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Οδηγός για την ολοκληρωμένη διαχείριση ομβρίων υδάτων σε αστικές περιοχές
στα πλαίσια του έργου “Integrated Green Cities”

Εισαγωγή
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης μέσω της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος,
προκήρυξε ανοιχτό διαγωνισμό για την εκπόνηση οδηγού με τίτλο:
«Ολοκληρωμένη διαχείριση όμβριων υδάτων στα πλαίσια του έργου INTEGRATED
GREEN CITIES» .
Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα:
European Territorial Cooperation Programme, Greece-Bulgaria 2007-2013
Από τον διαγωνισμό, ανάδοχος του έργου προέκυψε η εταιρία: ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε.
Η παρούσα τεχνική έκθεση αποτελεί το τελικό από τα προβλεπόμενα παραδοτέα του
προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την συμβατική υποχρέωση προβλέπονται τα
ακόλουθα:
Εκπόνηση του οδηγού στην αγγλική γλώσσα και επίσημη μετάφρασή του στην ελληνική (με
σφραγίδα μέσω της διαδικασίας της επίσημης μετάφρασης).
Ο οδηγός θα έχει την ακόλουθη διάρθρωση:
1. Μεθοδολογία προσέγγισης
Η μεθοδολογία προσέγγισης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
α. Προσδιορισμό γενικού -ειδικού στόχου: Η ολοκληρωμένη διαχείριση των όμβριων
υδάτων συνδυάζει την κλασική αντιμετώπιση της γρήγορης απομάκρυνσης από τον αστικό
ιστό (μέσω τεχνητού συστήματος αγωγών) με ήπιες τεχνικές, οι οποίες αποβλέπουν: α) στη
μείωση του συνολικού απορρέοντος όγκου νερού β) στη μείωση της αιχμής της απορροής γ)
στην χρησιμοποίηση του βρόχινου νερού σε δευτερεύουσες χρήσεις με μειωμένες απαιτήσεις
ποιότητας δ) στην αναβάθμιση του αστικού τοπίου ε) στον περιορισμό της όχλησης λόγω
ανεπάρκειας των δικτύων αποχέτευσης και στ) στη βελτίωση της ποιότητας των απορρεόντων
υδάτων.
Γενικότερα η ολοκληρωμένη διαχείριση των όμβριων υδάτων αποβλέπει στη βελτίωση της
ποιότητας ζωής σε αστικές και ημιαστικές περιοχές και στην προβολή ενός οικολογικού
μοντέλου ανάπτυξης, διότι οι ήπιες τεχνικές (κήποι βροχής, φυτεμένα δώματα) βασίζονται σε
μεγάλο βαθμό στην ποικιλότροπη αξιοποίηση των φυτών.
Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται αναλυτικά στα δύο πρώτα κεφάλαια του παρόντος τεύχους
με τίτλους «1. Οι Επιπτώσεις της αστικοποίησης στους υδατικούς πόρους» και «2. Τρόποι
διαχείρισης των ομβρίων υδάτων».
β. Κατηγοριοποίηση: Αυτή περιλαμβάνει την ομαδοποίηση των πρακτικών σε σχέση με τον
χώρο εφαρμογής (χώροι πρασίνου, πλατείες, ακάλυπτοι χώροι, χώροι στάθμευσης, ελεύθεροι
χώροι οικοδομικών τετραγώνων, αύλειοι χώροι σχολείων και εκκλησιών, περιοχές ρεμάτων,
λεωφόροι και δρόμοι σε αστικές και περιαστικές περιοχές, ιδιωτικοί χώροι, χώροι άθλησης,
φυτεμένα δώματα), το είδος δόμησης, τα γεωτεχνικά χαρακτηριστικά (κλίσεις, ιδιότητες
υπεδάφους, ικανότητα αποστράγγισης και φιλτραρίσματος) και τη φέρουσα ικανότητα των
κατασκευών (σε περιπτώσεις ανωδομής, φυτεμένου δώματος, εγκατάστασης συλλέκτη κ.λπ.).
Συνοπτικά οι κατηγορίες των προτεινόμενων πρακτικών καταγράφονται στο κεφάλαιο «3.
Μέθοδοι οικολογικής διαχείρισης των νερών της βροχής». Στη συνέχεια και στα κεφάλαια 4
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έως 8 παρουσιάζονται αναλυτικά και με εφαρμοσμένα παραδείγματα μέθοδοι όπως, κήποι
βροχής, δενροδόχοι βιοκατακράτησης, φυτεμένα δώματα, υδροπερατά πεζοδρόμια και
οδοστρώματα, βαρέλια βροχής – δεξαμενές και στέρνες, αντίστοιχα. Στο κεφάλαιο 9
παρουσιάζονται διάφορες άλλες τεχνικές ενώ στο κεφάλαιο 10, συνδυασμοί λύσεων.
γ. Διαδικασία Αξιολόγησης
Περιλαμβάνει των προσδιορισμό των κριτηρίων και του αντίστοιχου συντελεστή βαρύτητας
στην αξιολόγηση των εφαρμοσμένων τεχνικών. Τέτοια κριτήρια είναι:


Η ενσωμάτωση της διαχείρισης των όμβριων υδάτων στον σχεδιασμό του τοπίου.



Η ενσωμάτωση της διαχείρισης των όμβριων υδάτων στο προϋπάρχον φυσικό σύστημα
απορροής.



Η συμβολή στην προστασία από πλημμυρικά φαινόμενα.



Η δυνατότητα συλλογής και επαναχρησιμοποίησης.



Η προστασία των φυσικών συστημάτων νερού μέσα στις πόλεις.



Η δημιουργία κατασκευών με αρχιτεκτονική ποιότητα.



Η αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης πρακτικής στην καθαρισμό των ομβρίων από
τους ατμοσφαιρικούς ρύπους.



Η δυνατότητα εφαρμογής σε πυκνοδομημένες περιοχές.



Το κόστος κατασκευής και συντήρησης.



Η σχέση κόστους – οφέλους.



Η κοινωνική συναίνεση.



Η δυνατότητα συμμετοχής των περιοίκων στη συντήρηση-αξιοποίηση των έργων.



Πρόσθετα περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη.

Για τη σύγκριση και αξιολόγηση των μεθόδων και την εκτίμηση της καταλληλότερης για κάθε
περίπτωση, αξιοποιούνται στοιχεία που παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 11 με θέμα «Κόστος
μεθόδων οικολογικής διαχείρισης του βρόχινου νερού», στο κεφάλαιο 12 με θέμα
«Αξιοποίηση ήπιων τεχνικών διαχείρισης ομβρίων υδάτων» και στο κεφάλαιο 13 με θέμα
«Προτεινόμενες λύσεις για πυκνοδομημένες περιοχές». Η σειρά αυτή των κεφαλαίων
ολοκληρώνεται με ένα συνοπτικό πίνακα αξιολόγησης και εύρεσης της καταλληλότερης
λύσης ανά περίπτωση εφαρμογής.
2. Τεχνικές ήπιας περιβαλλοντικής διαχείρισης όμβριων υδάτων
Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει:
α) Καταγραφή των τεχνικών που αφορούν στον καθαρισμό, στη μεταφορά, στην αποθήκευση,
στην επανάχρηση και εν γένει στη διαχείριση των ομβρίων στο αστικό περιβάλλον.
β) Περιγραφή κατά το δυνατόν των σχεδιαστικών και κατασκευαστικών λεπτομερειών, του
τρόπου λειτουργίας, του κόστους, των πλεονεκτημάτων, των μειονεκτημάτων και των
εφαρμογών τους.
Για καλύτερη κατανόηση, τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται παράλληλα με τη σχετική
μεθοδολογία στα κεφάλαια 4 έως και 13.
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3. Εφαρμοσμένα σχέδια ολοκληρωμένης διαχείρισης των ομβρίων υδάτων για το αστικό
πράσινο
1.Επικέντρωση σε εφαρμοσμένα σχέδια εύκρατων περιοχών, με δείκτες βροχόπτωσης και
γενικότερα μετεωρολογικά χαρακτηριστικά του μεσογειακού κλίματος
2.Αξιολόγηση των πρακτικών με βάση τα κριτήρια και τις ομάδες της μεθοδολογίας
προσέγγισης (που περιγράφονται στο κεφ. Α.1)
3.Πλήρης περιγραφή ανά ομάδα των βέλτιστων πρακτικών (1έως 2 πρακτικές)
4.Απλή αναφορά εφαρμοσμένων σχεδίων σε άλλες περιοχές, μη συγγενείς με το μεσογειακό
τοπίο (με βιβλιογραφικά στοιχεία πρόσβασης)
Τα εφαρμοσμένα σχέδια, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, παρουσιάζονται εκτενώς στα
αντίστοιχα κεφάλαια 4 έως και 9.
4. Η περίπτωση της Θεσσαλονίκης
Αποτελεί το σημαντικότερο τμήμα του οδηγού. Περιλαμβάνει:
1. Εξειδίκευση των σχεδίων που εφαρμόστηκαν σε περιοχές που εμφανίζουν χαρακτηριστικά
συναφή με περιοχές της Θεσσαλονίκης .
2. Εξειδίκευση καλών πρακτικών σε περιοχές που εμφανίζουν χαρακτηριστικά συναφή με
την περιοχή εγκατάστασης κήπου βροχής (28ης Οκτωβρίου-με ανάλυση των τοπικών
υδρολογικών συνθηκών και, στον βαθμό που είναι εφικτό, με ανάλυση κόστους-οφέλους).
3. Εξειδίκευση καλών πρακτικών για τη φύτευση πράσινου δώματος αρδευόμενου από
όμβρια ύδατα .
4. Αξιολόγηση των 2 και 3 και περιγραφή της βέλτιστης λύσης.
5. Υπόδειξη ελεύθερων χώρων (κατά προτίμηση σε υποβαθμισμένες περιοχές) της
Θεσσαλονίκης με απώτερο σκοπό την εφαρμογή του οικολογικού συστήματος διαχείρισης
ομβρίων υδάτων και τη δημιουργία νέων χώρων πρασίνου.
Η περίπτωση της Θεσσαλονίκης αναπτύσσεται αναλυτικά με συγκεκριμένες αναφορές και
προτάσεις σε διάφορα πιθανά σημεία εφαρμογής της πόλης, στο μεγαλύτερο σε έκταση
κεφάλαιο του παρόντος τεύχους, το κεφάλαιο 14.
Τέλος, στο επόμενο κεφάλαιο συνοψίζονται ορισμένες παρατηρήσεις που διαμορφώνουν το
πλαίσιο μιας γενικότερης στρατηγικής για την πόλη της Θεσσαλονίκης.
Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε σε συνεργασία με τους:
- Κωνσταντίνο Κατσιφαράκη, καθηγητή Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ.
- Μαργαρίτη Βαφειάδη, καθηγητή Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ.
- Ιωάννη Τσαλικίδη, καθηγητή Γεωπονικής Σχολής, Α.Π.Θ.
- Νικόλαο Θεοδοσίου, αναπληρωτή καθηγητή Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ.
- Δημήτριο Μεταξά, Δρ Γεωπόνο
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1. Ο κύκλος του νερού
Ο κύκλος του νερού ή υδρολογικός κύκλος είναι μία παραστατική σχηματοποίηση της
κυκλοφορίας του νερού από τη θάλασσα προς την ατμόσφαιρα, από την ατμόσφαιρα προς τη
γη και πάλι προς τη θάλασσα, όπως φαίνεται στο σχήμα 1. Τα βέλη που φαίνονται στο
σχήμα αυτό σημειώνουν τη φορά κυκλοφορίας.

Σχήμα 1. Ο υδρολογικός κύκλος. Πηγή: http://ga.water.usgs.gov/edu/watercycle.html [1]
Ο κύκλος αυτός του νερού εξασφαλίζει την ανανέωση των γλυκών νερών επάνω στην γη και
την διατήρηση των αποθεμάτων των υδατικών πόρων. Η λειτουργία του είναι ένας
πολύπλοκος συνδυασμός φαινομένων που ξεκινούν από την προσπίπτουσα στην Γη ηλιακή
ακτινοβολία, που προκαλεί την διαφορική θέρμανση σε περιοχές και ζώνες της υδρογείου και
την ανάπτυξη ανέμων, δηλαδή την ατμοσφαιρική κυκλοφορία, η οποία τροποποιείται από την
περιστροφή της γης και το ανάγλυφο της επιφάνειάς της. Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία
μεταφέρει υγρασία από τις περιοχές με μεγάλη εξάτμιση (κυρίως θαλάσσιες) σε άλλες
περιοχές όπου δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες υγροποίησης των υδρατμών και
δημιουργίας κατακρημνίσεων. Στο επίγειο τμήμα του ο υδρολογικός κύκλος περιλαμβάνει την
επιφανειακή απορροή και την υπόγεια απορροή, με τελικό αποδέκτη τις θάλασσες και
ωκεανούς.
Δεχόμαστε ότι σε κάθε τμήμα του υδρολογικού κύκλου ισχύει η αρχή της διατηρήσεως της
μάζας, που στην περίπτωση αυτή εκφράζεται από την ακόλουθη εξίσωση:
Ι - Ο = ΔS
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όπου Ι η εισροή ύδατος σε δεδομένη περιοχή στη διάρκεια ορισμένου χρόνου, Ο η απορροή
από την ίδια περιοχή κατά τον ίδιο χρόνο και ΔS η μεταβολή του όγκου του ύδατος που είναι
αποθηκευμένος σ' αυτήν την περιοχή. Την διαχείριση των ομβρίων και γενικότερα των
υδατικών πόρων ενδιαφέρει κυρίως το τμήμα του υδρολογικού κύκλου που αρχίζει με την
αναχαίτιση των κατακρημνίσεων από το έδαφος και καταλήγει στην επιστροφή του νερού
στην ατμόσφαιρα ή την θάλασσα.
Μόλις η βροχή φτάσει στην επιφάνεια της Γης αναχαιτίζεται από αυτήν ή τη βλάστηση και τις
κατασκευές που την καλύπτουν και δεσμεύεται προσωρινά. Σε κάθε περίπτωση όμως, το
νερό της βροχής θα επιμερισθεί τελικά σύμφωνα προς την ακόλουθη εξίσωση :
βροχή = εξάτμιση + διήθηση + απορροή
Η παραπάνω σχέση είναι προσδιοριστική: Εάν γνωρίζουμε την τιμή τριών από τους όρους της
αμέσως προσδιορίζεται και ο τέταρτος. Το βάρος των διαφόρων όρων στη σχέση αυτή
εξαρτάται από τη χωρική και χρονική κλίμακα που θα διαλέξουμε. Για παράδειγμα, συνήθως
αγνοούμε την εξάτμιση στις προβλέψεις σε πραγματικό χρόνο σε περιορισμένες περιοχές. Το
εντελώς αντίθετο συμβαίνει κατά την κατάστρωση των ετησίων υδατικών ισοζυγίων για μία
ολόκληρη χώρα.

1.1. Οι επιπτώσεις της αστικοποίησης στους υδατικούς πόρους
Η αστικοποίηση μιας περιοχής επηρεάζει αρνητικά τον κύκλο του νερού. Οι κυριότερες (από
υδρολογική άποψη) μεταβολές που επιφέρει είναι: α) η «αδιαβροχοποίηση» μεγάλου
ποσοστού του εδάφους, β) ο περιορισμός του φυσικού δικτύου επιφανειακής απορροής των
νερών της βροχής (καταπατήσεις ζώνης ρεμάτων) και γ) η προσθήκη νέων πηγών ρύπανσης
(άμεσης ή έμμεσης).
Αυτές οι μεταβολές έχουν τα ακόλουθα αποτελέσματα:
α. Μείωση της τροφοδοσίας των υπόγειων υδροφορέων της περιοχής, άρα και της
χρησιμότητάς τους ως υδατικών πόρων.
β. Αύξηση της επιφανειακής απορροής, άρα και του κινδύνου πλημμύρας, ιδιαίτερα σε
χαμηλές περιοχές ή υπόγειες κατασκευές.
γ. Υποβάθμιση της ποιότητας των αποδεκτών της επιφανειακής απορροής, λόγω ρύπανσης
των νερών της βροχής που απορρέουν επιφανειακά.
Η αδιαβροχοποίηση επιδρά και έμμεσα στους υδατικούς πόρους, καθώς επιτείνει το φαινόμενο
της αστικής θερμικής νησίδας.

2. Τρόποι διαχείρισης των όμβριων υδάτων
Ο κλασικός τρόπος αντιμετώπισης των όμβριων υδάτων σε αστικές περιοχές είναι η
κατασκευή δικτύου αποχέτευσης για την γρήγορη απομάκρυνσή τους από τον αστικό ιστό και
τη μεταφορά τους σε σταθμό επεξεργασίας, όπως και τα οικιακά λύματα. Όταν όμως η ένταση
ή/και η διάρκεια της βροχόπτωσης ξεπερνούν κάποιο όριο, τα δίκτυα αποχέτευσης δεν
επαρκούν και μέρος των όμβριων υδάτων απορρέει επιφανειακά ή λιμνάζει στα οδοστρώματα,
καλύπτει πεζοδρόμια ή (στη χειρότερη περίπτωση) πλημμυρίζει χώρους κατοικίας και
εργασίας. Επιπλέον, μέρος των απορροών που συγκεντρώνονται στους αγωγούς αποχέτευσης
διοχετεύεται, χωρίς επεξεργασία σε φυσικούς αποδέκτες, στην περίπτωση π.χ. της
Θεσσαλονίκης στον Θερμαϊκό (Φωτ. 2.1).
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Φωτ. 2.1. Παραλία της Θεσσαλονίκης μετά από έντονη βροχή (Ιούνιος 2013).
Πηγή Γ. Κορφιάτης
Η ολοκληρωμένη διαχείριση των όμβριων υδάτων συνδυάζει αυτή την κλασική αντιμετώπιση
με ήπιες τεχνικές (ή μεθόδους οικολογικής διαχείρισης), οι οποίες αποβλέπουν:
1) Στη μείωση του συνολικού απορρέοντος όγκου νερού.
2) Στη μείωση της αιχμής της απορροής.
3) Στην αποθήκευση του βρόχινου νερού, ώστε να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη αναγκών
με μειωμένες απαιτήσεις ποιότητας (π.χ. πότισμα πάρκων και κήπων, καθαριότητα χώρων,
πλύσιμο αυτοκινήτων).
4) Στον εμπλουτισμό των υπόγειων υδροφορέων και τη διατήρηση της παροχής
υδατορρευμάτων, που τροφοδοτούνται από τους υδροφορείς αυτούς κατά τη διάρκεια της
ξηρής περιόδου.
5) Στον περιορισμό οχλήσεων και ζημιών λόγω ανεπάρκειας των δικτύων αποχέτευσης.
6) Στον καθαρισμό και κατά συνέπεια τη βελτίωση της ποιότητας των απορρεόντων υδάτων
και τη μείωση της επιβάρυνσης των φυσικών αποδεκτών (ποτάμια, λίμνες, παράκτια νερά).
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7) Στην αναβάθμιση του αστικού και περιαστικού τοπίου και τη βελτίωση της ποιότητας
ζωής.
Παράλληλα οι τεχνικές αυτές συντελούν στην προβολή ενός οικολογικού μοντέλου ανάπτυξης
(low impact development).
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι ήπιες τεχνικές δεν υποκαθιστούν τα δίκτυα αποχέτευσης,
αλλά λειτουργούν συμπληρωματικά με αυτά. Μάλιστα, ο συνδυασμός τους μπορεί να
οδηγήσει και σε καθαρό οικονομικό όφελος, λόγω περιορισμού των δαπανών για επέκταση και
συντήρηση των δικτύων αποχέτευσης και του κόστους λειτουργίας των εγκαταστάσεων
επεξεργασίας λυμάτων.

2.1 Υπολογισμός της επιφανειακής απορροής
Για τον σχεδιασμό, υπολογισμό και διαστασιολόγηση έργων αποχετεύσεως ή, γενικότερα,
συστημάτων διαχείρισης ομβρίων είναι απαραίτητες οι χαρακτηριστικές παροχές, την
παροχέτευση των οποίων θα πρέπει να εξασφαλίζουν τα εν λόγω έργα. Ο υπολογισμός των
παροχών αυτών βασίζεται σε εκτιμήσεις για το γενεσιουργό αίτιο, που είναι η βροχή.
Πρώτα από όλα καθορίζεται η επιφάνεια (λεκάνη απορροής) από την οποία συλλέγεται νερό
και διοχετεύεται προς το εξεταζόμενο έργο. Κατόπιν αποφασίζουμε ποιόν συνδυασμό
έντασης-διάρκειας βροχόπτωσης θα λάβουμε υπ’ όψιν στους υπολογισμούς. Στην
πραγματικότητα δεχόμαστε ότι αν ο συνδυασμός έντασης-διάρκειας βροχόπτωσης οδηγεί σε
παροχές μεγαλύτερες από κάποιο όριο, τότε το έργο δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί πλήρως.
Ο συνδυασμός αυτός καθορίζεται με βάση τη σπουδαιότητα των συνεπειών αστοχίας. Όσο πιο
σοβαρές είναι, τόσο πιο σπάνια θέλουμε να εμφανίζονται, άρα τόσο μεγαλύτερη θέλουμε να
είναι η περίοδος επαναφοράς (που είναι το αντίστροφο της συχνότητας εμφάνισης του
φαινομένου).
Για τους παραπάνω λόγους απαιτείται ο προσδιορισμός των "ομβρίων καμπυλών", δηλαδή των
καμπυλών που δίνουν για ορισμένη διάρκεια και διάφορες περιόδους επαναφοράς τις
αντίστοιχες εντάσεις βροχόπτωσης. Για τα δίκτυα αποχέτευσης η χρονική διάρκεια για την
οποία απαιτείται ο προσδιορισμός της μέγιστης εντάσεως της βροχής εξαρτάται από τον χρόνο
συγκεντρώσεως του νερού από όλη τη λεκάνη απορροής στο εξεταζόμενο τμήμα του δικτύου.
Ο υπολογισμός των ομβρίων καμπυλών στην ιδανική περίπτωση γίνεται με εκτεταμένη
στατιστική ανάλυση συνεχών καταγραφών του ύψους βροχής (υετογραμμάτων) με ανάλυση 1
λεπτό της ώρας ως προς τον χρόνο, και 0.1 mm ως προς το ύψος της βροχής. Όταν οι
καταγραφές είναι ανεπαρκείς ή αναξιόπιστες σε μία συγκεκριμένη περιοχή, αναγκαστικά
καταφεύγουμε στα δεδομένα από κοντινές περιοχές με παρόμοια, προς την περιοχή
ενδιαφέροντος, υδρολογικά χαρακτηριστικά, ή σε γενικές εκφράσεις που προέκυψαν από
εκτεταμένες αναλύσεις σε άλλες περιοχές ή ακόμη, σαν έσχατη λύση, σε εμπειρικούς τύπους
και μεθόδους.
Για την περιοχή της Θεσσαλονίκης υπάρχει η Προκαταρκτική Τεχνική Έκθεση µε τίτλο
«Συγκριτική Ανάλυση και Επεξεργασία Οµβρίων Καµπυλών Ευρύτερης Περιοχής
Θεσσαλονίκης» που συντάχθηκε από τον Τεχνικό Σύµβουλο της ΕΥΔΕ Ύδρευσης,
Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυµάτων Μείζονος Περιοχής Θεσσαλονίκης, Άνθιµο
Σπυρίδη, νόµιµο εκπρόσωπο της σύµπραξης µελετητικών γραφείων «ΣΠΥΡΙΔΗΣ Α. –
ΚΟΥΤΑΛΟΥ Β. Ο.Ε. “ΥΕΤΟΣ”, ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΑΚΗΣ Δ.,
ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ Β., ΠΗΛΕΙΔΗΣ Γ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Χ., CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε., ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ Α., ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ Ι. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. –
ΓΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε.» [2].
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Σύμφωνα με την έκθεση αυτή ειδικά για την περιοχή του Πολεοδομικού Συγκροτήματος
Θεσσαλονίκης έχουν γίνει δεκτές οι ακόλουθες δύο ομάδες ομβρίων καμπυλών:
Προέλευση

ΘΕΣΜΕΑ

Τύπος

Αποχέτευση µείζονος
Περιοχής Θεσσαλονίκης,
ΘΕΣΜΕΑ 1970

ΘΕΣΜΕΑ

Διαχειριστικό σχέδιο
Διαχειριστικό
Εξάρχου
ακαθάρτων και οµβρίων
Σχέδιο
Νικολόπουλος
στο αποχετευτικό σύστηµα
Ομβρίων
Μπενσασσών
Θεσσαλονίκης, 1998

Μονάδες

i =2,581*60/t^0,62
(T=2)
i =4,028*60/t^0,65
(T=5)
i =4,496*60/t^0,64
(T=10)

i (mm/hr)
t (min)

h(T) =u+w*ln(T)
i(T) =60*h(T)/t

h (mm)
i (mm/hr)
t (min)

Στους τύπους αυτούς i είναι η ένταση της βροχόπτωσης σε mm/hr, h το ύψος βροχής σε mm,
Τ η περίοδος επαναφοράς σε έτη και t η διάρκεια της βροχής. Οι τιμές των παραμέτρων u και
w για τη δεύτερη ομάδα δίνονται στον ακόλουθο πίνακα:
Πίνακας 1. Οι τιμές των παραμέτρων u και w της όµβριας καµπύλης
Διάρκεια
(min)

u

w

Διάρκεια
(min)

u

10

6,92

20

w

3,46

100

31,12

3,13

14,20

3,36

110

32,12

3,11

30

18,47

3,30

120

33,04

3,10

40

21,49

3,26

130

33,88

3,09

50

23,83

3,23

140

34,66

3,08

60

25,75

3,20

150

35,38

3,07

70

27,37

3,18

160

36,06

3,06

80

28,77

3,16

180

37,30

3,04

90

30,01

3,14

Προτείνεται η χρήση της δεύτερης ομάδας ομβρίων καμπυλών, η οποία έχει προκύψει από τα
βροχογραφήµατα 154 συνολικά βροχοπτώσεων, που καταγράφηκαν στον σταθµό του
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), την περίοδο 1981 έως 1991 (10 έτη).
Ο σταθµός του Α.Π.Θ. ευρίσκεται σε κεντρικό σημείο στο πολεοδομικό συγκρότημα και
θεωρείται αξιόπιστος. Βέβαια ο αριθμός των ετών είναι μικρός, αλλά δεν υπάρχει κάτι
καλύτερο. Οι καμπύλες αυτές δίνονται γραφικά στο Σχήμα 2 [2].
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Όμβριες καμπύλες Θεσσαλονίκης
140.0

Ένταση βροχής (mm/ώρα)

120.0
100.0
T=2
T=5
T=10
T=20
T=50

80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
0

50

100

150

200

Διάρκεια βροχής σε min

Σχήμα 2. Όμβριες καμπύλες για την περιοχή της Θεσσαλονίκης για διάφορες περιόδους
επαναφοράς Τ [2]

3. Μέθοδοι οικολογικής διαχείρισης των νερών της
βροχής
Ακόμη και οι μικρότεροι φυτεμένοι χώροι (παρτέρια, δενδροστοιχίες, αυτοφυής βλάστηση σε
ακάλυπτους χώρους, δενδροδόχοι) λειτουργούν θετικά στη διαχείριση των όμβριων υδάτων,
καθώς ευνοούν την κατείσδυση και την εξατμισοδιαπνοή έναντι της επιφανειακής απορροής,
με όλα τα θετικά επακόλουθα.
Ο παρών οδηγός αφορά στις μεθόδους οικολογικής διαχείρισης των νερών της βροχής, που
προϋποθέτουν ειδικό σχεδιασμό. Σε αυτές εντάσσονται:
α. Οι κήποι βροχής (rain gardens)
β. Οι δενδροδόχοι βιοκατακράτησης (tree box filters)
γ. Τα φυτεμένα δώματα (green roofs)
δ. Τα υδροπερατά πεζοδρόμια και οδοστρώματα (permeable pavements and pavers)
ε. Τα βαρέλια βροχής (rain barrels), οι δεξαμενές και οι στέρνες (cisterns)
στ. Άλλες μέθοδοι.
Η κατηγοριοποίηση αυτή δεν είναι απόλυτη, ούτε χρησιμοποιείται από όλους. Για παράδειγμα,
ορισμένοι θεωρούν τις λωρίδες βιοκατακράτησης ως χωριστή μέθοδο, ενώ κατ’ άλλους, όπως
και στον παρόντα οδηγό, θεωρούνται ειδική κατηγορία των κήπων βροχής.
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4. Κήποι βροχής
Οι κήποι βροχής, που εμφανίστηκαν ή μάλλον περιγράφηκαν και αναλύθηκαν επιστημονικά
για πρώτη φορά την δεκαετία του 1990 στις ΗΠΑ, είναι ίσως η πιο σημαντική μέθοδος
οικολογικής διαχείρισης των όμβριων υδάτων σε αστικές και περιαστικές περιοχές.
Παράλληλα συντελούν στην αναβάθμιση του τοπίου. Μπορεί να λεχθεί ότι πρόκειται για
κοινούς κήπους με ορισμένα πρόσθετα χαρακτηριστικά, τα οποία περιγράφονται συνοπτικά
στη συνέχεια.
Οι κήποι βροχής μπορούν να κατασκευασθούν σε διάφορους χώρους, όπως σε προϋπάρχοντες
χώρους πρασίνου, περιοχές ρεμάτων, πλατείες, χώρους στάθμευσης, αυλές κατοικιών και
ελεύθερους χώρους κτιριακών τετραγώνων, αύλειους χώρους σχολείων και εκκλησιών, κατά
μήκος οδών, κ.λπ..
Ένας τυπικός κήπος βροχής περιλαμβάνει τα ακόλουθα (π.χ. [3,], [4], [5])

Φωτ. 4.1. Κήπος βροχής στο Ashby Grove, North London [5]. Διακρίνεται η κατασκευή
προσαγωγής του νερού από την κατακόρυφη υδρορρόη στην λεκάνη κατάκλυσης
α) Λεκάνη κατάκλυσης. Είναι ένα φυσικό ή τεχνητό βύθισμα στο έδαφος. Σε σχετικά επίπεδη
περιοχή διαμορφώνεται με εκσκαφή και απομάκρυνση εδαφικού υλικού. Σε έδαφος με κλίση
διαμορφώνεται με εκσκαφή και κατασκευή μικρού αναχώματος στην κατάντη πλευρά. Εδάφη
με μεγάλη κλίση δεν ενδείκνυνται για κατασκευή απλών κήπων βροχής.
Ο πυθμένας του κήπου βροχής συνήθως καλύπτεται με στρώμα οργανικής ύλης, πριν την
τοποθέτηση του χώματος. Αν το υπέδαφος έχει μικρή διηθητικότητα, μπορεί στον πυθμένα της
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λεκάνης κατάκλυσης να τοποθετηθεί στρώμα από χαλίκια. Ακόμη μπορεί να τοποθετηθεί
διάτρητος σωλήνας στράγγισης.
β) Κατασκευή εισόδου, που οδηγεί το νερό της βροχής από υδρορρόες ή από κάποια
αδιαπέρατη επιφάνεια (πεζοδρόμιο, οδόστρωμα) στην λεκάνη κατάκλυσης (βλέπε φωτ. 4.1,
που δίνεται στο [5]).
γ) Διάταξη υπερχείλισης, από όπου μπορεί να απομακρυνθεί το νερό της βροχής όταν γεμίσει
η λεκάνη κατάκλυσης. Η διάταξη αυτή είναι απαραίτητη για να αντιμετωπισθεί ο κίνδυνος
διάβρωσης και για να οδηγούνται τα νερά που εκρέουν στο επιθυμητό μέρος (συνήθως στο
δίκτυο αποχέτευσης).
Όπως αναφέρεται λεπτομερέστερα στο υποκεφάλαιο 4.4, ο κήπος βροχής φυτεύεται με φυτά
που αντέχουν σε περιοδική κατάκλυση. Είναι σαφώς προτιμότερα τα ενδημικά είδη, που είναι
προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες και δεν απαιτούν ιδιαίτερη φροντίδα. Τα φυτά βοηθούν
με δύο τρόπους: α) με την κατακράτηση μέρους του νερού και β) με την κατακράτηση ρύπων
(όπως συμβαίνει στους τεχνητούς υγροτόπους επεξεργασίας λυμάτων). Επίσης μπορούν να
αποτελέσουν ενδιαίτημα για διάφορα είδη πανίδας, ενώ βελτιώνουν την αισθητική του χώρου.
Το έδαφος κάτω από τον κήπο βροχής κατακρατεί μέρος των ρύπων και αφήνει το νερό να
εμπλουτίσει τον υπόγειο ορίζοντα. Πιο κατάλληλα για την κατασκευή κήπων βροχής είναι τα
εδάφη με μεγάλη διηθητικότητα. Η γρήγορη στράγγιση του νερού από την λεκάνη κατάκλυσης
είναι χρήσιμη, κυρίως για να υπάρχει δυνατότητα διαχείρισης μεγαλύτερων ποσοτήτων
βρόχινου νερού, αλλά και για την αποφυγή συνθηκών ευνοϊκών για την ανάπτυξη ενοχλητικών
εντόμων. Γενικά ενδείκνυται να αδειάζει πλήρως η λεκάνη κατάκλυσης μέσα σε 48 ώρες από
το τέλος της βροχόπτωσης.
Μπορούμε πρακτικά να ελέγξουμε τη διηθητικότητα του εδάφους με τον ακόλουθο απλό
τρόπο [5]: Διανοίγουμε μια τρύπα, βάθους 250 mm τουλάχιστον, τη γεμίζουμε με νερό και το
αφήνουμε να απορροφηθεί. Ξαναγεμίζουμε την οπή με νερό. Αν η στάθμη πέφτει με ρυθμό
μεγαλύτερο από 50 mm την ώρα η διηθητικότητα του εδάφους είναι ικανοποιητική.
Οι διαστάσεις ενός κήπου βροχής καθορίζονται με βάση την επιφάνεια που αποστραγγίζει και
τη διηθητικότητα του εδάφους. Για αμμώδη εδάφη (μεγάλης διηθητικότητας) ένας εμπειρικός
προσεγγιστικός κανόνας είναι ότι η επιφάνεια του κήπου βροχής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ
του 10 και 20% της στραγγιζόμενης επιφάνειας [6]. Το ποσοστό αυτό αυξάνει με τη μείωση
της διηθητικότητας του εδάφους. Παραδείγματα διαστασιολόγησης δίνονται στο υποκεφάλαιο
4.6. Το σχήμα των κήπων βροχής εξαρτάται από τον χώρο εφαρμογής τους. Ενδεικτικά
αναφέρεται, π.χ. στο [7], λόγος μήκους προς πλάτος 2:1, με τον μεγάλο άξονα κάθετο στη
διεύθυνση του νερού που απορρέει από αδιαπέρατες επιφάνειες προς τον κήπο βροχής, ώστε
να διευκολύνεται η ομοιόμορφη κατανομή του εισερχόμενου βρόχινου νερού σε όλη την
επιφάνεια του κήπου.
Οι κήποι βροχής πρέπει να κατασκευάζονται σε απόσταση 3 m τουλάχιστον από κτιριακές
κατασκευές και να οδηγούν το νερό προς την αντίθετη κατεύθυνση, για να μη δημιουργηθεί
κίνδυνος διήθησης νερών στα υπόγειά τους. Επίσης δεν πρέπει να επηρεάζουν τα δίκτυα
κοινής ωφέλειας, ούτε να κατασκευάζονται πάνω από σηπτικούς βόθρους. Τέλος, για να είναι
δυνατή η στράγγιση, θα πρέπει ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας να είναι σχετικά χαμηλός.
Φαίνεται ότι ο κύριος λόγος αποτυχίας των κήπων βροχής στην περιοχή Ballard του Seattle
ήταν ο υψηλός υδροφόρος ορίζοντας, που δεν επέτρεπε τη στράγγιση του νερού από τους
κήπους βροχής [8].
Σε ό,τι αφορά τα χρησιμοποιούμενα φυτά, θα πρέπει να εξασφαλίζεται επαρκής ηλιασμός.
Αυτός ο παράγοντας πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερα υπ’ όψιν σε πυκνοδομημένες περιοχές με
ψηλά κτίρια.
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Φωτ. 4.2 Στάσιμα νερά σε κήπο βροχής στο Ballard του Seattle. Πηγή: [8]

4.1 Ο θετικός ρόλος των κήπων βροχής
Η χρήση κήπων βροχής επιδρά θετικά στη διαχείριση των υδατικών πόρων και από ποσοτική
και από ποιοτική άποψη. Από ποσοτική άποψη ο κύριο όφελος είναι η μείωση της παροχής
αιχμής που, λόγω των βροχοπτώσεων, φθάνει στους φυσικούς αποδέκτες (π.χ. αστικά
υδατορρεύματα) ή στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. Το νερό που απορρέει
επιφανειακά ή κινείται μέσα στο δίκτυο των υπονόμων έχει μεγάλες ταχύτητες (της τάξης των
m/s), ενώ το νερό που, μέσω των κήπων βροχής, περνά στο υπέδαφος κινείται με πολύ μικρές
ταχύτητες (της τάξης των mm/s ή και μικρότερες). Αυτό περιορίζει τον κίνδυνο πλημμύρας,
διότι αποτρέπει την γρήγορη συγκέντρωση μεγάλων ποσοτήτων νερού στον τελικό αποδέκτη.
Βοηθά ακόμη στην καλύτερη λειτουργία των εγκαταστάσεων καθαρισμού λυμάτων, λόγω της
μείωσης της παροχής αιχμής. Πολλές φορές υπάρχει και ένα δεύτερο θετικό αποτέλεσμα: Τα
νερά της βροχής, που διηθούνται στο υπέδαφος, μπορεί να φθάσουν τελικά στον φυσικό
αποδέκτη κατά τη διάρκεια της ξηρής περιόδου, συντελώντας έτσι στην διατήρηση μιας
ελάχιστης στάθμης, η οποία είναι χρήσιμη από ποσοτική, ποιοτική και αισθητική άποψη.
Η ποσότητα όμως συνδέεται άμεσα και με την ποιότητα. Τα νερά της βροχής επιβαρύνονται με
ρύπους από την ατμόσφαιρα, αλλά και από την επιφάνεια πάνω στην οποία κυλούν. Οι ρύποι
αυτοί καταλήγουν και επιβαρύνουν τους φυσικούς αποδέκτες (ποτάμια, λίμνες, παράκτια
νερά), αν δεν παρεμβληθούν στο σύστημα εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. Αλλά,
ακόμη και όταν υπάρχουν τέτοιες εγκαταστάσεις, τα δίκτυα αποχέτευσης υπερχειλίζουν στους
φυσικούς αποδέκτες όταν η ένταση της βροχής, άρα και της παροχής που συγκεντρώνεται,
ξεπεράσει κάποιο όριο. Κάθε φυσικός αποδέκτης έχει ένα όριο ανοχής σε ρύπους. Οι κήποι
17

Οδηγός για την ολοκληρωμένη διαχείριση ομβρίων υδάτων σε αστικές περιοχές
στα πλαίσια του έργου “Integrated Green Cities”
βροχής, μειώνοντας την παροχή αιχμής του νερού (άρα και των μεταφερόμενων ρύπων) στους
φυσικούς αποδέκτες ή/και τις περιπτώσεις υπερχείλισης ανεπεξέργαστων απορροών σε
αυτούς, συντελούν στο να μην ξεπεραστούν τα όρια ρύπανσης.
Επιπλέον, όμως, η χρήση κήπων βροχής έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της συνολικής
ποσότητας των ρύπων, μέσω διαφόρων φυσικών, χημικών ή βιολογικών διεργασιών, που
συμβαίνουν σε αυτούς ή στους υπόγειους υδροφορείς, στους οποίους διοχετεύονται τα νερά.
Τέτοιες διεργασίες είναι:
α) Η προσρόφηση, δηλαδή η συγκράτηση μέρους της μάζας των ρύπων από τον εδαφικό
σκελετό, λόγω ανταλλαγής ιόντων.
β) Η διήθηση
γ) Η πρόσληψη από τα φυτά.
δ) Η βιολογική αποικοδόμηση νιτρικών και οργανικών ουσιών, λόγω της παρουσίας
κατάλληλων αερόβιων και αναερόβιων μικροοργανισμών.
ε) Η διάλυση ορισμένων συστατικών του εδαφικού σκελετού, που προκαλείται από την
παρουσία των ρύπων. Η διάλυση μπορεί να αυξήσει την συνολική ποσότητα των ουσιών που
περιέχονται στα υπόγεια νερά αλλά και να μειώσει την μάζα των αρχικών ρύπων, που
αντιδρούν χημικά με τα διαλυόμενα συστατικά.
στ) Η οξείδωση ή η αναγωγή των ρύπων.
ζ) Η καθίζηση
Όλες οι διεργασίες αυτές χρειάζονται χρόνο, γι’ αυτό και ο ρυθμός διήθησης του νερού στους
κήπους βροχής δεν πρέπει να ξεπερνά κάποιο όριο.
Πιο ωφέλιμες είναι οι διαδικασίες που οδηγούν στην καταστροφή των ρύπων (π.χ. των
παθογόνων μικροοργανισμών) ή στη διάσπασή τους σε μη επιβλαβείς ουσίες. Γενικά το
ποσοστό μείωσης των ρύπων εξαρτάται από τις ιδιότητες του εδαφικού υλικού του κήπου
βροχής (και από τα υποκείμενα εδαφικά στρώματα). Πολλές φορές χρησιμοποιούνται εδάφη
ειδικής σύστασης, ώστε το ποσοστό αυτό να είναι σημαντικό. Οι κήποι αυτοί αναφέρονται
συχνά ως συστήματα (κήποι, λωρίδες) βιοκατακράτησης, όπως αναφέρεται και στο
υποκεφάλαιο 4.3.
Η μείωση της ποσότητας και η βελτίωση της ποιότητας των απορροών που καταλήγουν σε
εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων έχει ένα ακόμη θετικό περιβαλλοντικό και οικονομικό
αποτέλεσμα: Μειώνεται η ενέργεια και τα χημικά πρόσθετα που απαιτούνται για τη λειτουργία
τους.
Οι κήποι βροχής δεν αποτελούν πανάκεια. Κάποιοι ρύποι (π.χ. οξέα) μπορεί να καταστρέψουν
τα φυτά. Επίσης η δυνατότητα κατακράτησης ορισμένων ρύπων (π.χ. μετάλλων) ή διάσπασης
άλλων είναι περιορισμένη και αν ξεπεραστεί κάποιο όριο, οι πλεονάζοντες ρύποι που θα
διαφύγουν στα υπόγεια νερά, θα αλλοιώσουν την ποιότητά τους και θα περιορίσουν τη
χρησιμότητά τους.

