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Η οικολογική διαχείριση των όμβριων υδάτων, αποτελεί  μια εναλλακτική πρόταση 
στις παραδοσιακές μεθόδους διαχείρισης. Μέσα  από μια συνολική προσέγγιση, 
που λαμβάνει υπόψη  την υπάρχουσα λεκάνη απορροής, την ποιότητα, τον όγκο και 
την ταχύτητα του νερού της βροχής που απορρέει επιφανειακά, προσπαθεί να 
μειώσει  τις αρνητικές επιδράσεις της αστικοποίησης στο φυσικό κύκλο του νερού, 
να διατηρήσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να αποκαταστήσει το διαταραγμένο 
οικοσύστημα.



Διεθνείς ορολογίες-Συντομογραφίες

Low Impact Development (LID) 

Water Sensitive Urban Design (WSUD)

Sustainable Urban Drainage System (SUDS)

http://en.wikipedia.org/wiki/Low_impact_development
http://www.wsud.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Low_impact_development


Στάδια της οικολογικής διαχείρισης όμβριων υδάτων

ΕπαναχρησιμοποίησηΑποθήκευσηΚαθαρισμόςΣυλλογή



Περιοχή κατασκευής του έργου



Σκοπός του έργου

• Ενσωμάτωση των τεχνικών της οικολογικής  διαχείρισης στο σχεδιασμό της οδού 
• Μείωση της ποσότητας και της ταχύτητας των επιφανειακών υδάτων απορροής 
• Συλλογή και καθαρισμός τους
• Προστασία από πλημμυρικά φαινόμενα
• Μειωμένο κόστος κατασκευής και συντήρησης 
• Αποδοχή από το κοινό
• Προβολή ενός οικολογικού μοντέλου που θα αποτελέσει πρότυπο για τη μελλοντική 

ανάπτυξη 

1. Οικολογική διαχείριση των όμβριων υδάτων



Σκοπός του έργου

• Ανάδειξη γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού
• Δημιουργία κατασκευών με αρχιτεκτονική ποιότητα
• Βελτίωση των κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών της 
• Διαπλάτυνση των υφιστάμενων στενών πεζοδρομίων με ταυτόχρονη βελτίωση των 

συνθηκών για τους πεζούς. 
• Εμπλουτισμός της οδού με φυτεύσεις 
• Βελτίωση και συμπλήρωση του υπάρχοντος αστικού εξοπλισμού 

2. Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της οδού



Αρχική κατάσταση



Αρχική κατάσταση



Αρχική κατάσταση



Αρχική κατάσταση



Αρχική κατάσταση



Επιμερισμός παροχετευόμενης έκτασης

Η συνολική έκταση που παροχετεύεται στο  οδόστρωμα της οδού   28ης 
Οκτωβρίου έχει έκταση 16.698,64m2 και επιμερίζεται σε:

• 50% δώµατα 
• 20% ελεύθεροι οικοπεδικοί χώροι 
• 22% κατάστρωµα δρόµου 
• 8% κατάστρωµα πεζοδροµίων.



Δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας



Προτεινόμενες τεχνικές οικολογικής διαχείρισης ομβρίων για οδούς

Δενδροδόχος βιοκατακράτησης
Tree box filter

Διαπερατό οδόστρωμα και διαπερατά δάπεδα
Pervious pavers



Ανοιχτό παρτέρι βιοκατακράτησης
Stormwater Planter (Infiltration)

Στεγανό παρτέρι βιοκατακράτησης
Stormwater Planter (flow through)

Προτεινόμενες τεχνικές οικολογικής διαχείρισης ομβρίων για οδούς



Τελική επιλογή: Στεγανό παρτέρι βιοκατακράτησης

 Μπορεί να τοποθετηθεί δίπλα 
ή σε μικρή απόσταση από την 
οικοδομική γραμμή

 Διαμορφώνεται σε διάφορα 
σχήματα και μεγέθη γεγονός 
που το κάνει ιδανική λύση για 
πεζοδρόμια μικρού πλάτους 
όπου υπάρχουν υπόγεια 
δίκτυα

 Έχει μικρό κόστος κατασκευής



Τρόπος λειτουργίας παρτεριών βιοκατακράτησης-Κήποι βροχής



Στάδια κατασκευής παρτεριού βιοκατακράτησης



Στάδια κατασκευής παρτεριού βιοκατακράτησης



Εξωτερικές διαστάσεις 4,00x0,85x1,50m (ΜxΠxΥ)

Στάδια κατασκευής παρτεριού βιοκατακράτησης



Διαστρωμάτωση υλικών παρτεριού βιοκατακράτησης



Κατασκευαστικές λεπτομέρειες



Κατασκευαστικές λεπτομέρειες



Συνολική διάταξη παρτεριών επί της οδού

Παρτέρια 
βιοκατακράτη
σης

Παρτέρια 
συμβατικά



Διάταξη παρτεριών βιοκατακράτησης και τρόπος σύνδεσής τους

Παρτέρια βιοκατακράτησης

Αγωγός παροχέτευσης όμβριων



Φρεάτιο συγκέντρωσης όμβριων



Ομβροθερμικό διάγραμμα (1993-2013)

• Μέσο ετήσιο ύψος βροχής 423,85 mm
• Υγρότερος μήνας ο Δεκέμβριος µε 55,3 

mm βροχής
• Ξηρότερος μήνας ο Αύγουστος µε 17,7 

mm βροχής
• Μεγαλύτερο ετήσιο συνολικό ύψος  

κατακρηµνισµάτων 552,86 mm



Δεδομένα περιοχής μελέτης



Δυνητική επίδραση παρτεριών βιοκατακράτησης στις όμβριες απορροές

• Από άποψη απορρύπανσης τα 6 συστήµατα 
προβλέπεται να καλύψουν το 8,3% περίπου της 
συνολικής έκτασης.

• Σύµφωνα µε την ανάλυση των υδρολογικών 
στοιχείων της έκτασης και τα κατασκευαστικά 
χαρακτηριστικά των συστηµάτων αυτά µπορούν 
να καλύψουν το 8,3% της συνολική παροχής 
αιχµής. 



Λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση της οδού



Φυτεύσεις δένδρων-Μείωση συντελεστή απορροής

•Φύτευση 54 δένδρων    
Είδος: Liriodendron 
tulipefera 
(Τουλιπόδενδρο)
•Τοποθέτηση σχαρών και 
αυτόματου αρδευτικού 
συστήματος



Φυτεύσεις κατάλληλων καλλωπιστικών θάμνων



Βελτίωση γεωμετρικών και κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών της οδού

Δημιουργία οριοθετημένης ζώνης στάθμευσης



Ράμπες ΑΜΕΑ και ανάγλυφος οδηγός



Τοποθέτηση νέων κάδων



Υπογείωση καλωδίων της ΔΕΗ-Τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων



Τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού



Αναδεικνύεται νέα επιχειρηματικότητα 



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ


