ατμόσφαιρα περιβάλλει τα φυτά. Από το νερό που 

αντλούν τα φυτά από το έδαφος το 90,0% απομακρύνεται μέσω του μηχανισμού της διαπνοής. 

Από μία καλλιέργεια νερό χάνεται και μέσω εξάτμισης από την επιφάνεια του εδάφους. Νερό 

παρέχεται στα φυτά μέσω της βροχόπτωσης (ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των υγρών μηνών του 

έτους και μέσω της άρδευσης. Αν γνωρίζουμε το νερό που καταναλώνεται μέσω της 

εξατμισοδιαπνοής από μια καλλιέργεια είναι δυνατόν να γνωρίζουμε και πόσο νερό πρέπει να 

χορηγηθεί μέσω της άρδευσης ώστε να αναπληρωθεί αυτή η απώλεια.  

Οι υδατικές απαιτήσεις της καλλιέργειας ή των καλλιεργειών σε νερό εξαρτώνται από το είδος 

της καλλιέργειας και εκφράζονται μέσω του ισοζυγίου νερού στο ριζικό σύστημα του φυτού, το 

οποίο ουσιαστικά απεικονίζει την ισορροπία μεταξύ εισροών και εκροών νερού. Εισροές νερού 

είναι : 

 H βροχόπτωση της οποίας η ένταση και η διάρκεια έχει σχέση με την ποσότητα νερού 

που θα εισέλθει μέσω της επιφανείας του εδάφους στο ριζόστρωμα. 

 H άρδευση που σχετίζεται με το ρυθμό εφαρμογής του νερού στην επιφάνεια του 

εδάφους, την υγρασιακή του κατάσταση, την ταχύτητα διήθησης και την αρδευτική 

δόση. 

 Η τριχοειδής ανύψωση του νερού από τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα και μόνο στις 

περιπτώσεις που αυτός είναι σχετικά κοντά στο ριζόστρωμα. 

Εκροές νερού είναι: 
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 Η επιφανειακή απορροή που είναι δυνατό να προκύψει από μια έντονη βροχόπτωση 

υψηλής έντασης και μεγάλης διάρκειας, όπως επίσης και από μία υπεράρδευση, και το 

πρόβλημα επιτείνεται στην περίπτωση που το χωράφι έχει κάποια κλίση. 

 Η βαθιά διήθηση, μία μορφή εκροής ή απώλειας που συμβαίνει ούτως ή άλλως, μετά 

από μια καλή βροχή ή άρδευση, με έντονους ρυθμούς τις 2-3 πρώτες ημέρες και αρκετές 

ημέρες μετά με χαμηλούς ρυθμούς. 

 Η εξατμισοδιαπονή (ΕΤc) είναι ένας δείκτης του πόσο νερό χρειάζονται οι καλλιέργειες 

για την άριστη ανάπτυξη και παραγωγικότητα και αντιστοιχεί με την εκτίμηση των 

υδατικών αναγκών των φυτών. 

  

Σχήμα 5.2-1 Σχηματική παράσταση εξατμισοδιαπνοής(Α) & στοματίου φυλλώματος(Β). 

Οι παράμετροι βαθιά διήθηση και τριχοειδής ανύψωση είναι διαδικασίες πολύπλοκες και ως εκ 

τούτου είναι δύσκολη η εκτίμησή τους. Εξ΄ άλλου όταν η υπόγεια στάθμη είναι σε μεγάλο βάθος 

η τριχοειδής ανύψωση είναι πρακτικά ανύπαρκτη. Επομένως τα μετρήσιμα και σημαντικά 

μεγέθη που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στη σχεδίαση και τον υπολογισμό των υδατικών 

απαιτήσεων των φυτών είναι η βροχόπτωση, η άρδευση και η εξατμισοδιανοή. 

Η εκτίμηση της εξατμισοδιαπνοής μιας καλλιέργειας (ET
c
) γίνεται με τη βοήθεια της 

εξατμισοδιαπνοής της καλλιέργειας αναφοράς (ET
r
) και των φυτικών συντελεστών (k

c
) με μια 

σχέση της μορφής:  

ET
c 
= Κ

c 
EΤ

r 
(1) 

όπου: ET
c 

και EΤ
r 

είναι αντίστοιχα η εξατμισοδιαπνοή της καλλιέργειας και η εξατμισοδιαπνοή 

αναφοράς και Κ
c 
είναι ο φυτικός συντελεστής. 
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Η εξατμισοδιαπνοή αναφοράς (ΕΤr) συμφωνα με τη μεθοδολογία του FAO [Doorenbos and Pruitt 

(1977)] διαμορφώνεται από τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούν σε ένα τόπο και μόνο από 

αυτές και ορίζεται σαν η εξατμισοδιαπνοή από μία καλλιέργεια «αναφοράς» που αναπτύσσεται 

δυναμικά κάτω από συνθήκες πλήρους επάρκειας νερού. Η εξίσωση που προτάθηκε από τους 

Smith et al (1992) και Allen et al. (1994,1998), για να περιγράψει την εξατμισοδιαπνοή αναφοράς 

ET
r 

που ορίζεται σαν ο ρυθμός εξατμισοδιαπνοής μίας υποθετικής καλλιέργειας αναφοράς, με 

μέσο ύψος 0,12m, σταθερή αντίσταση φυτικής κόμης 70 sm
-1 

και σταθερό συντελεστή 

ανάκλασης ίσο με 0,23, η οποία προσομοιάζει την εξατμισοδιαπνοή από μια εκτεταμένη 

επιφάνεια γρασιδιού, ομοιόμορφου ύψους, που αναπτύσσεται δυναμικά, καλύπτει πλήρως το 

έδαφος και δεν υποφέρει από έλλειψη νερού. Η εξατμισοδιαπνοή υπολογίζεται σε mm. Ένα mm 

είναι ίσο με 1 λίτρο/m2 ή 1 m3/στρέμμα. Για να βρούμε πόση είναι η εξατμισοδιαπνοή μιας 

περιοχή συνολικά πρέπει να πολλαπλασιάσουμε τα mm με την αντίστοιχη έκταση αυτού. 

Είναι προφανές ότι κάθε ένα φυτικό είδος έχει τον δικό του ρυθμό κατανάλωσης του νερού 

(ανάλογα με το σύστημα των φύλλων του, το ποσοστό κάλυψης του εδάφους, το χρώμα των 

φύλλων, κ.α.). Αλλά και για το κάθε φυτικό είδος, ο ρυθμός κατανάλωσης του νερού αλλάζει 

μέσα στην καλλιεργητική περίοδο, καθώς το φυτό αναπτύσσεται. Τιμές των φυτικών 

συντελεστών για όλα τα φυτικά είδη υπάρχουν από την Ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία.  

Οι αρδευτικές αναγκες των φυτών στην συγκεκριμένη μελέτη παρουσιάζονται στον πίνακα 5.2.1 

που ακολουθεί:  
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Πίνακας 5.2.1 Αρδευτικές ανάγκες των φυτών που θα εγκατασταθούν στο Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού-Αγ.Κοσμά & στους κοινόχρηστους πρασίνους & 

ανοικτούς χώρους. 

    ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ           
ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

    
 

ΧΩΡΟΣ 
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ 

Ανάγκες 
Άρδευσης 

  
ΣΥΝΟΛΟ 
ΖΩΝΗΣ 

ΖΩΝΗ 
ΥΠΕΡΑΡΔΕΥΣΗΣ 

ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟ
ΓΗΣΗΣ 

ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ PIPE      

 

    m3/day m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h LS PN class DN    

    m3/day     Υπολογίζεται περί 
Υπολογίζεται 
περί 

  

Lateral Service  
Συνδέσεις στον 
κύριο αγωγό 

      
 

    m2     670 m3/day 750 m3/day          

    m3/day/m2   
στον  ΑΤ2 
Αρδευτικό Τομέα 2 

47 m3/h         
 

    hours/day   ισοκατανεμημένα εκτιμ.επιφ.       
ΕΣΩΤΕΡΙ
ΚΟ 

 

    hours/day     
                
715.000    

  16 HDPE (mm) 
 

AT1                        

HB_L_1 AT1 7,00 7,00 

38,00     7,00 01 

       

HB_L_2 AT1 7,00 7,00 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ 
ΔΥΟ  
ΠΕΡΙΟΧΩΝ: 

    

 

HB_L_3 AT1 7,00 7,00 16 90 73,6  

HB_L_4 AT1 7,00 7,00        

HB_L_5 AT6 5,00 5,00        

HB_L_6 AT7 5,00 5,00        

HB_L_25 AT1 7,00 7,00 14,00     7,00 02 16 90 73,6  



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ 
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    ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ           
ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

    
 

ΧΩΡΟΣ 
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ 

Ανάγκες 
Άρδευσης 

  
ΣΥΝΟΛΟ 
ΖΩΝΗΣ 

ΖΩΝΗ 
ΥΠΕΡΑΡΔΕΥΣΗΣ 

ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟ
ΓΗΣΗΣ 

ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ PIPE      

 

    m3/day m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h LS PN class DN    

HB_L_26 AT1 7,00 7,00        

HB_L_27 AT1 7,00 7,00 
14,00     7,00 03 

16 90 73,6  

HB_L_28 AT1 7,00 7,00        

HB_L_29 AT1 7,00 7,00 
14,00     7,00 04 

16 90 73,6  

HB_L_30 AT1 7,00 7,00        

HB_L_31 AT1 7,00 7,00 7,00     7,00 05 16 90 73,6  

HB_L_32 AT1 7,00 7,00 

56,00     7,00 06 

       

HB_L_33 AT1 7,00 7,00 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ 
ΔΥΟ  
ΠΕΡΙΟΧΩΝ: 

    

 

HB_L_34 AT1 7,00 7,00 16 90 73,6  

HB_L_35 AT1 7,00 7,00        

HB_L_36 AT1 7,00 7,00        

HB_L_37 AT1 7,00 7,00        

HB_L_38 AT1 7,00 7,00        

HB_L_39 AT15 7,00 7,00        

AT2                        

HB_S_1 AT2 8,13 8,125 8,13     13,91 07 16 90 73,6  
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    ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ           
ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

    
 

ΧΩΡΟΣ 
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ 

Ανάγκες 
Άρδευσης 

  
ΣΥΝΟΛΟ 
ΖΩΝΗΣ 

ΖΩΝΗ 
ΥΠΕΡΑΡΔΕΥΣΗΣ 

ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟ
ΓΗΣΗΣ 

ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ PIPE      

 

    m3/day m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h LS PN class DN    

ΑΠ6/ΚΧ6 ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ 5,79       5,79        

HB_S_1 AT2 8,13 8,125 8,13     
13,91 08 

16 90 73,6  

ΑΠ6/ΚΧ6 ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ 5,79       5,79        

HB_S_2 AT2 8,13 8,125 8,13     8,13 09 16 90 73,6  

HB_S_2 AT2 8,13 8,125 8,13     8,13 10 16 90 73,6  

HB_S_3 AT2 16,25 16,250 16,25     16,25 11 16 90 73,6  

HB_S_4 AT2 8,13 8,125 8,13 41,88   50,00 12a 16 160 130,8  

HB_S_4 AT2 8,13 8,125 8,13 41,88   50,00 12b 16 160 130,8  

HB_S_5 AT2 16,25 16,250 16,25     16,25 13 16 90 73,6  

HB_S_15 AT2 16,25 16,250 16,25     16,25 14 16 90 73,6  

HB_S_18 AT2 16,25 16,250 16,25     16,25 15 16 90 73,6  

HB_S_19 AT2 16,25 16,250 16,25     16,25 16 16 90 73,6  

AT3                 16      

HB_S_6 AT3 18,57 18,57 
27,86 

    27,86 
17 

16 125 102,2  

HB_S_7 AT3 9,29 9,29              

HB_S_8 AT3 9,29 9,29 
27,86 

    27,86 
18 

16 125 102,2  

HB_S_9 AT3 18,57 18,57              
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΓIOY ΚΟΣΜΑ  
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    ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ           
ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

    
 

ΧΩΡΟΣ 
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ 

Ανάγκες 
Άρδευσης 

  
ΣΥΝΟΛΟ 
ΖΩΝΗΣ 

ΖΩΝΗ 
ΥΠΕΡΑΡΔΕΥΣΗΣ 

ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟ
ΓΗΣΗΣ 

ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ PIPE      

 

    m3/day m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h LS PN class DN    

HB_S_7 AT3 9,29 9,29 
18,57 

    18,57 
19 

16 90 73,6  

HB_S_8 AT3 9,29 9,29              

HB_S_10 AT3 18,57 18,57 18,57     18,57 20 16 90 73,6  

HB_S_12 AT3 18,57 18,57 18,57     18,57 21 16 90 73,6  

HB_S_13 AT3 18,57 18,57 18,57     18,57 22 16 90 73,6  

AT4                        

HB_L_7 AT4 21,00 21,00 

88,0 

      

23 

       

HB_L_8 AT4 21,00 21,00       
ΕΝΑ ΣΕ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

    
 

HB_L_10 AT4 21,00 21,00     21,00 16 90 73,6  

HB_L_11 AT4 21,00 21,00              

backup AT4 6,00 4,00                

AT5                        

HB_S_11 AT5 21,67 21,67 21,67     21,67 24 16 90 73,6  

HB_S_16 AT5 21,67 21,67 21,67     21,67 25 16 90 73,6  

HB_S_17 AT5 21,67 21,67 

43,3 

    21,67 26 16 90 73,6  

HB_S_20 AT5 21,67 21,67         
ΕΝΑ ΣΕ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

    
 

HB_S_22 AT5 21,67 21,67 21,67     21,67 27 16 90 73,6  
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    ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ           
ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

    
 

ΧΩΡΟΣ 
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ 

Ανάγκες 
Άρδευσης 

  
ΣΥΝΟΛΟ 
ΖΩΝΗΣ 

ΖΩΝΗ 
ΥΠΕΡΑΡΔΕΥΣΗΣ 

ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟ
ΓΗΣΗΣ 

ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ PIPE      

 

    m3/day m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h LS PN class DN    

HB_S_23 AT5 21,67 21,67 21,67     21,67 28 16 90 73,6  

AT6                        

HB_L_17 AT6 21,00 21,00 

172,00 

      

29 

       

HB_L_18 AT6 21,00 21,00       
ΕΝΑ ΣΕ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

    
 

HB_L_19 AT6 21,00 21,00     21,00 16 90 73,6  

HB_L_20 AT6 21,00 21,00              

HB_L_21 AT6 21,00 21,00              

HB_L_22 AT6 21,00 21,00              

HB_L_23 AT7 21,00 21,00              

HB_L_24 AT7 21,00 21,00              

backup AT6 6,00 4,00              

                         

HB_L_9 AT4 21,00 21,00 

130,0 

    21,00 

30 

16 90 73,6  

HB_L_13 AT4 21,00 21,00       
ΕΝΑ ΣΕ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

    
 

HB_L_12 AT7 21,00 21,00              

HB_L_14 AT7 21,00 21,00              

HB_L_15 AT7 21,00 21,00              



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΓIOY ΚΟΣΜΑ  

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΑΝΑΧΡ/ΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΕΛ 

 

 

45 

    ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ           
ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

    
 

ΧΩΡΟΣ 
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ 

Ανάγκες 
Άρδευσης 

  
ΣΥΝΟΛΟ 
ΖΩΝΗΣ 

ΖΩΝΗ 
ΥΠΕΡΑΡΔΕΥΣΗΣ 

ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟ
ΓΗΣΗΣ 

ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ PIPE      

 

    m3/day m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h LS PN class DN    

HB_L_16 AT7 21,00 21,00              

backup AT7 6,00 4,00              

                         

HB_S_44 AT8 18,57 18,57 

37,14 

    18,57 

31 

16 140 114,6  

HB_S_45 AT8 18,57 18,57       
ΕΝΑ ΣΕ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

    
 

HB_S_48 AT8 18,57 18,57 

37,14 

    18,57 

32 

16 140 114,6  

HB_S_49 AT8 18,57 18,57       
ΕΝΑ ΣΕ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

    
 

HB_S_50 AT8 18,57 18,57 

55,71 

    18,57 

33 

16 140 114,6  

HB_S_51 AT8 18,57 18,57       
ΕΝΑ ΣΕ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

    
 

HB_S_52 AT8 18,57 18,57              

                         

HB_S_36 AT9 18,57 18,57 

74,2857 

    18,57 

34 

16 90 73,6  

HB_S_37 AT9 18,57 18,57       
ΕΝΑ ΣΕ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

    
 

HB_S_38 AT9 18,57 18,57              

HB_S_43 AT9 18,57 18,57              

HB_S_46 AT9 18,57 18,57 

55,7143 

    18,57 

35 

16 90 73,6  

HB_S_47 AT9 18,57 18,57       
ΕΝΑ ΣΕ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

    
 



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΓIOY ΚΟΣΜΑ  

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΑΝΑΧΡ/ΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΕΛ 

 

 

46 

    ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ           
ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

    
 

ΧΩΡΟΣ 
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ 

Ανάγκες 
Άρδευσης 

  
ΣΥΝΟΛΟ 
ΖΩΝΗΣ 

ΖΩΝΗ 
ΥΠΕΡΑΡΔΕΥΣΗΣ 

ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟ
ΓΗΣΗΣ 

ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ PIPE      

 

    m3/day m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h LS PN class DN    

HB_S_53 AT9 18,57 18,57              

                         

HB_S_32 AT10 18,57 18,57 

74,29 

    18,57 

36 

16 90 73,6  

HB_S_33 AT10 18,57 18,57       
ΕΝΑ ΣΕ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

    
 

HB_S_34 AT10 18,57 18,57              

HB_S_35 AT10 18,57 18,57              

HB_S_39 AT10 18,57 18,57 

55,71 

    18,57 

37 

16 90 73,6  

HB_S_40 AT10 18,57 18,57       
ΕΝΑ ΣΕ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

    
 

HB_S_41 AT10 18,57 18,57              

                         

HB_S_25 AT11 18,57 18,57 

55,71 

    18,57 

38 

16 90 73,6  

HB_S_27 AT11 18,57 18,57       
ΕΝΑ ΣΕ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

    
 

HB_S_28 AT11 18,57 18,57              

HB_S_26 AT11 18,57 18,57 

74,29 

    18,57 

39 

16 90 73,6  

HB_S_29 AT11 18,57 18,57       
ΕΝΑ ΣΕ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

    
 

HB_S_30 AT11 18,57 18,57              



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΓIOY ΚΟΣΜΑ  

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΑΝΑΧΡ/ΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΕΛ 

 

 

47 

    ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ           
ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

    
 

ΧΩΡΟΣ 
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ 

Ανάγκες 
Άρδευσης 

  
ΣΥΝΟΛΟ 
ΖΩΝΗΣ 

ΖΩΝΗ 
ΥΠΕΡΑΡΔΕΥΣΗΣ 

ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟ
ΓΗΣΗΣ 

ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ PIPE      

 

    m3/day m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h LS PN class DN    

HB_S_31 AT11 18,57 18,57             

 

                         

HB_S_24 AT12 18,57 18,57 18,57     18,57 40 16 90 73,6  

HB_S_42 AT12 18,57 18,57 18,57     18,57 41 16 90 73,6  

HB_S_54 AT12 18,57 18,57 18,57     18,57 42 16 90 73,6  

HB_S_55 AT12 18,57 18,57 
37,14 

    37,14 
43 

16 160 130,8  

HB_S_56 AT12 18,57 18,57       16      

HB_S_57 AT12 18,57 18,57 18,57     18,57 44 16 90 73,6  

HB_S_58 AT12 18,57 18,57 18,57     18,57 45 16 90 73,6  

                         

HB_S_59 AT13 16,25 16,25 

32,50 

    16,25 

46 

16 90 73,6  

HB_S_60 AT13 16,25 16,25       
ΕΝΑ ΣΕ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

    
 

HB_S_62 AT13 16,25 16,25 16,25     16,25 47 16 90 73,6  

HB_S_63 AT13 16,25 16,25 16,25     16,25 48 16 90 73,6  

HB_S_64 AT13 16,25 16,25 

32,500 

    16,25 

49 

16 90 73,6  

HB_S_65 AT13 16,25 16,25       
ΕΝΑ ΣΕ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

    
 



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΓIOY ΚΟΣΜΑ  

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΑΝΑΧΡ/ΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΕΛ 

 

 

48 

    ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ           
ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

    
 

ΧΩΡΟΣ 
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ 

Ανάγκες 
Άρδευσης 

  
ΣΥΝΟΛΟ 
ΖΩΝΗΣ 

ΖΩΝΗ 
ΥΠΕΡΑΡΔΕΥΣΗΣ 

ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟ
ΓΗΣΗΣ 

ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ PIPE      

 

    m3/day m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h LS PN class DN    

                         

HB_L_40 AT14 7,00 7,00 

131,5700 

    21,00 

50 

16 90 73,6  

HB_L_41 AT14 7,00 7,00       
ΤΡΙΑ ΣΕ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

    
 

HB_L_42 AT14 7,00 7,00              

HB_L_43 AT14 7,00 7,00              

HB_L_44 AT14 7,00 7,00              

HB_L_45 AT14 7,00 7,00              

HB_L_46 AT14 7,00 7,00              

HB_L_47 AT14 7,00 7,00              

HB_L_48 AT14 7,00 7,00              

HB_L_49 AT14 7,00 7,00              

HB_L_50 AT14 7,00 7,00              

HB_L_51 AT14 7,00 7,00              

HB_L_52 AT14 7,00 7,00              

HB_L_53 AT14 7,00 7,00              

HB_L_54 AT14 7,00 7,00              

HB_L_55 AT14 7,00 7,00              

HB_L_56 AT14 7,00 7,00              



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΓIOY ΚΟΣΜΑ  

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΑΝΑΧΡ/ΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΕΛ 

 

 

49 

    ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ           
ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

    
 

ΧΩΡΟΣ 
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ 

Ανάγκες 
Άρδευσης 

  
ΣΥΝΟΛΟ 
ΖΩΝΗΣ 

ΖΩΝΗ 
ΥΠΕΡΑΡΔΕΥΣΗΣ 

ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟ
ΓΗΣΗΣ 

ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ PIPE      

 

    m3/day m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h LS PN class DN    

HB_L_57 AT14 7,00 7,00              

backup AT14 5,57 5,57                

                         

HB_L_58 AT15 7,00 7,00 

134,0 

    21,00 

51 

16 90 73,6  

HB_L_59 AT15 7,00 7,00       
ΤΡΙΑ ΣΕ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

    
 

HB_L_60 AT15 7,00 7,00              

HB_L_61 AT15 7,00 7,00              

HB_L_62 AT15 7,00 7,00              

HB_L_63 AT15 7,00 7,00              

HB_L_64 AT15 11,00 11,00              

HB_L_65 AT15 11,00 11,00              

HB_L_66 AT15 7,00 7,00              

HB_L_67 AT15 7,00 7,00              

HB_L_68 AT15 7,00 7,00              

HB_L_69 AT15 7,00 7,00              

HB_L_70 AT15 7,00 7,00              

HB_L_71 AT15 7,00 7,00              

HB_L_72 AT15 7,00 7,00              



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΓIOY ΚΟΣΜΑ  

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΑΝΑΧΡ/ΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΕΛ 

 

 

50 

    ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ           
ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

    
 

ΧΩΡΟΣ 
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ 

Ανάγκες 
Άρδευσης 

  
ΣΥΝΟΛΟ 
ΖΩΝΗΣ 

ΖΩΝΗ 
ΥΠΕΡΑΡΔΕΥΣΗΣ 

ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟ
ΓΗΣΗΣ 

ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ PIPE      

 

    m3/day m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h LS PN class DN    

HB_L_73 AT15 7,00 7,00              

HB_L_74 AT15 7,00 7,00              

HB_L_75 AT15 7,00 7,00              

                         

HB_S_61 AT13 16,25 16,25 

34,82 

    16,25 

52 

16 90 73,6  

HB_S_67 AT16 18,57 18,57       
ΕΝΑ ΣΕ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

    
 

HB_S_68 AT16 18,57 18,57 
37,14 

    18,57 
53 

16 90 73,6  

HB_S_73 AT16 18,57 18,57              

HB_S_66 AT13 16,25 16,25 

34,82 

    18,57 

54 

16 90 73,6  

HB_S_69 AT16 18,57 18,57       
ΕΝΑ ΣΕ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

    
 

HB_S_70 AT16 18,57 18,57 18,57     18,57 55 16 90 73,6  

HB_S_71 AT16 18,57 18,57 18,57     18,57 56 16 90 73,6  

HB_S_72 AT16 18,57 18,57 18,57     18,57 57 16 90 73,6  

            
 

        2080,00 83,75              

            
 

ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ 
ΠΡΑΣΙΝΟ 

                      
 



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΓIOY ΚΟΣΜΑ  

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΑΝΑΧΡ/ΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΕΛ 

 

 

51 

    ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ           
ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

    
 

ΧΩΡΟΣ 
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ 

Ανάγκες 
Άρδευσης 

  
ΣΥΝΟΛΟ 
ΖΩΝΗΣ 

ΖΩΝΗ 
ΥΠΕΡΑΡΔΕΥΣΗΣ 

ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟ
ΓΗΣΗΣ 

ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ PIPE      

 

    m3/day m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h LS PN class DN    

ΑΠ6/ΚΧ4 ΑΤ.1 21,05   63,16   21,05 21,05 58 16 125 102,2  

ΑΠ6/ΚΧ3 ΑΤ.1 10,53       10,53 10,53 59 16 90 73,6  

ΑΠ6/ΚΧ3 ΑΤ.1 10,53       10,53 10,53 60 16 90 73,6  

ΑΠ5/ΚΧ1 ΑΤ.1 21,05       21,05 21,05 61 16 125 102,2  

                         

ΑΠ4/ΚΧ8 ΑΤ.4 5,26   70,53   5,26 5,26 62 16 90 73,6  

ΑΠ4/ΚΧ6 ΑΤ.4 10,53       10,53 10,53 63 16 90 73,6  

ΑΠ5/ΚΧ2 ΑΤ.4 31,58       31,58 31,58 64 16 125 102,2  

ΑΠ5/ΚΧ5 ΑΤ.4 23,16       23,16 23,16 65 16 90 73,6  

                         

ΑΠ5/ΚΧ4 ΑΤ.6 15,79   89,47   15,79 15,79 66 16 90 73,6  

ΑΠ4/ΚΧ12 ΑΤ.6 10,53       10,53 10,53 67 16 90 73,6  

ΑΠ4/ΚΧ11 ΑΤ.6 15,79       15,79 15,79 68 16 90 73,6  

ΑΠ4/ΚΧ16 ΑΤ.6 31,58       31,58 31,58 69 16 125 102,2  

ΠΟΛ.ΚΕΝΤΡΟ ΑΤ.6 5,26       5,26 5,26 70 16 90 73,6  

ΠΟΛ.ΚΕΝΤΡΟ ΑΤ.6 5,26       5,26 5,26 71 16 90 73,6  

ΠΟΛ.ΚΕΝΤΡΟ ΑΤ.6 5,26       5,26 5,26 72 16 90 73,6  



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΓIOY ΚΟΣΜΑ  

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΑΝΑΧΡ/ΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΕΛ 

 

 

52 

    ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ           
ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

    
 

ΧΩΡΟΣ 
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ 

Ανάγκες 
Άρδευσης 

  
ΣΥΝΟΛΟ 
ΖΩΝΗΣ 

ΖΩΝΗ 
ΥΠΕΡΑΡΔΕΥΣΗΣ 

ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟ
ΓΗΣΗΣ 

ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ PIPE      

 

    m3/day m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h LS PN class DN    

                         

ΑΠ4/ΚΧ2 ΑΤ.7 42,11   91,58   42,11 42,11 73 16 140 114,6  

ΑΠ4/ΚΧ15 ΑΤ.7 7,37       7,37 7,37 74 16 90 73,6  

ΑΠ3/ΚΧ6 ΑΤ.7 5,26       5,26 5,26 75 16 90 73,6  

ΑΠ3/ΚΧ2 ΑΤ.7 10,53       10,53 10,53 76 16 90 73,6  

ΑΠ3/ΚΧ8 ΑΤ.7 26,32       26,32 26,32 77 16 140 114,6  

                         

ΑΠ2/ΚΧ16 ΑΤ.8 21,05   36,84   21,05 21,05 78 16 140 114,6  

ΑΠ2/ΚΧ16 ΑΤ.8 10,53       10,53 10,53 79 16 90 73,6  

ΑΠ2/ΚΧ11 ΑΤ.8 5,26       5,26 5,26 80 16 90 73,6  

                         

ΑΠ2/ΚΧ8 ΑΤ.9 21,05   36,84   21,05 21,05 81 16 90 73,6  

ΑΠ2/ΚΧ3 ΑΤ.9 5,26       5,26 5,26 82 16 90 73,6  

ΑΠ2/ΚΧ5-6 ΑΤ.9 10,53       10,53 10,53 83 16 90 73,6  

                         

ΑΠ1/ΚΧ21 ΑΤ.10 42,11   84,21   42,11 42,11 84 16 140 114,6  

ΑΠ1/ΚΧ16-18 ΑΤ.10 10,53       10,53 10,53 85 16 90 73,6  

ΑΠ1/ΚΧ10-12 ΑΤ.10 15,79       15,79 15,79 86 16 90 73,6  



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΓIOY ΚΟΣΜΑ  

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΑΝΑΧΡ/ΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΕΛ 
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    ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ           
ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

    
 

ΧΩΡΟΣ 
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ 

Ανάγκες 
Άρδευσης 

  
ΣΥΝΟΛΟ 
ΖΩΝΗΣ 

ΖΩΝΗ 
ΥΠΕΡΑΡΔΕΥΣΗΣ 

ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟ
ΓΗΣΗΣ 

ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ PIPE      

 

    m3/day m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h LS PN class DN    

ΑΠ1/ΚΧ6-8 ΑΤ.10 15,79       15,79 15,79 87 16 90 73,6  

                         

ΑΠ1/ΚΧ2-4 ΑΤ.11 15,79   73,68   15,79 15,79 88 16 90 73,6  

ΑΠ1/ΚΧ2-4 ΑΤ.11 10,53       10,53 10,53 89 16 90 73,6  

Π1/ΚΧ8 ΑΤ.11 47,37       47,37 47,37 90 16 140 114,6  

                         

CFD2-GREEN ΑΤ.13 36,84   47,37   36,84 36,84 91 16 90 73,6  

                         

ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ 
ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ 

ΑΤ.14 31,58   94,74   31,58 31,58 92 16 110 90 
 

Π1/ΚΦ1 ΑΤ.14 31,58       31,58 31,58 93 16 110 90 
 

CFD 1-3 ΑΤ.14 31,58       31,58 31,58 94 16 110 90  

                         

ΠΜ-Π1/ΚΧ7 ΑΤ.15 10,53   63,16   10,53 10,53 95 16 90 73,6  

ΠΜ-Π1/ΚΧ3 ΑΤ.15 7,89       7,89 7,89 96 16 90 73,6  

ΠΜ-Π1/ΚΧ2 ΑΤ.15 7,89       7,89 7,89 97 16 90 73,6  

ΠΜ-Π1/ΚΧ1 ΑΤ.15 7,89       7,89 7,89 98 16 90 73,6  

ΠΜ-Π1/ΚΧ5 ΑΤ.15 7,89       7,89 7,89 99 16 90 73,6  



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΓIOY ΚΟΣΜΑ  
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    ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ           
ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

    
 

ΧΩΡΟΣ 
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ 

Ανάγκες 
Άρδευσης 

  
ΣΥΝΟΛΟ 
ΖΩΝΗΣ 

ΖΩΝΗ 
ΥΠΕΡΑΡΔΕΥΣΗΣ 

ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟ
ΓΗΣΗΣ 

ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ PIPE      

 

    m3/day m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h LS PN class DN    

PL1 ΑΤ.15 10,53       10,53 10,53 100 16 90 73,6 
 

PL2 ΑΤ.15 10,53       10,53 10,53 101 16 90 73,6 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ          752,63            



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΓIOY ΚΟΣΜΑ  

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΑΝΑΧΡ/ΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΕΛ 
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ   2080 670,00 752,63 m3/day 

          3503 

       

 Π
Α

Ρ
Α

Δ
Ο

Χ
Η

  

      Διαθεσιμοτητα Αρδευτικου νερού για περιαστικό πράσινο ΜΑΧ 750 m3/day 

      μόνο μονο στον Α.Τομέα 2   47 m3/h 

      1 m3/day καλύπτει                         953    m2 αρδ.επιφανεια 

      ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ: 1 m3/day καλύπτει                         950    m2 αρδ.επιφανεια 



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 
ΠΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΓIOY ΚΟΣΜΑ  

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΑΝΑΧΡ/ΣΗΣ 

ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΕΛ 
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Το σύνολο των φυτικών ειδών που αναμένεται να φυτευτούν στην περιοχή του Μητροπολιτικού 

Πάρκου Ελληνικού καθώς και εβδομαδιαίες τους ανάγκες σε νερό δίνονται στον πίνακα 5.2-2 

που ακολουθεί:  

 

Πίνακας 5.2.-2 Ποσότητες και φυτικά είδη που θα φυτευτούν στην περιοχή του 

Μητροπολιτικού πάρκου Ελληνικού καθώς και οι εβδομαδιαίες τους απαιτήσεις σε νερό.  

Α/Α 
ΦΥΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ (ΒΑΣΕΙ 

ΤΥΠΟΛΟΓΙΑΣ) 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΝΑΓΚΕΣ 
(ΛΤ/ΕΒΔ) 

ΑΝΑΓΚΕΣ  
(Μ

3
/ΕΒΔ) 

1 Δένδρα ΤΕΜ 32.100 51,59 1656,17 

2 Θάμνοι/Μακίες ΤΕΜ 796.916 8,22 6551,45 

3 Αγρωστώδη ΤΕΜ 164.400 5,41 889,05 

4 Χλοοτάπητας Μ
2
 109.036 49,00 5342,76 

  ΣΥΝΟΛΟ       14.439,44 

 

Στον πίνακα 5.2.-3 που ακολουθεί δίνονται οι μηνιαίες απαιτήσεις σε νερό των φυτικών ειδών τα 

οποία θα καλύψουν το φυτικό πλάνο του Μητροπολιτικού Πάρκου Ελληνικού αλλά και οι ημέρες 

άρδευσης ανά μήνα.  

 

Πίνακας 5.2-3 Μηνιαία απαίτηση άρδευσης 
 

ΜΗΝΑΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΑΡΔΕΥΣΗΣ 
ΗΜΕΡΕΣ 

ΑΡΔΕΥΣΗΣ/MHNA  

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 0,00   

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 0,00   

ΜΑΡΤΙΟΣ 20.627,80 10,00 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 41.255,60 20,00 

ΜΑΙΟΣ 61.883,40 30,00 

ΙΟΥΝΙΟΣ 61.883,40 30,00 

ΙΟΥΛΙΟΣ 61.883,40 30,00 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 61.883,40 30,00 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 61.883,40 30,00 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 41.255,60 20,00 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 20.627,80 10,00 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 0,00   

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 433.183,80 210,00 

 



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 
ΠΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΓIOY ΚΟΣΜΑ  

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΑΝΑΧΡ/ΣΗΣ 

ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΕΛ 
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5.3 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  

Ο ημερήσιος αρδευτικός κύκλος υπολογίζεται σε 16 ώρες και θα εκτελείται τμηματικά σε ζώνες 

και σε χρόνους ανάλογους των υδατικών αναγκών κάθε ζώνης.  

Το σύνολο της έκτασης έχει χωριστεί σε 16 αρδευτικούς τομείς (Α.Τ.). Κάθε αρδευτικός τομέας 

έχει χωριστεί σε περιοχές. Κάθε περιοχή έχει ανάγκη άρδευσης από 7 έως 21m3/h 

Ο αρδευτικός τομέας Νο 1 έχει χωριστεί σε 18 περιοχές, των 7 m3/h, ο αρδευτικός τομέας Ν3 έχει 

χωριστεί σε 7 περιοχές των 18.57 m3/h, ο αρδευτικός τομέας 5 έχει χωριστεί σε 6 περιοχές των 

21.67 m3/h και ούτω καθεξής. 

Οι περιοχές των Κοινόχρηστών Χώρων (Κ.Χ.) περιμετρικά του πάρκου, έχουν κατανεμηθεί σε 

τομείς Α.Τ, που είχαν τις μικρότερες παροχές προς το πάρκο.  

Ο ορθολογικός προγραμματισμός θα επιβάλει την λειτουργία διαφόρων περιοχών από 

διάφορους τομείς να λειτουργούν ταυτόχρονά και όχι όλες οι περιοχές του κάθε τομέα να 

λειτουργούν ταυτόχρονα. 

Για την φάση των υπολογισμών, έχουν καθορισθεί οι ζώνες με βάση την ώρα λειτουργίας τους σε 

24ωρη βάση.  

Η ενδεδειγμένες ώρες άρδευσης είναι οι βραδινές ώρες, έτσι θεωρούμε κατανομή των 

απαιτούμενων 16 ωρών ανά 24ωρο, ότι θα εκκινούν στην 24:00.  

Έτσι η πρώτη ζώνη, θα αρδεύει τον Αρδευτικό τομέα 1, στης 24:00, με χρόνο λειτουργίας μία 

ώρα. Η δεύτερη ζώνη θα αρδεύει τον αρδευτικό τομέα 2 στη 01:00, με χρόνο λειτουργίας μία 

ώρα και ούτω καθεξής. 

Για τις ανάγκες των υπολογισμών του δικτύου άρδευσης έχουν γίνει οι παρακάτω θεωρήσεις. 

Ως δυσμενέστερη περίπτωση, στην φάση των υπολογισμών, θεωρήθηκε ότι όλες οι περιοχές 

κάθε αρδευτικού τομέα θα λειτουργούν ταυτόχρονα. 

Η μέγιστες ανάγκες του πάρκου είναι 130 m3/h για κάθε έναν από τους αρδευτικούς τομείς, σε 

16ωρή βάση. Η αρδευτική απαίτηση του πάρκου υπολογίζεται σε 16 ώρες * 130 m3/h = 2.080 

m3/ημέρα. 

Σε αυτές τις ανάγκες πρέπει να προστεθεί η αναγκαία υπεράρδευση που δύναται να γίνει στον 

Αρδευτικό τομέα Ν.2 , με απαίτηση 670- 720 m3/ημέρα. 

Αρα η συνολική ανάγκη του πάρκου σε νερό είναι  2.750- 2.800 m3/ημέρα. 

Στις παραπάνω ποσότητες πρέπει να προστεθεί η ανάγκη σε άρδευση των Κοινόχρηστων Χώρων 

περιμετρικά του πάρκου. Αυτή η ανάγκη υπολογίζεται περίπου σε 700-750 m3/ημέρα. 

Αθροιστικά η συνολικές ανάγκες σε άρδευση είναι 3.500 m3/ημέρα. 

Με βάση αυτές τις ανάγκες έγινε η κατανομή στους Αρδευτικούς τομείς, που παρουσιάζονται 

στον πίνακα 5.3.-1. 



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 
ΠΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΓIOY ΚΟΣΜΑ  

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΑΝΑΧΡ/ΣΗΣ 
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Πίνακας 5.2-4 Ωριαία απαίτηση νερού ανά αρδευτικό τομέα στον Μητροπολιτικό Πόλο του 

Ελληνικού-Αγ. Κοσμά. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Μ.Μ. 

ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 1 127,68 m³/h 

ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 2 126,86 m³/h 

ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 3 127,56 m³/h 

ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 4 126,35 m³/h 

ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 5 126,38 m³/h 

ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 6 128,25 m³/h 

ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 7 128,2 m³/h 

ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 8 126,5 m³/h 

ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 9 126,5 m³/h 

ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 10 126,39 m³/h 

ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 11 126,88 m³/h 

ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 12 126,11 m³/h 

ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 13 126,68 m³/h 

ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 14 126 m³/h 

ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 15 126,77 m³/h 

ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 16 126,78 m³/h 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ 
ΠΑΡΚΟΥ 

2029,89 m³/ημέρα 

  
 

  

ΥΠΕΡΑΡΔΕΥΣΗ 668,88 m³/ημέρα 

  
 

  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2698,77 m³/ημέρα 

  
 

  

ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ 801,23 m³/ημέρα 

  50,08 m³/h 

  
 

  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3500 m³/ημέρα 

Ο σχεδιασμός του έργου προβλέπει δεξαμενή νερού, η οποία θα καλύπτει το δυσμενέστερο 

σενάριο ζήτησης νερού άρδευσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υψηλές υδατικές ανάγκες 

επικεντρώνονται τους μήνες Μάιο έως και Σεπτέμβριο. Επίσης λαμβάνεται υπόψη η 

αντιμετώπιση περιόδων ανομβρίας καθώς και οι αναμενόμενες κλιματολογικές αλλαγές που θα 

επιφέρουν στην Αθήνα θερμότερο κλίμα και πλέον ανισότροπη ετήσια κατανομή των 

βροχοπτώσεων. Η άρδευση των θάμνων και των δένδρων θα γίνει με υπέργεια ή υπόγεια 

στάγδην άρδευση. Οι αθλητικοί χώροι θα αρδευτούν με υπόγειους εκτοξευτές καθώς και οι 



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 
ΠΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΓIOY ΚΟΣΜΑ  
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υπόλοιποι χώροι χλοοτάπητα θα αρδευτούν υπογείως. Οι υδατικές ανάγκες για το σύνολο του 

Πάρκου ετησίως ανέρχεται σε περίπου 2.800 m3 ημερησίως. Η ανάγκη άρδευσης των Κ.Χ 

περιμετρικά του πάρκου εκτιμάται σε 700 m3 ημερησίως, οπότε το σύνολο της ημερήσιας 

ανάγκης σε νερού είναι 3.500 m3. 

Οι αρδεύσιμες ημέρες ανέρχονται στις 210 ημερολογιακές ημέρες για τα δένδρα και τους 

θάμνους (συμπεριλαμβανομένων και των φρύγανων και των χόρτων) ενώ για τον χλοοτάπητα ο 

αρδευτικός κύκλος ανέρχεται στις 210 ημερολογιακές ημέρες και για τις ελεύθερες επιφάνειες 

ανέρχεται στις είκοσι μέρες ετησίως. Οι υδατικές αυτές ανάγκες αφορούν τα δύο πρώτα χρόνια 

μετά την φύτευση και την εγκατάσταση των φυτών. Στην συνέχεια οι υδατικές ανάγκες, πλην 

αυτές των χλοοταπήτων που παραμένουν ίδιες, βαίνουν μειούμενες. Στην συνέχεια στο Σχήμα 

5.3.1-1 παρουσιάζεται το σχέδιο των περιοχών του Μητροπολιτικού Πάρκου Ελληνικού – Αγίου 

Κοσμά οι οποίες θα αρδευτούν με τα επεξεργασμένα λύματα της Μονάδας Επεξεργασίας 

Λυμάτων: 

 

Σχήμα 5.3-1 Αρδευόμενες με επεξεργασμένα λύματα περιοχές του Μητροπολιτικού πάρκου 

Ελληνικού - Αγίου Κοσμά 
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6 ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

6.1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο επαναχρησιμοποίησης των υγρών αποβλήτων περιλαμβάνει την 

Κ.Υ.Α. Αριθ. οικ. 145116/2011 και την τροποποίησή της (Κ.Υ.Α. Αριθ. οικ. 191002/2013 – ΦΕΚ 

2220/Β/09.09.2013), με τις οποίες ουσιαστικά προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις και όλες οι 

απαιτούμενες μελέτες ώστε να είναι δυνατή η επαναχρησιμοποίηση των υγρών αποβλήτων. 

Οι εφαρμογές επαναχρησιμοποίησης που προσδιορίζονται στην ΚΥΑ περιλαμβάνουν: 

α) επαναχρησιμοποίηση για άρδευση (με ή χωρίς περιορισμούς), 

β) τροφοδότηση ή εμπλουτισμό υπόγειων υδροφορέων, 

γ) αστική και περιαστική επαναχρησιμοποίηση, 

δ) επαναχρησιμοποίηση για βιομηχανική χρήση και 

ε) επαναχρησιμοποίηση στα υδατικά συστήματα (όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 7 του ΠΔ 

51/2007) που χρησιμοποιούνται για την απόληψη πόσιμου ύδατος. 

Όπως έχει προαναφερθεί, τα τελικά προϊόντα της τριτοβάθμιας επεξεργασίας των λυμάτων θα 

χρησιμοποιηθούν για χωρίς περιορισμούς άρδευση των εκτάσεων του Μητροπολιτικού Πάρκου 

και των χώρων πρασίνου στις Περιοχές Πολεοδόμησης και Ζώνες Ανάπτυξης.  

Επομένως, οι μέθοδοι επαναχρησιμοποίησης σε συνάρτηση με τις εφαρμογές της ΚΥΑ 

συνίστανται σε: 

 επαναχρησιμοποίηση (απεριόριστη) για άρδευση 

 αστική και περιαστική επαναχρησιμοποίηση 

 έμμεσος τεχνητός εμπλουτισμός των υπογείων υδροφορέων (λόγω της πιθανής 

διήθησης ποσοτήτων του διατιθέμενου αρδευτικού νερού που καταλήγουν στους 

υπόγειους υδροφορείς κυρίως κατά την υγρή περίοδο) 

Ανάλογα με την εφαρμογή της επαναχρησιμοποίησης, το είδος και τη δυναμικότητα της 

εγκατάστασης, τίθενται όρια φυσικοχημικών, μικροβιολογικών και οικοτοξικολογικών 

παραμέτρων των προς επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων. Επιπλέον, καθορίζονται η κατ’ 

ελάχιστο απαιτούμενη επεξεργασία και η συχνότητα δειγματοληψιών και αναλύσεων. 

Από την στιγμή που η επαναχρησιμοποίηση θα γίνει με σκοπό την απεριόριστη άρδευση, την 

αστική και περιαστική χρήση (δημόσιο πάρκο, εγκαταστάσεις αναψυχής, κ.λπ.), αλλά ελέγχεται 

και η περίπτωση του έμμεσου τεχνητού εμπλουτισμού μέσω της άρδευσης, θα πρέπει να 
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ικανοποιούνται οι δυσμενέστεροι όροι και οι προϋποθέσεις των πινάκων της ΚΥΑ 145116/2011 

(ΦΕΚ 354/Β/201 («Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση 

επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις»).  

Ανάλογα με την εφαρμογή της επαναχρησιμοποίησης, το είδος και τη δυναμικότητα της 

εγκατάστασης, τίθενται όρια φυσικοχημικών, μικροβιολογικών και οικοτοξικολογικών 

παραμέτρων των προς επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων. Επιπλέον, καθορίζονται η κατ’ 

ελάχιστο απαιτούμενη επεξεργασία και η συχνότητα δειγματοληψιών και αναλύσεων. 

Για την απεριόριστη άρδευση σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΚΥΑ έχουν εφαρμογή οι Πίνακες 11 και 

2 του Παραρτήματος Ι, ο Πίνακας 4 του Παραρτήματος ΙΙ, ο Πίνακας 5 του Παραρτήματος ΙΙΙ και ο 

Πίνακας 6 του Παραρτήματος IV. 

Για τον έμμεσο εμπλουτισμό των υπόγειων υδροφορέων σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΚΥΑ έχουν 

εφαρμογή οι Πίνακες 1 και 3 του Παραρτήματος Ι, ο Πίνακας 4 του Παραρτήματος ΙΙ και ο 

Πίνακας 6 του Παραρτήματος IV. 

Για την αστική και περιαστική επαναχρησιμοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ έχουν 

εφαρμογή οι Πίνακες 3 του Παραρτήματος Ι, ο Πίνακας 4 του Παραρτήματος ΙΙ και ο Πίνακας 6 

του Παραρτήματος IV. 

Μεταξύ των Πινάκων 2 και 3  που δίνουν τα όρια για μικροβιολογικές και συμβατικές 

παραμέτρους καθώς και η κατ’ ελάχιστον απαιτούμενη επεξεργασία και συχνότητα 

δειγματοληψιών και αναλύσεων επιλέγονται τα στοιχεία του Πίνακα 3 τα οποία είναι τα 

δυσμενέστερα. 

Επιπλέον, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τον σχεδιασμό των έργων οι μέγιστες 

επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις μετάλλων και στοιχείων (Πίνακας 4 της ΚΥΑ), τα επιθυμητά 

αγρονομικά χαρακτηριστικά των προς άρδευση επαναχρησιμοποιούμενων επεξεργασμένων 

υγρών αποβλήτων (Πίνακας 5 της ΚΥΑ) και τέλος οι μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις 

ουσιών προτεραιότητας και τοξικότητας σε ανακτημένα υγρά απόβλητα (Πίνακας 6 της ΚΥΑ). 

Στη συνέχεια δίνονται όλοι οι σχετικοί προαναφερόμενοι Πίνακες της ΚΥΑ. 

 

                                                 
1
 Ο Πίνακας 1 αναφέρεται στις περιπτώσεις περιορισμένης άρδευσης και βιομηχανικής χρήσης και δεν έχει 

εφαρμογή στην παρούσα. 
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Πίνακας 6.1-1 (Παράρτημα Ι της ΚΥΑ 145116/ΦΕΚ 354/08-03-11 Πίνακας 3) Όρια για μικροβιολογικές και συμβατικές παραμέτρους καθώς και η κατ’ 

ελάχιστον απαιτούμενη επεξεργασία και συχνότητα δειγματοληψιών και αναλύσεων στην περίπτωση επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών 

αποβλήτων για απεριόριστη άρδευση, βιομηχανική χρήση νερού ψύξης μιας χρήσης και εμπλουτισμό υπόγειου υδροφορέα, που δεν χρησιμοποιείται 

για πόση και με διήθηση διαμέσου κατάλληλου εδαφικού στρώματος 

Τύπος Επαναχρησιμοποίησης Escherichia  

Coli  

ΕC/100 ml)  

BOD5  

(mg/l) 

SS 

(mg/l) 

 

Θολότητα  

(NTU) 

Κατ ελάχιστον 

απαιτούμενη 

επεξεργασία  

Ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψιών και 

αναλύσεων νερού προς επαναχρησιμοποίηση 

Αστική Χρήση 

Μεγάλες εκτάσεις (νεκροταφεία, πρανή 

αυτοκινητοδρόμων, γήπεδα φκόλφ, δημόσια πάρκα), 

εγκαταστάσεις αναψυχής, κατάσβεση πυρκαϊών, 

συμπύκνωση εδαφών,α καθαρισμός οδών και 

πεζοδρόμων, διακοσμητικά συντριβάνια.  

Πότισμα με καταιονισμό απαγορεύεται  

≤ 2 για το 

80%των 

δειγμάτων και 

≤ 20 για το 

95% των 

δειγμάτων 

 

≤ 10 γαι 

το 80% 

των 

δειγμάτ

ων  

≤ 2 για το 

80%των 

δειγμάτω

ν 

≤ 2 διάμεση 

τιμή 

- 

Δευτεροβάθμια 

βιολογική 

επεξεργασία 

ακολουθούμενη 

από 

Προχωρημένη 

επεξεργασία 

και 
)
 

Απολύμανση 
(γ)

 

BOD5, SS,N,P, σύμφωνα με τις επιταγές της ΚΥΑ 

5673/400/5.3.1997 (ΦΕΚ 192/Β/14.3.97) 

 

Θολότητα και διαπερατότητα: για ανακτημένο νερό από 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας με ισοδύναμο πληθυσμο 

μεγαλύτερο από 50000 κατοίκους τέσσερις ανά εβδομάδα 

και δύο ανά εβδομάδα στις υπόλοιπες περιπτώσεις 

ΤC: για ανακτημένο νερό από εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

με ισοδύναμο πληθυσμο μεγαλύτερο από 50000 κατοίκους 

επτά ανά εβδομάδα και τρείς ανά εβδομάδα στις 

υπόλοιπες περιπτώσεις. Κατ΄εξαίρεση για νησιωτικές 

περιοχές με τεκμηριωμένη έλλειψη κατάλληλης 

εργαστηριακής υποδομής δύο ανά εβδομάδα 

 

Υπολειμάτικό χλώριο: συνεχώς (εφ΄όσον εφαρμόζεται 

χλωρίωση) 

Εμπλουτισμός υπόγειων υδροφορέων 

που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 7του Π.Δ. 

51/2-3-2007 (ΦΕΚ 54/Α/8-3-2007), με γεωτρήσεις 

Νερό ψύξης μιας χρήσης  

Περιαστικό πράσινο 

Συμπεριλαμβανομένων των αλσών και δασών  

 

Σημειώσεις Πίνακα 3 

θ) Όπως η σημείωση (α) του Πίνακα 1 με την πρόσθετη απαίτηση να επιτυγχάνεται απομάκρυνση αζώτου μέσω νιτροποίησης–απονιτροποίησης, ώστε οι συγκεντρώσεις 
αμμωνιακού αζώτου και ολικού αζώτου να είναι μικρότερες  από 2 mg/l και 15 mg/l αντίστοιχα 
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ι) Κατάλληλο σύστημα μεμβρανών (συνιστάται τουλάχιστον υπερδιήθηση) ή ισοδύναμο σύστημα επεξεργασίας που να επιτυγχάνει τα αναφερόμενα στον Πίνακα 3 όρια 
για το BOD5, τα SS και τη θολότητα. Στην περίπτωση χρήσης βιολογικών αντιδραστήρων μεμβράνης (membrane bioreactors) είναι δυνατή η συγχώνευση της 
δευτεροβάθμιας και προχωρημένης επεξεργασίας. 

κ) Χλωρίωση, οζόνωση, χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) ή άλλου είδους μέθοδος καταστροφής ή συγκράτησης παθογόνων, που εξασφαλίζουν στην εκροή την 
απαιτούμενη συγκέντρωση ολικών κολοβακτηριδίων για το 80% των δειγμάτων. Σε κάθε περίπτωση κατά την εφαρμογή της χλωρίωσης θα εξασφαλίζεται συγκέντρωση 
υπολειμματικού χλωρίου ≥ 2 mg/l, εμβολοειδής ροή (λόγος μήκους ροής/πλάτος μεγαλύτερο ή ίσο από 40) και ελάχιστος χρόνος επαφής 60 min, ενώ η αναγκαιότητα 
αποχλωρίωσης πριν από την επαναχρησιμοποίηση θα εξετάζεται κατά περίπτωση. Για απολύμανση με UV θα εξασφαλίζεται ελάχιστη δόση 60 mWsec/cm2 στο τέλος της 
ζωής των λαμπτήρων και για τον σχεδιασμό του συστήματος UV δεν θα λαμβάνεται τιμή διαπερατότητας μεγαλύτερη από 70%. Θα πρέπει με κατάλληλη μελέτη, που 
συμπεριλαμβάνεται στη μελέτη σχεδιασμού και εφαρμογής να τεκμηριώνεται η επάρκεια, η αποτελεσματικότητα και κυρίως, η ευχέρεια ελέγχου της 
αποτελεσματικότητας της απολύμανσης.  

λ) Στις περιπτώσεις δασών είναι δυνατή η κατά περίπτωση, μετά από τεκμηρίωση, εφαρμογή των απαιτήσεων του Πίνακα 2 ή του Πίνακα 1.  

μ) κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται το πότισμα με καταιονισμό σε περιπτώσεις άρδευσης εκτάσεων (π.χ. γηπέδων γκολφ) όπου είναι τεχνικά δύσκολη η εφαρμογή άλλου 
συστήματος άρδευσης.  
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Πίνακας 6.1-2 (Πίνακας 1 της ΚΥΑ 5673/400/5.3.97 (ΦΕΚ 192/Β/14.3.97) Απαιτήσεις για απορρίψεις από σταθμούς επεξεργασίας αστικών λυμάτων 

που διέπονται από τα άρθρα 4 της ΚΥΑ 5673/400/5.3.97 (ΦΕΚ 192/Β/14.3.97). Εφαρμόζεται η τιμή συγκέντρωσης ή το ποσοστό μείωσης.  

 

Παράμετροι Συγκέντρωση Ελάχιστη εκατοστιαία μείωση 
(1)

 Μέθοδοι μέτρησης αναφοράς 

Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (BOD5) 

στους 20 
ο
C χωρίς νιτροποίηση 

25 mg/l O2 

70-90 

Ομογενοποιημένο αδιηθητο ακατακάθιστο δείγμα.  

Προσδιορισμός του διαλελυμένου οξυγόνου πριν & 

μετά πενθήμερη επώαση στους 20
 ο

C σε απόλυτο 

σκότος. Προσθήκη παρεμποδιστή νιτροποίησης 
40 δυνάμει αρθ.4 παρ 2 

Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο 125 mg/l O2 75 
Ομογενοποιημένο αδιηθητο ακατακάθιστο δείγμα.  

Διχρωμικό κάλιο 

Ολικά αιωρούμενα στερεά 

35 mg/l  (1) 90 ( ) - Διήθηση αντιπροσωπευτικού δείγματος μέσω φίλτρου 

μεμβράνης των 0,45 μm ξήρανση σε θερμοκρασία 105 

ο
C και ζύγιση 

- Φυγοκέντριση αντιπροσωπευτικού δείγματος επί 

τουλάχιστον 5 λεπτά με μέση επιτάχυνση 2800 – 3200 g 

σε θερμοκρασία 105 
ο
C και ζύγιση 

35 δυνάμει αρθ.4 παρ 2 

(άνω των 1000 ιπ) 

90 δυνάμει αρθ.4 παρ 2 

(άνω των 10000 ιπ) 

60 δυνάμει αρθ.4 παρ 2 

(2000 - 1000 ιπ) 

70 δυνάμει αρθ.4 παρ 2 

(2000 – 1000 ιπ) 

 

(1) Μείωση ανάλογα με το φορτίο των εισερχομένων λυμάτων  

(2) Η παράμετρος αυτή μπορεί να αντικατασταθεί από άλλη: Ολικός οργανικός άνθρακας (TOC) ή ολικά απαιτούμενο οξυγόνο ή μπορεί να ..... σχέση μεταξύ του BOD5 και της 

υποκατάστατης παραμέτρου 

(3) Η απαίτηση αυτή είναι προαιρετική.  

Οι αναλύσεις που αφορούν απορρίψεις από τελμάτωση διεξάγονται σε διηθημένα δείγματα. Ωστόσο η συγκέντρωση συνόλου των αιωρουμένων στερεών σε αδιήθητα δείγματα δεν πρέπει 

να υπερβαίνουν τα 150 mg/l.  
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Πίνακας 6.1-3 (Παράρτημα ΙΙ της ΚΥΑ 145116/ΦΕΚ 354/08-03-11 Πίνακας 4) Μέγιστες 

επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις μετάλλων και στοιχείων 

 

Μέταλλο Μέγιστη συγκέντρωση 

(mg/l) 

Al (αργίλιο) 5 

As (αρσενικό) 0.1 

Be (βηρύλιο) 0.1 

Cd (κάδμιο) 0.01 

Co (κοβάλτιο) 0.05 

Cr (χρώμιο) 0.1 

Cu (χαλκός) 0.2 

F (φθόριο) 1.0 

Fe (σίδηρος)  3.0 

Li (λίθιο) 2.5 

Mn (μαγγάνιο) 0.2 

Mo (μόλυβδαίνιο) 0.01 

Ni (νικέλιο) 0.2 

Pb (μόλυβδος) 0.1 

Se (σελήνιο)  0.02 

V (βανάδιο)  0.1 

Zn (ψευδάργυρος)  2.0 

Hg (υδράργυρος)  0.002 

B (βόριο)  2 

 

Η ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψιών και αναλύσεων για τις παραμέτρους του Πίνακα 4 καθορίζεται σε:  

 12 ανά έτος για ανακτημένα υγρά απόβλητα από εγκαταστάσεις επεξεργασίας με ισοδύναμο πληθυσμό 

μεγαλύτερο από 200,000 κατοίκους και υγρά βιομηχανικά απόβλητα από βιομηχανικές δραστηριότητες που δεν 

εμπίπτουν στις κατηγορίες (ανεξαρτήτως μεγέθους δραστηριότητας) της ΚΥΑ 5673/400/5.3.97 (ΦΕΚ 

192/Β/14.3.97).  

 4 ανά έτος για ανακτημένα υγρά απόβλητα από εγκαταστάσεις επεξεργασίας με ισοδύναμο πληθυσμό μεταξύ 

50.000−200.000 κατοίκων 

 2 ανά έτος για ανακτημένα υγρά απόβλητα από εγκαταστάσεις επεξεργασίας με ισοδύναμο πληθυσμό μεταξύ 

10.000−50.000 κατοίκων και υγρά βιομηχανικά απόβλητα από βιομηχανικές δραστηριότητες που εμπίπτουν στις 

κατηγορίες (ανεξαρτήτως μεγέθους δραστηριότητας) της ΚΥΑ 5673/400/5.3.97 (ΦΕΚ 192/Β/14.3.97).  

 1 ανά έτος για ανακτημένα υγρά απόβλητα από εγκαταστάσεις επεξεργασίας με ισοδύναμο πληθυσμό μεταξύ 

2.000−10.000 κατοίκων. 

Για εγκαταστάσεις επεξεργασίας με ισοδύναμο πληθυσμό μικρότερο των 2,000 και οικιακά ιδιωτικά συστήματα 

επεξεργασίας δεν απαιτείται έλεγχος για τη διαπίστωση τήρησης των ορίων του Πίνακα. 
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Πίνακας 6.1-4 (Παράρτημα ΙΙΙ της ΚΥΑ 145116/ΦΕΚ 354/08-03-11 Πίνακας 5) Επιθυμητά 

αγρονομικά χαρακτηριστικά των προς άρδευση επαναχρησιμοποιούμενων επεξεργασμένων 

υγρών αποβλήτων 

 

Πιθανό πρόβλημα κατά την 

άρδευση 
Μονάδες 

Βαθμός περιορισμών κατά την εφαρμογή 

Μηδαμινός Μικρός - Μέτριος Μεγάλος 

Αλατότητα (Επηρεάζει την διαθεσιμότητα του νερού στο έδαφος) 

ECw 
(1)

 dS/ m < 0.7 0.7 -3.0 > 3.0 

Ή     

TDS (ολικά διαλυμένα mg/l < 450 450 -2000 > 2000 

Διαπερατότητα 

SAR
(2)

 = 0 - 3 και 

ECw = 

          3 – 6 

          6-12 

          12-20 

          20-40 

 > 0.7 

 

> 1.2 

> 1.9 

> 2.9 

> 5.0 

0.7 -0.2 

 

1.2 -0.3 

1.9 -0.5 

2.9 -1.3 

5.0 -2.9 

< 0.2 

 

< 0.3 

< 0.5 

< 1.3 

< 2.9 

Ειδική τοξικότητα ιόντων 

Νάτριο (Na) 

Επιφανειακή άρδευση 

(προσρόφηση δια των ριζών) 

SAR 

 

< 3 

 

3 -9 

 

> 9 

Καταιονισμός (προσρόφηση 

δια των φύλλων) 

mg/l ≤70 > 70  

Χλωριόντα (Cl) 

Επιφανειακή άρδευση 

(προσρόφηση δια των ριζών) 

mg/l < 140 140 -350 > 350 

Καταιονισμός (προσρόφηση 

δια των φύλλων) 

mg/l ≤ 100 > 100  

Άλλες επιπτώσεις 

Άζωτο (NO3-N)
(3)

 mg/l < 5 5 -30 > 30 

HCO3 (μόνο για άρδευση για 

καταιονισμό) 

mg/l < 90 90-500 > 500 

Ph Τυπικό διάστημα 6.5-8.5 

 

1
 ECw ηλεκτρική αγωγιμότητα σε deciSiemens ανά μέτρο στους 25

ο
 C 

2
 SAR βαθμός απορρόφησης νατρίου 

3
 NO3 – N νιτρικό άζωτο σε όρους αζώτου 
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Η ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψίων και αναλύσεων για τις παραμέτρους του Πίνακα 5 καθορίζεται σε 2 ανά έτος 

για ανακτημένα υγρά απόβλητα από εγκαταστάσεις επεξεργασίας με ισοδύναμο πληθυσμό μεγαλύτερο από 10.000 

κατοίκους και σε 1 ανά έτος για τις υπόλοιπες περιπτώσεις. 

 

Επισημαίνεται ότι τα όρια του Πίνακα 5 είναι ενδεικτικά και επιθυμητά χωρίς να είναι επιτακτικά και η ισχύς τους θα 

καθορίζεται κατά περίπτωση σε συνάρτηση με την ενδεχόμενη ανάμιξη των ανακτημένων υγρών αποβλήτων με 

καθαρά νερά, το είδος της καλλιέργειας, τα χαρακτηριστικά του εδάφους, τις κλιματικές συνθήκες, τον εξοπλισμό 

άρδευσης και άλλα στοιχεία της μελέτης άρδευση. 
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Πίνακας 6.1-5 (Παράρτημα ΙV της ΚΥΑ 145116/ΦΕΚ 354/08-03-11 Πίνακας 6) Μέγιστες 

επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ουσιών προτεραιότητας και τοξικότητας σε ανακτημένα υγρά 

απόβλητα 

Παράμετρος  CAS Μέγιστη συγκέντρωση (μg/l) 

Alachlor 15972-60-8 0,7 

Ανθρακένιο 120-12-7 1 

Ατραζίνη 1912-24-9 2 

Βεζόλιο 71-43-2 5 

Βρωμιούχος Διφαινυλαιθέρας 32534-81-9 0,025 

Ανθρακο-τετραχλωρίδιο 56-23-5 ΜΑ 

C10-13 Χλωροαλκάνια 85535-84-8 1,4 

Chlorfenvinphos 470-90-6 0,3 

Chlorpyrifos (Chlorpyrifos-ethyl) 2921-88-2 0,1 

Aldrin 309-00-2 MA 

Dieldrin 60-57-1 MA 

Endrin( 72-20-8 MA 

Ιsodrin 465-73-6 0,01 

DDT ολικό ΔΕΝ MA 

para-para-DDT 50-29-3 MA 

1,2 Διχλωροαιθάνιο 107-06-2 20 

Διχλωρομεθάνιο 75-09-2 50 

Φθαλικό δι(2-αιθυλεξίλιο)-(ΦΔΕΕ- DEHP) 117-81-7 10 

Diuron 330-54-1 1.0 

Ενδοσουλφάνιο 115-29-7 0,01 

Φλουορανθένιο 206-44-0 1 

Εξαχλωροβενζόλιο 118-74-1 MA 

Εξαχλωροβουταδιένιο 87-68-3 0,6 

Εξαχλωροκυκλοεξάνιο 608-73-1 MA 

Isoproturon 34123-59-6 1 

Ναφθαλένιο 91-20-3 2,4 

Εννεϋλοφαινόλη [4-εννεϋλοφαινόλη] 104-40-5 2 

Οκτυλοφαινόλη [4-(1,1΄ 3,3΄ τεραμεθυλβουτυλικη)-
φαινόλη 

140-66-9 1 

Πεναχλωροβενζόλιο 608-93-5 0,1 

Πενταχλωροφαινόλη 87-86-5 1 

Βενζο(α)πυρένιο 50-32-8 0,1 

Βενζο(β)φλουορανθένιο 
Βενζο(κ)φλουορανθένιο 

205-99-2 
207-08-9 

Αθροιστικά =0,03 

Βενζο(ζ,η,θ)-περιλένιο 
Ινδενο(1,2,3-γδ)πυρένιο 

191-24-2 
193-39-5 

Αθροιστικά =0,02 

Σιμαζίνη 122-34-9 1 

Τετραχλωροαιθυλένιο 127-18-4 10 

Τριχλωροαιθυλένιο 79-01-6 10 

Ενώσεις τριβουτιλτινης (κατιόν) 36643-28-4 0,003 

Τριχλωροβενζόλια (όλα ισομερή) 12002-48-1 0,4 

Τριχλωρομεθάνιο 67-66-3 2,5 

Τριφθοραλίνη 1582-09-8 0,03 

Οξεία τοξικότητα στον οργανισμό δείκτη Daphnia 
Magna (πριν από την απολύμανση) 

 1 Μονάδα τοξικότητας (TU 50 ≤1) 

MΑ= Μη ανιχνεύσιμο  
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6.2 ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 145116/08-03-2011 

Στο παρόν κεφάλαιο αναπτύσσεται η εναρμόνιση της παρούσας μελέτης ανάλογα με τα 

απαιτούμενα παραδοτέα που προβλέπονται στην ΚΥΑ 145116/08-03-2011: 

 Για την απεριόριστη άρδευση με επεξεργασμένα υγρά απόβλητα απαιτείται η εκπόνηση 

μελέτης σχεδιασμού και εφαρμογής η οποία σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΚΥΑ πρέπει να 

περιλαμβάνει: 

α) το υδατικό ισοζύγιο, σε συνάρτηση και με τις αρδευόμενες καλλιέργειες και το ισοζύγιο 

οργανικού φορτίου και θρεπτικών καθώς και κρίσιμων ιχνοστοιχείων, προκειμένου να 

προσδιορισθεί η ανά μονάδα αρδευόμενης επιφάνειας επιτρεπόμενη φόρτιση με 

επεξεργασμένα υγρά απόβλητα (Δίνονται στο Κεφάλαιο 5 και 8 της παρούσας) 

β) τον υπολογισμό της συνολικά απαιτούμενης εδαφικής έκτασης, (Δίνονται στο Κεφάλαιο 5 

και 8 της παρούσας) 

γ) τα προγράμματα παρακολούθησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών των 

επαναχρησιμοποιούμενων υγρών αποβλήτων και κατά περίπτωση, τα απαιτούμενα 

προγράμματα παρακολούθησης των χαρακτηριστικών του εδάφους και των αρδευόμενων 

καλλιεργειών (Δίνονται στο προηγούμενο Κεφάλαιο και στο Κεφάλαιο 11 της παρούσας) 

δ) τα τυχόν απαιτούμενα πρόσθετα μέτρα και όρια για την συγκεκριμένη εφαρμογή 

(ενδεχόμενη περίφραξη της αρδευόμενης έκτασης, τρόπος άρδευσης, κλπ) (Το συγκεκριμένο 

πεδίο αφορά την άρδευση υπό περιορισμούς επομένως δεν απαιτείται κάποια πρόβλεψη 

στην παρούσα) 

ε) τα απαιτούμενα μέτρα ενημέρωσης και προστασίας για τους χρήστες και τους 

καταναλωτές, που πρέπει να λαμβάνονται, με ευθύνη του φορέα υλοποίησης της άρδευσης, 

ο οποίος μπορεί να είναι ο φορέας διαχείρισης ή ο άμεσος χρήστης του ανακτημένου νερού. 

(Δίνονται στο Κεφάλαιο 10 της παρούσας) 

στ) τον προσδιορισμό των τυχόν ελάχιστων απαιτούμενων αποστάσεων της συγκεκριμένης 

εφαρμογής από υφιστάμενες ή μελλοντικές υδροληψίες ή άλλες χρήσεις (Δίνονται στο 

Κεφάλαιο 10 της παρούσας). 

 Για τον έμμεσο εμπλουτισμό μέσω διήθησης απαιτείται η εκπόνηση μελέτης σχεδιασμού και 

εφαρμογής του εμπλουτισμού (περιλαμβάνεται και η εκπόνηση ειδικής υδρογεωλογικής 

μελέτης) η οποία σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΚΥΑ πρέπει να περιλαμβάνει: 

α) εξέταση των συγκεντρώσεων στα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα των ουσιών που 

περιλαμβάνονται στην υπ. αριθ. 39626/2208/2009 ΚΥΑ (Β΄2075) (Βλ. Κεφάλαιο 4.5 της 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ) 
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β) εξειδίκευση των προβλεπόμενων στην ανωτέρω ΚΥΑ μέτρων και περιορισμών ανάλογα με 

τη μέθοδο εφαρμογής του εμπλουτισμού, την ποιότητα των επεξεργασμένων υγρών 

αποβλήτων και την κατάσταση του υπόγειου υδροφορέα, (Βλ. Κεφάλαιο 4 και 5 της ΕΙΔΙΚΗΣ 

ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ και προηγούμενο Κεφάλαιο της παρούσας) 

γ) περιγραφή της ποσότητας και ποιότητας του εισαγόμενου ανακτημένου ύδατος, (Βλ. 

Κεφάλαιο 6 της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ) 

δ) προγράμματα παρακολούθησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών των 

επαναχρησιμοποιούμενων υγρών αποβλήτων και κατά περίπτωση τα απαιτούμενα από την 

υπ. αριθ. 39626/2208/2009 ΚΥΑ, προγράμματα παρακολούθησης των χαρακτηριστικών των 

υπογείων υδάτων, (Βλ. Κεφάλαιο 7 της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ) 

ε) την επιτυγχανόμενη αραίωση με τα ύδατα του υπόγειου υδροφορέα. (Βλ. Κεφάλαιο 6 και 

7 της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ) 

Επιπλέον δίνονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 5 της ΚΥΑ : 

α) το βάθος του υδροφόρου ορίζοντα, 

β) η ύπαρξη ή μη πολλαπλών γεωλογικών στρωμάτων και η υδραυλική αγωγιμότητα 

εκάστου στρώματος, 

γ) το βάθος που θα πραγματοποιείται ο εμπλουτισμός. 

 Τέλος, για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για αστική και 

περιαστική χρήση απαιτείται, μελέτη σχεδιασμού και εφαρμογής της δραστηριότητας που 

αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη χρήση. Στη μελέτη αυτή, πέραν των ελάχιστων απαιτήσεων 

που αναφέρονται στο άρθρο 4, θα εξειδικεύονται τα τυχόν πρόσθετα μέτρα που απαιτούνται 

ανάλογα με τη χρήση και την έκταση εφαρμογής της. (Δίνονται στο Κεφάλαιο 10 και 11της 

παρούσας). 
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7. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ  

Σύμφωνα με τις ανάγκες για άρδευση του πρασίνου του πάρκου και των κοινόχρηστων πράσινων 

και των ανοικτών χώρων, η δυναμικότητα της μονάδας καθορίζεται σε 3.500 m3/day για την Α 

φάση με την δυνατότητα επέκτασης μέχρι διπλασιασμού της δυναμικότητας στο μέλλον (7.000 

m3/day).  

Το σύστημα επεξεργασίας θα περιλαμβάνει μεμβράνες υπερδιήθησης σε σύστημα MBR και η 

ποιότητα των επεξεργασμένων θα είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του πίνακα 3 της ΚΥΑ 

145116/2011, για την επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων για αστική και περιαστική χρήση. 

Η εγκατάσταση επεξεργασίας θα αποτελείται από: 

 Την κυρίως μονάδα επεξεργασίας η οποία θα αποτελεί ένα ενιαίο δομικό σύνολο, θα έχει 

δυναμικότητα 3.500 m3/day, (με χώρο και αναμονές για την μελλοντική κατασκευή μιας 

όμοιας) η οποία περιλαμβάνει: 

o Μονάδα προεπεξεργασίας  

o Μονάδα βιολογικής επεξεργασίας αποτελούμενη από υπόγειες δεξαμενές απο-

οξυγόνωσης ανακυκλοφορούσας ιλύος, απονιτροποίησης, αερισμού, μεμβρανών 

και αντλιοστάσιο ιλύος. 

o Υπερκείμενο των δεξαμενών κτήριο στο οποίο εγκαθίσταται η προεπεξεργασία, ο 

εξοπλισμός επεξεργασίας (φυσητήρες αερισμού, συστήματα αποθήκευσης και 

δοσομέτρησης χημικών, σύστημα απολύμανσης, κ.λπ.) και το δωμάτιο ελέγχου της 

εγκατάστασης. 

 Υπόγεια δίδυμη δεξαμενή αποθήκευσης όγκου 10.000 m3 και αντλιοστάσιο άρδευσης. Η 

δεξαμενή είναι υπόγεια και κλειστή, κατασκευασμένη από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

Αποτελείται από δύο παράλληλους θαλάμους, καθένας με διαστάσεις 80,0x15,90x4,80 m κι 

ενεργό βάθος υγρών 4,30 m. Κάθε θάλαμος έχει δύο κανάλια πλάτους 7,5m έκαστο έτσι 

ώστε να εξασφαλίζεται η μαιανδρική ροή και η κίνηση του νερού. Ο συνολικός ωφέλιμος 

όγκος της δεξαμενής είναι 10.000 m3. 

 Κτήριο υποσταθμού στο οποίο θα εγκατασταθούν ο εξοπλισμός μέσης τάσης, ο 

μετασχηματιστής, ο Γενικός Πίνακας Χαμηλής Τάσης και η γεννήτρια εφεδρικής λειτουργίας. 

Το κτήριο υποσταθμού και το δωμάτιο ελέγχου της εγκατάστασης θα κατασκευασθούν να 

καλύπτουν την Β φάση ως προς τα έργα Π/Μ. Στην Β φάση θα κατασκευασθεί μία ακόμα όμοια 
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μονάδα που θα περιλαμβάνει μονάδα προεπεξεργασίας, μονάδα βιολογικής επεξεργασίας και το 

νέο υπερκείμενο των δεξαμενών κτίριο εξυπηρέτησης (στέγασης του εξοπλισμού). 

7.1 ΒΑΣΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) θα λειτουργεί ως Κέντρο Παραγωγής Νερού 

Άρδευσης και όχι ως μια τυπική Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων. Πιο συγκεκριμένα: 

 Ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων 

διασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του ανακτώμενου νερού στην άρδευση της 

βλάστησης εντός του Μητροπολιτικού Πόλου, και η επεξεργασία συμμορφώνεται πλήρως 

στις απαιτήσεις της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας για την επαναχρησιμοποίηση του νερού 

που προέρχεται από την επεξεργασία υγρών αποβλήτων.  

 Τα λύματα που προέρχονται από τις δραστηριότητες του Πόλου θα οδηγούνται μέσω του 

εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου στο δίκτυο αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ και όχι στην 

εγκατάσταση, από την στιγμή που το υφιστάμενο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ δύναται να δεχθεί την 

ποσότητα των παραγομένων λυμάτων. 

 Η ΕΕΛ θα τροφοδοτείται με ποσότητα λυμάτων ίση με τις αρδευτικές ανάγκες του πάρκου 

και των κοινοχρήστων πράσινων και των ανοικτών χώρων και θα τα επεξεργάζεται 

κατάλληλα ώστε να παράγεται η απαραίτητη ποσότητα νερού άρδευσης, με την 

προβλεπόμενη από την Νομοθεσία ποιότητα. 

 Η τροφοδότηση της εγκατάστασης θα γίνεται με σταθερή παροχή από το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ 

(συγκεκριμένα από το σημείο που βρίσκεται το αντλιοστάσιο Α33 του παραλιακού δικτύου). 

 Η παραγόμενη περίσσεια ιλύος, η οποία θα αποτελεί μικρό ποσοστό της εισερχόμενης 

παροχής (περίπου 2,3%) θα οδηγείται πίσω στο υφιστάμενο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ, αφού 

αφενός λόγω της μικρής ποσότητας (συγκριτικά με την παροχή των λυμάτων του 

παραλιακού δικτύου) δεν θα προκαλέσει προβλήματα, αφετέρου η προσθήκη βιομάζας στα 

«φρέσκα» λύματα αναμένεται να μειώσει την παραγωγή υδροθείου και την εκπομπή 

δυσάρεστων οσμών. 

 Λόγω της μικρής ζήτησης για νερό άρδευσης την περίοδο του Χειμώνα, η ΕΕΛ θα έχει την 

κατάλληλη διαμερισματοποίηση ώστε να υπολειτουργεί με την ελάχιστη δυνατή παροχή 

κατά την Χειμερινή περίοδο (π.χ. 500 m3/day) και η παροχή του νερού άρδευσης που τυχόν 

θα περισσεύει θα οδηγείται και αυτή πίσω στο  δίκτυο της ΕΥΔΑΠ. Με αυτό τον τρόπο η ΕΕΛ 

θα λειτουργεί συνεχώς χωρίς να υπάρχει η ανάγκη για επανέναρξη λειτουργίας κατά την 
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έναρξη της αρδευτικής περιόδου, διαδικασία η οποία είναι δύσκολη, χρονοβόρα και με 

επιπλέον κόστος (π.χ. δημιουργία βιομάζας, ρύθμιση διαδικασιών, κ.λπ.). Η αύξηση της 

εισερχόμενης παροχής (και της δυναμικότητας παραγωγής νερού άρδευσης) θα αυξάνεται 

σταδιακά από το χειμώνα έως το θέρος, ανάλογα και με την σταδιακή αύξηση στην ζήτηση 

του νερού για άρδευση. 

 

7.2 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ  

Σύμφωνα με μετρήσεις που έχουν γίνει κατά καιρούς στην είσοδο του ΚΕΛ Ψυττάλειας, οι 

συγκεντρώσεις των εισερχόμενων ρύπων στα εισερχόμενα λύματα λαμβάνονται ως εξής: 

 

Πίνακας 7.2-1 Συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων 

ΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 

(mg/l) 

Βιοχημικώς απαιτούμενο οξυγόνο, BOD 380,0 

Αιωρούμενα στερεά, SS  380,0 

Ολικό άζωτο, TN 70,0 

Ολικός φώσφορος, TP 10,0 

 

Στον πίνακα 7.2-2 παρουσιάζονται τα ρυπαντικά φορτία σχεδιασμού της εγκατάστασης σύμφωνα 

με τις συγκεντρώσεις που παρουσιάστηκαν ανωτέρω. Ο ισοδύναμος πληθυσμός υπολογίζεται 

από το εισερχόμενο ΒΟD λαμβάνοντας ειδική παραγωγή 60 gr BOD5 ανά κάτοικο και ημέρα.  

 

Πίνακας 7.2-2: Ρυπαντικά φορτία εισόδου ΕΕΛ  

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Μ.Μ. 
A΄ ΦΑΣΗ  Β΄ ΦΑΣΗ  

Χειμώνας Καλοκαίρι Χειμώνας Καλοκαίρι 

Ισοδύναμος Πληθυσμός Κατ. 3.167 22.167 3.167 44.333 

Εισερχόμενη παροχή m3/day 500 3.500 500 7.000 

Bιοχημικώς Απαιτούμενο Οξυγόνο, 

BOD5 

kg/d 190,0 1330,0 190,0 2660,0 

mg/l 380,0 380,0 380,0 380,0 

Αιωρούμενα Στερεά, SS  
kg/d 190,0 1330,0 190,0 2660,0 

mg/l 380,0 380,0 380,0 380,0 
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Μ.Μ. 
A΄ ΦΑΣΗ  Β΄ ΦΑΣΗ  

Χειμώνας Καλοκαίρι Χειμώνας Καλοκαίρι 

Ολικό Αζωτο κατά Kjeldahl, TN 
kg/d 35,0 245,0 35,5 504,0 

mg/l 70,0 70,0 71,0 72,0 

Ολικός Φώσφορος, ΤΡ 
kg/d 5,0 66,5 9,5 133,0 

mg/l 10,0 10,0 10,0 10,0 

Επομένως, με βάση και της απαιτήσεις της Νομοθεσίας, η απαιτούμενη ποιότητα εκροής 

συνοψίζεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 7.2-3: Ανώτατα όρια εκροής επεξεργασμένων λυμάτων 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Μ.Μ. Τιμή 

Βιοχημικώς Απαιτούμενο Οξυγόνο BOD5 mg/l ≤ 10 

Χημικώς Απαιτούμενο Οξυγόνο COD mg/l ≤ 30 

Αιωρούμενα Στερεά SS mg/l ≤ 2 

Ολικό Άζωτο N mg/l ≤ 15 

Αμμωνιακό Άζωτο Ν mg/l ≤ 2 

Νιτρικό Άζωτο mg/l ≤ 11 

Λίπη- έλαια mg/l 0 

Ολικά κολοβακτηρίδια για το 80% των 

δειγμάτων 
/100ml ≤ 2 

Ολικά κολοβακτηρίδια για το 95% των 

δειγμάτων 
/100ml ≤ 20 

 

Το ποσοστό των λαμβανομένων δειγμάτων που μπορεί να βρίσκονται εκτός των ανωτέρω ορίων, 

καθώς και η ποιότητα των δειγμάτων αυτών, καθορίζεται στο παράρτημα της ΚΥΑ 5673/400/97 

και στον παραπάνω πίνακα 3 της ΚΥΑ 145116/2011. 
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8. ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΠΌ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ  

8.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ 

Το οργανικό φορτίο το οποίο εκφράζεται με τις παραμέτρους BOD και COD, βρίσκεται στα υγρά 

απόβλητα τόσο με μορφή αιωρούμενων στερεών όσο και στις διαλυμένες ουσίες. 

Η δυνατότητα αναοξυγονώσεως του εδάφους εξαρτάται από: 

• το πορώδες του εδάφους (όγκος κενών προς τον συνολικό όγκο),  

• το κατά πόσο αυτό το πορώδες είναι ενεργό, 

• την περιεχόμενη υγρασία του εδάφους, αφού η διαλυτότητα του οξυγόνου στον αέρα 

είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από αυτήν στο νερό (275 mg/lt και 9 mg/lt αντίστοιχα στους 

20 οC και σε πίεση 1 Atm).  

Με βάση τα προηγούμενα, για να διατηρηθούν οι αερόβιες συνθήκες στο έδαφος, θα πρέπει η 

φόρτιση να είναι περιοδική, με διαστήματα αναπαύσεως, κατά τα οποία απομακρύνεται με 

στράγγιση και εξάτμιση η πρόσθετη υγρασία και επανατροφοδοτείται με αέρα και οξυγόνο το 

πορώδες του εδάφους. 

Η έμφραξη του εδάφους οφείλεται σε ανεπαρκή βιολογική διάσπαση των οργανικών ουσιών σε 

αναερόβιο περιβάλλον. Για τον υπολογισμό του μέγιστου ημερήσιου οργανικού φορτίου, 

εφαρμόζεται ο τύπος που ακολουθεί: 

Οργανικό φορτίο εκροής (max)= Μέγιστη ημερήσια παροχή * Περιεκτικότητα σε BOD5  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί η μέγιστη ημερήσια παροχή των επεξεργασμένων λυμάτων ανέρχεται 

σε 3500 m3/day το δε μέγιστο φορτίο βιοχημικών ζητουμένου οξυγόνου BOD5 ανέρχεται κατά 

μέγιστο σε 10 mg/l  = 10 gr/m
3 

Κατά συνέπεια η μέγιστη ημερήσια ποσότητα βιοχημικώς ζητούμενου Οξυγόνου BOD5 ανέρχεται 

σε 35 kg BOD5/day. 

Για τον υπολογισμό της απαιτούμενης έκτασης σύμφωνα με το υδραυλικό φορτίου του εδάφους, 

εφαρμόζεται ο ακόλουθος τύπος: 

Απαιτούμενη έκταση (στρεμ/d)= 

Οργανικό φορτίο εκροής (max) (kg BOD5 /day) 

Οργανική φόρτιση εδάφους στη ζώνη των ριζών (kg BOD5/ 10.000 m2 * 

day) 
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Παρακάτω δίνεται πίνακας με τους ρυθμούς οργανικής φορτίσεως ανά επιλεγόμενο τρόπο 

επιφανειακής διαθέσεως, ώστε να επιτυγχάνονται αερόβιες συνθήκες στην ζώνη των ριζών (EPA, 

1977). 

Πίνακας 3.3.1-1: Τυπική οργανική φόρτιση εδάφους για αερόβιες συνθήκες στην ζώνη των 

ριζών. 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

Οργανική φόρτιση BOD5 

Μέση ωριαία 

(kg/10.000 m
2
*h) 

Μέση θερινή 

(kg/10.000 m
2
*d) 

Κανονική & Ταχύρρυθμη άρδευση 

Χέρσο έδαφος χωρίς νωπά οργανικά 1-2 40,5 

Χέρσο έδαφος με προσθήκη οργανικών 

υπολειμμάτων 
2-4 81 

Έδαφος με καλλιέργεια 3-6 121 

Καλά αεριζόμενο έδαφος - 112 

Επιφανειακή Απορροή/διάθεση - 45-112 

Απορρόφηση- διείσδυση - 672 

Βάσει του παραπάνω πίνακα, λαμβάνοντας μια μέση θερινή οργανική φόρτιση σε BOD5 ίση, 81 

Kg / 10.000 m2*day η απαιτούμενη έκταση για την απορρόφηση του οργανικού φορτίου των 

λυμάτων υπολογίζεται ως εξής: 

Απαιτούμενη έκταση (ανά ημέρα)= 
35,00 kg BOD5 / day 

81 kg BOD5/ 10.000 m2 * day 

Άρα, για τη δέσμευση του οργανικού φορτίου απαιτείται έκταση 0,43 στρέμματα. 

 

8.2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ  

Βασική παράμετρος για την αποφυγή εμφράξεων των πόρων του εδάφους, αποτελεί επίσης η 

συγκέντρωση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων σε αιωρούμενα στερεά (SS). 

Για τον υπολογισμό του μέγιστους ημερήσιου φορτίου σε αιωρούμενα στερεά, εφαρμόζεται ο 

τύπος που ακολουθεί: 

Φορτίο σε SS (max)= Μέγιστη ημερήσια παροχή * Περιεκτικότητα σε SS (5) 
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Όπως έχει ήδη αναφερθεί η μέγιστη ημερήσια παροχή των επεξεργασμένων λυμάτων ανέρχεται 

σε 3500 m3/day το δε μέγιστο φορτίο αιωρούμενων στερεών SS ανέρχεται κατά μέγιστο σε 2 mg/l  = 

2 gr/m
3 

Κατά συνέπεια η μέγιστη ημερήσια ποσότητα αιωρούμενων στερεών SS ανέρχεται σε 7 kg SS/day. 

Απαιτούμενη έκταση (ανά ημέρα)= 
Μέγιστο φορτίο εκροής σε SS 

Επιτρεπτό φορτίο εκροής σε SS 

Σαν επιτρεπτό φορτίο για αιωρούμενα στερεά λαμβάνεται η τιμή: 

Lmax = 8 kg S.S. /στρέμμα * day. 

Βάσει των παραπάνω, υπολογίζεται: 

Απαιτούμενη έκταση (ανά ημέρα)= 
7 kg S.S. / day 

8 kg S.S. / στρέμμα day 

Άρα, για τη δέσμευση του φορτίου σε αιωρούμενα στερεά απαιτείται έκταση 0,875 στρεμμάτων. 

 

8.3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ  

Τα κυριότερα θρεπτικά υλικά για τα φυτά, τα οποία περιέχονται στα απόβλητα, είναι τα άλατα 

του αζώτου, του φωσφόρου και του καλίου (NO3, P2O5, K2O).  

Τα υλικά αυτά αφομοιώνονται από τα φυτά, όταν η διάθεση αφορά σε άρδευση, και 

απομακρύνονται τελικά με τη συγκομιδή με ορισμένο ρυθμό κάθε χρόνο. Όταν η διάθεση αφορά 

σε επιφανειακή απορροή ή διήθηση-απορρόφηση, τα θρεπτικά καταλήγουν στο έδαφος όπου 

και αφομοιώνονται.  

Όσον αφορά στις συγκεντρώσεις αζώτου και αυτές μειώνονται με την διήθηση μέσω του 

εδάφους, καθώς λαμβάνουν χώρα οι διεργασίες νιτροποίησης – απονιτροποίησης από ορισμένα 

βακτήρια στο έδαφος. Ο βαθμός μείωσης εξαρτάται άμεσα από τον λόγο C:N οποίος πρέπει να 

είναι >3 και τον χρόνο παραμονής των επεξεργασμένων στη ακόρεστη στήλη του εδάφους που 

θα πρέπει να είναι >24hr. Ο λόγος C:N στο έδαφος δεν μπορεί να εκτιμηθεί στην παρούσα φάση 

ωστόσο ο χρόνος παραμονής θα είναι μεγαλύτερος από 1 μέρα με βάση το πάχος της ακόρεστης 

ζώνης και τη διαπερατότητα των γεωλογικών στρωμάτων. Η μείωση του ολικού αζώτου μέσω της 
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διήθησης επεξεργασμένων λυμάτων στο έδαφος, αναφέρεται από 45% έως και 70% στη διεθνή 

βιβλιογραφία (US EPA, 1981 and Crites et al., 2000). 

Ο ρυθμός φορτίσεως του εδάφους με θρεπτικά υλικά δεν πρέπει να υπερβαίνει κατά το δυνατόν 

την αφομοιωτική ικανότητα των φυτών. Η ποσότητα των διατιθέμενων θρεπτικών στοιχείων 

υπολογίζεται από τον τύπο που δίνεται παρακάτω:  

Διατιθέμενο Θρεπτικό = Ετήσια ποσότητα αποβλήτων * Περιεκτικότητα θρεπτικού * 70% 2 

3500m3/day *210 days *15 gr/m3 *0,70 = 7.717,5 Kg/year 

Η απαιτούμενη έκταση ανά θρεπτικό στοιχείο υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο : 

Απαιτούμενη έκταση (ανά ημέρα)= 
Διατιθέμενο θρεπτικό στοιχείο 

Ανάγκες καλλιέργειας  

Οι αναγκαίες ποσότητες αζώτου ενός καλλιεργούμενου εδάφους (π.χ. για καλλιέργεια μηδικής) 

κυμαίνονται μεταξύ 5,0 – 46,3 Kg N2/στρεμ./έτος (μέση τιμή: 26,0 Kg N2/στρεμ./έτος). 

Σύμφωνα με τον παραπάνω τύπο, η απαιτούμενη έκταση μηδικής για την πλήρη δέσμευση του 

αζώτου, λαμβάνοντας υπόψη τη μέση τιμή του ανωτέρω εύρους της αναγκαίας ποσότητας 

αζώτου, υπολογίζεται: 

Απαιτούμενη έκταση (ανά ημέρα)= 
7.717,5 kg/y 

26,0 Kg/στρεμ./y 

Άρα, για τη δέσμευση του φορτίου σε άζωτο απαιτείται έκταση 296,8 στρεμμάτων. 

 

                                                 
2
 Λόγω απωλειών Ν κατά τη διάθεσή του στο έδαφος 
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9. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΡΓΩΝ 

9.1 ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ  

Ο σχεδιασμός της άρδευσης θα βασιστεί στις παρακάτω κατευθυντήριες γραμμές: 

 Ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση κατά την κατανάλωση νερού: Η κατανάλωση νερού 

εντός και γύρω από τα νέα κτήρια θα πρέπει να είναι πλήρως εξορθολογισμένη, μέσω 

κατάλληλου συνδυασμού μεθόδων εξοικονόμησης, της μέγιστης δυνατής αξιοποίησης των 

ομβρίων στην άρδευση του πρασίνου, της ελαχιστοποίησης των απωλειών στα συστήματα 

άρδευσης και στα κτιριακά έργα, με έμφαση στην αποτελεσματικότητα χρήσης νερού. 

 Στις σχετικές φυτοτεχνικές μελέτες προσδιορίζονται τα είδη και η πυκνότητα εγκατάστασης 

δένδρων και θάμνων, το είδος του γρασιδιού, το πρόγραμμα άρδευσης κ.ά., κατά τρόπο 

συμβατό με την τοπική κλιματολογία και τα χαρακτηριστικά φυσικών οικοτόπων της 

Αττικής, επιδιώκοντας την ελαχιστοποίηση των αναγκών άρδευσης και ιδίως τη 

συνεκτικότητα των χώρων πρασίνου, ώστε οι πράσινες εκτάσεις να αποτελούν κατά το 

δυνατόν ενιαίο δίκτυο, ώστε να εξασφαλίζονται οι οικολογικές λειτουργίες. Συγχρόνως, 

τίθενται ενιαίοι κανόνες και πρακτικές συντήρησης του πρασίνου, ώστε να προλαμβάνονται 

φαινόμενα υποβάθμισης ή εγκατάλειψης των κοινόχρηστων χώρων. 

 Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων αποβλήτων σε άλλες χρήσεις εκτός πόσης, όπως 

είναι η άρδευση 

 Ανάπτυξη πλούσιων τοπίων, που απαιτούν ελάχιστη άρδευση 

 Αποτελεσματικό έλεγχο διαρροών 

 Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του παραχθέντος νερού μετά την τριτοβάθμια επεξεργασία των 

λυμάτων θα είναι τέτοια ώστε το νερό να είναι κατάλληλο για χωρίς περιορισμούς άρδευση, 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 145116 (ΦΕΚ B354/08-03-2011). 

 Λόγω του συνολικού μεγέθους και κυρίως λόγω της έκτασης του πάρκου, οι ανάγκες 

άρδευσης είναι σημαντικές και αποτελούν πρωταρχικό μέλημα βέλτιστης περιβαλλοντικής 

διαχείρισης. Η στρατηγική άρδευσης στηρίζεται κατ’ αρχήν στον περιορισμό των 

πρωτογενών απαιτήσεων σε νερό και για αυτό μέσω του προτεινόμενου σχεδιασμού του 

Πάρκου, αλλά και κοινόχρηστων χώρων επιδιώκεται ο περιορισμός των περιοχών, οι οποίες 

απαιτούν εντατική άρδευση και η δημιουργία ενός παραδοσιακού τοπίου της Αττικής, με 
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φυτά ενδημικά, που είναι προσαρμοσμένα στις τοπικές κλιματικές συνθήκες και οι ανάγκες 

τους σε νερό είναι περιορισμένες. 

9.2 ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

Για την κάλυψη των αναγκών άρδευσης του Πάρκου επιλέγεται ένα μεικτό σύστημα υπόγειας και 

επιφανειακής άρδευσης με βασικό πάντα κριτήριο τη μέγιστη εξοικονόμηση νερού – μειωμένες 

υδατικές απώλειες λόγω εξάτμισης ή επιφανειακής απορροής. Το υπόγειο σύστημα άρδευσης 

έχει τα κάτωθι πλεονεκτήματα: 

 Έχει τη δυνατότητα εξοικονόμησης νερού άρδευσης της τάξης 35-45% λόγω της μείωσης των 

απωλειών του νερού από  εξάτμιση ή απορροή. 

 Επιτρέπει την άρδευση με επεξεργασμένα υγρά λύματα από νερό προερχόμενο από 

τριτοβάθμιο βιολογικό καθαρισμό. 

 Έχει χαμηλό κόστος ενέργειας. 

 Υπάρχει δυνατότητα συντήρησης με χαμηλό κόστος. 

 Δίνει τη δυνατότητα άρδευσης οποιαδήποτε ώρα της ημέρας χωρίς να παρενοχλούνται οι 

επισκέπτες. 

 Δεν επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες, όπως ισχυροί άνεμοι. 

 Είναι δυνατή η εκτέλεση εργασιών στο χώρο (κουρά χλοοτάπητα, κλάδεμα, κ.λ.π.) ακόμα και 

κατά την διάρκεια της άρδευσης. 

 Είναι 100% αντιβανδαλιστικό. 

 Εγγυάται ομοιομορφία άρδευσης σε κάθε είδους έδαφος. Συντελεστής ομοιομορφίας C.U. 

95% ακόμη και σε συνθήκες ανέμου. 

 Περιορίζει τις ασθένειες που οφείλονται στον συνδυασμό υψηλής θερμοκρασίας και 

επιφανειακού νερού.  

 Παρέχει τη δυνατότητα για υπόγεια λίπανση του φυτικού υλικού χωρίς την επαφή του 

ανθρώπου με χημικά. 

 



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 
ΠΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΓIOY ΚΟΣΜΑ  

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΑΝΑΧΡ/ΣΗΣ 

ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΕΛ 

 

81 

9.3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου άρδευσης μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην ορθολογική 

χρήση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων που χρησιμοποιούνται για άρδευση. 

Για την κάλυψη των αναγκών σε άρδευση της εγκατάστασης, προτείνεται να κατασκευαστεί 

αυτόνομο αυτοματοποιημένο δίκτυο άρδευσης με κεντρικό προγραμματιστή και ηλεκτροβάνες. 

Ο κεντρικός υπολογιστής ελέγχου του συστήματος θα ενεργοποιεί μέσω των Ηλεκτροβανών την 

εκάστοτε ζώνη άρδευσης και θα διοχετεύει νερό στην αντίστοιχη ζώνη μέσω του δευτερεύοντος 

και τριτεύοντος δικτύου. 

Η τοπική άρδευση μπορεί να γίνει με σταγόνες από κατάλληλες οπές – σταλλακτήρες- ή 

σταγονίδια με μικροεκτοξευτήρες που θα προσαρμόζονται στις γραμμές άρδευσης, δίπλα στον 

κορμό του φυτού. Το χαρακτηριστικό της μεθόδου είναι ότι υγραίνει μέρος μόνο της 

αρδευόμενης επιφάνειας, ώστε να γίνεται εύκολα η απορρόφηση του νερού από το ριζικό 

σύστημα των καλλιεργειών. Η μέθοδος αυτή αν και είναι αρκετά ακριβή προτείνεται λόγω της 

δυνατότητας πλήρους αυτοματοποίησης αλλά θα πρέπει να γίνεται πολύ καλή επεξεργασία των 

αποβλήτων ώστε να μην φράζουν οι σταλλακτήρες ή οι μικροεκτοξευτήρες.  

Επιλέγεται η μέθοδος της στάγδην άρδευσης, έτσι ώστε το αρδευτικό νερό να χορηγείται κατά 

σταγόνες στην περιοχή του κυρίως ριζοστρώματος των φυτών και μόνο δε αυτή με τη βοήθεια 

σταλλακτήρων. Η μέθοδος αυτή αποσκοπεί στο να δώσει το νερό εκεί που κυρίως χρειάζεται 

(ριζόστρωμα) περιορίζοντας στο ελάχιστο τις απώλειες από εξάτμιση, απορροή και βαθιά 

διήθηση. Το σύστημα της στάγδην άρδευσης αποτελείται από τέσσερα κύρια μέρη που είναι η 

κεφαλή που περιλαμβάνει το σύνολο των οργάνων και μηχανισμών ελέγχου, ρυθμίσεως και 

ασφαλείας τα οποία παρεμβάλλονται μεταξύ της πηγής προελεύσεως του νερού και του σημείου 

εξόδου του νερού προς την υπό άρδευση έκταση, οι σωληνώσεις, οι σταλλακτήρες, και το 

αντλητικό συγκρότημα. Το νερό καθαρίζεται με φίλτρα, ενώ μέσω του συστήματος μπορεί να 

γίνει η λίπανση με ειδικά βυτία στο χώρο τροφοδοσίας του δικτύου με νερό. Επιγραμματικά το 

προτεινόμενο σύστημα άρδευσης θα αναπτυχθεί ως εξής: 

 Συγχρόνως με την εκκίνηση του Έργου θα αρχίσει άμεσα και η κατασκευή της  EΕΛ 

(Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων) και της σύνδεσης της με το αντλιοστάσιο Α33 της 

ΕΥΔΑΠ, ώστε να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα νερού άρδευσης από την αρχή της 

κατασκευής του πάρκου. Επικουρικά και αν απαιτηθεί οι ανάγκες θα καλύπτονται τόσο 

από το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ, όσο και από βυτιοφόρα οχήματα. 
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 Μετά την ολοκλήρωση του συστήματος συλλογής και των δεξαμενών αποθήκευσης, οι 

αυξημένες αρδευτικές ανάγκες, θα εξυπηρετούνται με τη χρήση επεξεργασμένων 

λυμάτων. 

 Κατά τη διάρκεια των υγρών περιόδων, όταν οι ανάγκες άρδευσης θα είναι ελάχιστες, η 

περίσσεια του νερού που προκύπτει από την επεξεργασία των λυμάτων θα επιστρέφει 

σε αντλιοστάσιο της ΕΥΔΑΠ.  

 Η δεξαμενή άρδευσης αποτελεί τμήμα της ΕΕΛ (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων). Ο 

όγκος της δεξαμενής άρδευσης (δεξαμενή αποθήκευσης καθαρών) είναι περίπου 10.000 

m3.  

 Το νερό από τη δεξαμενή άρδευσης μέσω των αντλιών άρδευσης θα τροφοδοτεί τον 

κεντρικό αγωγό του δικτύου άρδευσης, το οποίο αποτελεί το πρωτεύων δίκτυο. Η 

ανάπτυξη του πρωτεύοντος δικτύου, θα γίνει σε κλάδους, έτσι ώστε να καλύψει τις 

υψομετρικές διαφορές της όλης εγκατάστασης, δηλαδή του πάρκου, αλλά και των 

Κοινόχρηστων Χώρων περιμετρικά του πάρκου. 

Το δίκτυο άρδευσης θα πρέπει: 

 Να είναι κατασκευασμένο από υλικά ανθεκτικά στη χημική διάβρωση από τις αντίξοες 

συνθήκες χημικής διάβρωσης που προκαλούνται από τα στραγγίδια που θα ρέουν σε 

αυτό  

 Να υπάρχει η δυνατότητα απρόσκοπτης λειτουργίας του χωρίς κίνδυνο εμφράξεων καθ΄ 

όλη τη διάρκεια λειτουργίας του χώρου και μετά τη λειτουργική ζωή του χώρου.  

 Να είναι επισκέψιμο και να υπάρχει η δυνατότητα ευχερούς καθαρισμού του για όλο το 

χρονικό διάστημα κατά το οποίο υπάρχει απαίτηση λειτουργίας του.  

Τα έργα άρδευσης χωρίζονται σε : 

- ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΔΙΚΤΥΟ 

- ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΔΙΚΤΥΟ και 

- ΤΡΙΤΕΥΟΝ ΔΙΚΤΥΟ 

Το δίκτυο άρδευσης θα αποτελείται από τους πρωτεύοντες αγωγούς άρδευσης οι οποίοι 

ξεκινούν από την δεξαμενή άρδευσης και θα διατρέχουν υπόγεια ακτινικά όλη την προς άρδευση 

εγκατάσταση του πάρκου. Το πρωτεύων πιεστικό δίκτυο παροχής νερού θα είναι υπόγειο και θα 

είναι κατασκευασμένο από σωλήνες από πολυαιθυλένιο HDPE. Προτείνεται η πίεση λειτουργίας 
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του αγωγού του πρωτεύοντος δικτύου, να είναι τουλάχιστον 16 atm. Η διαστασιολόγηση του 

δικτύου θα γίνει θέτοντας ως κριτήριο την όσο δυνατόν χαμηλότερη τριβή κλάδων και θα γίνει 

έλεγχος έτσι ώστε ανάλογα με το υψόμετρο του κάθε Φρεατίου Ελέγχου Άρδευσης (ΦΕΑ), η 

πίεση σε κάθε κλάδο να επαρκεί για την άρδευση. Η διαστασιολόγηση του αγωγού του δικτύου 

μεταφοράς νερού δεξαμενών έγινε θέτοντας ως κριτήριο την μέγιστη ταχύτητα υγρού περίπου 

τα 1,5 m/sec.   

Στο πρωτεύον δίκτυο τοποθετούνται διακλαδώσεις ως Φρεάτια Υδροληψίας πρωτεύοντος 

δικτύου Άρδευσης (ΦΕΑ). Στα σημεία όπου θα ορίζονται οι ζώνες άρδευσης θα τοποθετηθούν 

φρεάτια και ηλεκτροβάνες οι οποίες σε σύνδεση με το κεντρικό σύστημα άρδευσης θα 

επιτρέπουν την παροχή ύδατος στο δευτερεύον και τριτεύον δίκτυο άρδευσης του πάρκου. Από 

τα ΦΕΑ αναχωρεί το δευτερεύον δίκτυο. Το δίκτυο θα φέρει τις απαραίτητες δικλείδες, βάνες και 

λοιπά  εξαρτήματα, σύμφωνα πάντα με τις Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές. Η απαίτηση πίεσης 

των υδροληψιών ΦΕΑ είναι περίπου 4bar. Στα ΦΕΑ θα τοποθετηθούν διατάξεις μείωσης της 

πίεσης. 

Στα έργα του πρωτεύοντος δικτύου περιλαμβάνονται και τα έργα του εξωτερικού υδραγωγείου  

που περιλαμβάνουν τη δεξαμενή άρδευσης που αποτελεί μέρος της δεξαμενής καθαρού νερού 

του σταθμού (επεξεργασμένου από το βιολογικό) και το πιεστικό συγκρότημα άρδευσης και 

επανακυκλοφορίας των επεξεργασμένων στραγγισμάτων. 

Η διαστασιολόγηση του αγωγού του δικτύου μεταφοράς νερού δεξαμενών έγινε θέτοντας ως 

κριτήριο την μέγιστη ταχύτητα υγρού τα 1,5m/sec.  

Το πρωτεύων πιεστικό δίκτυο παροχής νερού θα είναι κατασκευασμένο από σωλήνες από 3ης 

γενιάς πολυαιθυλένιο  Φ90 έως Φ250 HDPE, πίεσης 16bar 

Η διαστασιολόγηση του δικτύου έγινε θέτοντας ως κριτήριο την όσο δυνατόν χαμηλότερη τριβή 

κλάδων και έγινε έλεγχος έτσι ώστε ανάλογα με το υψόμετρο του κάθε ΦΕΑ, η πίεση σε κάθε 

κλάδο να είναι επαρκή για την άρδευση. 

Το δίκτυο θα φέρει τις απαραίτητες δικλείδες απομόνωσης κλάδων, αερεξαγωγούς,  διατάξεις 

εκκένωσης κλάδων, μειωτές πίεσης κλάδων, αντιπληγματικές διατάξεις και λοιπά  εξαρτήματα, 

σύμφωνα πάντα με τις τεθείσες τεχνικές προδιαγραφές. 

Το μεγαλύτερο υψόμετρο προς άρδευση είναι περίπου 60μ, σε Κ.Χ. περιαστικού πάρκου. 

Το χαμηλότερο σημείο του δικτύου είναι στην παραλιακή ζώνη, όπου φθάνει και τα 2μ.  
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Σε χαμηλά σημεία του δικτύου θα τοποθετηθούν διατάξεις εκκένωσης, για την λόγους 

συντήρησης. 

Σε τρία σημεία του δικτύου, σε κεντρικούς κλάδους, θα τοποθετηθεί διάταξη μείωσης πίεσης. 

Αυτά τα σημεία είναι στα χαμηλότερα σημεία του δικτύου, όπου αναπτύσσονται πιέσεις 

μεγαλύτερες των 8bar. Θέτουμε ανώτερο σημείο λειτουργίας των μειωτών πίεσης τα 6bar.  

Σε επιλεγμένα σημεία του δικτύου θα τοποθετηθούν αερεξαγωγοί εξαγωγής και εισαγωγής 

αέρα. 

Στις διακλαδώσεις των δικτύου, από κύριους σε δευτερεύων κλάδους θα τοποθετηθούν φρεάτια 

δικλειδών, τα οποία θα απομονώνων έναν ή περισσότερους κλάδους. 

Σε σημεία του δικτύου, που θα δηλωθούν κατά την φάση της οριστικής μελέτης, θα 

τοποθετηθούν φρεάτια με αντιπληγματική διάταξη. 

Βασικός στόχος του σχεδιασμού του δευτερεύοντος και του τριτεύοντος δικτύου άρδευσης είναι 

η βιωσιμότητα και ανάπτυξης του Πάρκου. Το δευτερεύον και τριτεύον σύστημα άρδευσης θα 

περιλαμβάνει στο σύνολό του, ηλεκτροβάνες, δευτερεύον και τριτεύον δίκτυο με 

σταλλακτηφόρους αγωγούς και εκτοξευτές. Το δευτερεύον δίκτυο θα αποτελείται από αγωγούς 

PΕ DN (125, 110, 75, 63, 50, 40, 32, 25)/10 bar και το τριτεύον από αυτορυθμιζόμενους αγωγούς 

PΕ DN(20, 17, 16) /4 bar με ενσωματωμένους σταλλάκτες από τυφλούς αγωγούς με καρφωτούς 

αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες καθώς και με υπόγειους εκτοξευτές νερού (pop ups). 

Στα έργα του δευτερεύοντος δικτύου περιλαμβάνονται τα παρακάτω: 

- Φρεάτια Ελέγχου Άρδευσης (Φ.Ε.Α.) στις κατάλληλες θέσεις, στα οποία υπάρχουν οι 

κατάλληλοι σφαιρικοί κρουνοί, φίλτρα, μειωτήρες πίεσης, βαλβίδες ελέγχου άρδευσης, 

βαλβίδες εξαερισμού κλπ. και συλλέκτες με αναμονές, όπου θα συνδεθούν, κατά την 

εκτέλεση των έργων πρασίνου, τα αντίστοιχα τμήματα του ΤΡΙΤΕΥΟΝΤΟΣ αρδευτικού 

δικτύου, που θα κατασκευασθεί παράλληλα με τις φυτεύσεις. 

- Οι αγωγοί σύνδεσης. 

Η τοποθέτηση των σωληνώσεων του πρωτεύοντος και του δευτερεύοντος δικτύου, στα σημεία 

που θα γίνουν νέες φυτεύσεις, θα γίνει πριν από αυτές. 

Στα έργα του ΤΡΙΤΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ περιλαμβάνονται οι αγωγοί κατάντη των Φ.Ε.Α. προς τα 

αρδευόμενα φυτά (αγωγοί μεταφοράς, σταλακτηφόροι αγωγοί κλπ.), με τα οποιαδήποτε 

αναγκαία φρεάτια, με τον εξοπλισμό τους και τον λοιπό εξοπλισμό άρδευσης. 
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Το δίκτυο άρδευσης αναπτύσσεται, ακολουθώντας την φύτευση του πάρκου, αλλά και την 

διάταξη των Κοινόχρηστων Χώρων, περιμετρικά του πάρκου. 

 

9.4 ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ 

Η περιοχή του Ρέματος Τραχώνων για τη Φύση και το Περιβάλλον, χαρακτηρίζεται από τη νέα 

ανοιχτή κοίτη του ρέματος των Τραχώνων. Το τοπίο αυτής της περιοχής χαρακτηρίζεται από την 

δημιουργία τριών νέων εποχιακών υγροτόπων (λεκάνες 2,3,4,) που διαμορφώνεται με μικρή 

υψομετρική διαφορά της τάξης των δύο(2) μ. από τον περιβάλλοντα χώρο. Οι λεκάνες αυτές δεν 

έχουν νερό σταθερά και καθ΄ όλη την διάρκεια του έτους αλλά φέρουν υδρόφιλη βλάστηση και 

σε περιπτώσεις μεγάλων νεροποντών κατακρατούν ποσότητες νερού.  

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της διαχείρισης των ομβρίων υδάτων έχει 

προβλεφθεί η κατασκευή της τάφρου «swale» HC_TSW του άξονα περιπάτου. Η τάφρος έχει 

πολλαπλό σκοπό: συλλογή ομβρίων πάρκου, ανάσχεση πλημμύρας και τροφοδότηση υγροτόπων 

με όμβρια ύδατα. 

Η συνέχεια της τάφρου εξασφαλίζεται στις περιοχές διακοπής λόγω συμβολών με οδικά έργα ή 

πεζόδρομους με οχετούς, ώστε να είναι δυνατό να διοδεύεται ασφαλώς όλη η ποσότητα των 

όμβριων και να τροφοδοτούνται αποτελεσματικά οι υδροβιότοποι. Σε σημαντικά γεγονότα 

βροχής, οι μικρές κατά μήκος κλίσεις οδηγούν σε άνοδο της στάθμης και μεγαλύτερη 

αποθηκευτικότητα όγκου όμβριων εντός της τάφρου. Η τάφρος και τα τεχνικά διάβασης των 

οδών κατά μήκος της επαρκούν να διοδεύσουν με ασφάλεια την πλημμύρα 25ετίας των λεκανών 

του Μητροπολιτικού Πάρκου που συρρέουν σε αυτήν. 

Επειδή η παραπάνω διάταξη δεν επαρκεί σε ακραία γεγονότα βροχόπτωσης (Τ=50 έτη), μπορούν 

να σχεδιαστούν στο επόμενο στάδιο εάν κριθεί αναγκαίο, ένα ή δύο σημεία υπερχείλισης στα 

κρίσιμα σημεία ανάντη των οχετών, ώστε ο πλεονάζων πλημμυρικός όγκος να διοδεύεται στον 

κιβωτιοειδή οχετό HC_TSW_BC, που κινείται κάτω από τον άξονα της τάφρου. Η διάταξη της 

υπερχείλισης διασφαλίζει το έργο έναντι του πλημμυρικού κινδύνου χωρίς να αναιρεί τα θετικά 

χαρακτηριστικά που περιγράφηκαν παραπάνω. 

Οι στάθμες 1) εισόδου στον πρώτο υγροβιότοπο, 2) σύνδεσης των υγροβιότοπων μεταξύ τους 

μέσω έργων διόδευσης – υπερχείλισης και 3) υπερχείλισης των υγροβιότοπων στο ρέμα 

Τραχώνων θα οριστικοποιηθούν στο επόμενο στάδιο έτσι ώστε να ικανοποιείται τόσο η συνθήκη 

αποθήκευσης μιας ποσότητας ομβρίων στους υγροβιότοπους, όσο παράλληλα να μην 

διακινδυνεύεται η αντιπλημμυρική προστασία των γύρω περιοχών. 
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Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι 

• σύμφωνα με τη χάραξη του swale στην μελέτη αποχέτευσης ομβρίων υδάτων η στάθμη 

εισόδου στην πρώτη λεκάνη των υδροβιότοπων είναι στο +12,00, 

• οι υδροβιότοποι μπορούν να έχουν ένα βάθος 2-3 μέτρα δηλ. στάθμη πυθμένα 10 ή 9 ή και 

μικρότερη ανάλογα και με τις ανάγκες φύτευσης ή τις ανάγκες αρχιτεκτονικής τοπίου, 

• η στάθμη υπερχείλισης μεταξύ των λεκανών (καθορίζεται εν μέρει και από τον οχετό που 

διέρχεται μεταξύ των λεκανών) θα μπορούσε να βρίσκεται στο 10,5 ή μεγαλύτερη. 

• η στάθμη υπερχείλισης από το σύστημα των λεκανών στο ρ. Τραχώνων θα μπορούσε να είναι 

από 10,5 – 11,5 ανάλογα της επιθυμητής στάθμης των λεκανών. Υδραυλικά είναι προτιμότερο η 

υπερχείλιση να γίνεται στα κατάντη της οριζοντιογραφικής καμπύλης περί τη Χ.Θ. 0+800 όπου 

έχουν χαμηλώσει και τα υψόμετρα των Τραχώνων και δίνονται μεγαλύτερες επιλογές 

υψομέτρων υπερχείλισης. 
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10 ΜΕΤΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ  

Η Αρχή σχεδιασμού του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) του Μητροπολιτικού Πόλου 

Ελληνικού – Αγίου Κοσμά είναι υπεύθυνος φορέας για την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων 

ενημέρωσης και προστασίας των χρηστών και καταναλωτών. Τέτοια μέτρα είναι: 

 Η τοποθέτηση σε όλους τους χώρους, όπου γίνεται χρήση ανακτημένου νερού με 

κατάλληλη σήμανση. 

 Επιλογή σωληνώσεων κατάλληλου χρώματος (συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων 

σύνδεσης και των κρουνών) που θα εξυπηρετούν το δίκτυο του ανακυκλωμένου νερού, 

ώστε να ξεχωρίζουν από το δίκτυο ύδρευσης. 

 Εφαρμογή αυτόματων ή ημιαυτόματων αρδευτικών συστημάτων για ελαχιστοποίηση της 

επαφής των χειριστών με τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα. 
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11 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ - 

ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Η υφαλμύρινση της υπόγειας υδροφορίας που καταγράφεται στην παράκτια ζώνη του ΥΥΣ της 

Λεκάνης Κηφισού (Λεκανοπέδιο Αθήνας) οφείλεται στις υπεραντλήσεις. Εκτιμάται ότι η έμμεση 

εφαρμογή προγράμματος χωρίς περιορισμούς άρδευσης χώρων αστικού και περιαστικού 

πρασίνου θα έχει ως αποτέλεσμα τη βαθμιαία καλυτέρευση της ποιότητας του υπόγειου νερού 

στην υφαλμυρισμένη, τοπικά, σήμερα υπόγεια υδροφορία της περιοχής και στην ενίσχυση του 

ισοζυγίου της υπόγειας υδροφορίας αφού θα παύσουν οι αντλήσεις από γεωτρήσεις. 

Τονίζεται εδώ ότι τόσο στο ΥΥΣ Λεκάνης Κηφισού (EL0600110) στην περιοχή του έργου όσο και 

στις δυτικές απολήξεις του καρστικού Συστήματος Υμηττού (EL0600160) και σε μια ακτίνα >5km, 

με βάση τα υφιστάμενα στοιχεία, (ΕΜΣΥ, Άδειες γεωτρήσεων Διεύθυνσης Υδάτων, κάλυψη 

αναγκών ύδρευσης Δήμων περιοχής) δεν συναντώνται σημεία υδροληψίας πόσιμου νερού. 

Με βάση τα προηγούμενα αναφερθέντα οι επιπτώσεις από την πιθανή διάθεση εκτιμάται ότι θα 

είναι θετικές, για τον κοκκώδη υδροφορέα της θέσης εφαρμογής της απεριόριστης άρδευσης. 

Συνολικά, οι επιπτώσεις εφαρμογής τεχνητού εμπλουτισμού εκτιμώνται ως θετικές για την 

υπόγεια υδροφορία και οι ποσότητες αυτές θα συμβάλουν : 

• στην περιβαλλοντική διαχείριση της περιοχής αφού θα εξασφαλίζει την απορρύπανση και 

διάθεση σημαντικών όγκων λυμάτων, για τους οποίους σε άλλη περίπτωση θα έπρεπε να 

αναζητηθούν περιβαλλοντικά αποδεκτοί άλλοι τόποι διάθεσης,  

• στην περιβαλλοντική παιδεία τόσο των επισκεπτών του Πάρκου όσο και του γενικού 

πληθυσμού, τους οποίους εξοικειώνει με μια ιδιαίτερα σημαντική διαδικασία διαχείρισης και 

προστασίας του περιβάλλοντος. 

Τέλος, δεν θα υπάρχουν επιπτώσεις σε σημεία υδροληψίας άντλησης νερού ανθρώπινης 

κατανάλωσης, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν τέτοια σημεία στην έκταση του συστήματος 

υπόγειων υδάτων της περιοχής. 
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