4.2 Ταξινόμηση των κήπων βροχής
Ταξινόμηση των κήπων βροχής μπορεί να γίνει με βάση το σχήμα και την έκτασή τους, τον
χώρο εφαρμογής, το είδος δόμησης, τα γεωτεχνικά χαρακτηριστικά (κλίσεις, ιδιότητες
υπεδάφους, ικανότητα αποστράγγισης και φιλτραρίσματος), καθώς και τους ειδικούς στόχους
που εξυπηρετούν. Υπάρχει αφθονία στοιχείων για εφαρμογές κήπων βροχής σε χώρους
κατοικίας. Πολύ ενδιαφέροντα παραδείγματα από περιοχές της Μεσογείου δίνονται στο [9].
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Στον παρόντα οδηγό δίνεται έμφαση στην κατασκευή κήπων βροχής σε δημόσιους χώρους. Γι’
αυτό στη συνέχεια παρουσιάζονται χαρακτηριστικά παραδείγματα για κήπους βροχής κατά
μήκος οδών, σε αυλές σχολείων και σε προϋπάρχοντες χώρους πρασίνου.
4.1.1 Κήποι βροχής κατά μήκος οδών.

Φωτ. 4.3. Κήπος βροχής κατά μήκος δρόμου στη Νέα Ζηλανδία. Πηγή [10]
Κήποι βροχής κατασκευάζονται κατά μήκος δρόμων σε διάφορες χώρες, τόσο για τη
συγκράτηση ρύπων, όσο και για τη μείωση των πλημμυρικών απορροών. Χαρακτηριστική
είναι η φωτογραφία 4.3, από τη Νέα Ζηλανδία (πηγή [10]). Ακολουθούν παραδείγματα από
αστικές περιοχές των ΗΠΑ.
Α. Green street projects: Albany and Emeryville (Καλιφόρνια, ΗΠΑ)
Συνοπτική περιγραφή και φωτογραφίες παρουσιάζονται στον ακόλουθο ιστότοπο [11]:
http://bluegreenbldg.org/green-streets/green-street-projects-albany-and-emeryville/
Οι κήποι βροχής παρεμβάλλονται μεταξύ του πεζοδρομίου (που έχει επαρκές πλάτος) και του
δρόμου και παραλαμβάνουν μέρος της απορροής του οδοστρώματος. Το εδαφικό υλικό και τα
φυτά των κήπων βροχής συγκρατούν μέρος των ρύπων που μεταφέρει το βρόχινο νερό από το
οδόστρωμα (π.χ. βαριά μέταλλα, λάδια, πετρέλαιο). Το πλεονάζον νερό, σε περιπτώσεις
ισχυρών βροχοπτώσεων, οδηγείται στο δίκτυο αποχέτευσης.
Εδώ παραθέτονται τρεις χαρακτηριστικές φωτογραφίες, οι 4.4 (α και β) και 4.5 από τις πολλές
που υπάρχουν στον ιστότοπο [11].
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Φωτ. 4.4. α. Berkeley-Albany border. β. Adeline Street, Emeryville. Πηγή [11]

Φωτ. 4.5 Adeline Street, Emeryville. Πηγή [11]
Β. Burnsville rainwater gardens (Minnesota, USA)
Συνοπτική περιγραφή και φωτογραφίες παρουσιάζονται στον ακόλουθο ιστότοπο [12]:
http://www.northlandnemo.org/images/BurnsvilleRaingardens.pdf
Πρόκειται για σύνολο 17 κήπων βροχής, από τους οποίους οι 13 βρίσκονται κατά μήκος
δρόμου. Κατασκευάσθηκαν το 2003 σε γειτονιά του Burnsville της Minnesota, με κύριο στόχο
τη μείωση των πλημμυρικών απορροών προς τη λίμνη Crystal. Οι μετρήσεις που έγιναν
έδειξαν ότι οι απορροές όντως μειώθηκαν σε ποσοστό 90%.
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Στη φωτογραφία 4.6 φαίνεται η διαμόρφωση του κρασπέδου για τη διοχέτευση των ομβρίων
από το οδόστρωμα σε κήπο βροχής.

Φωτ. 4.6 Κήπος βροχής στο Burnsville της Minnesota. Πηγή [12]
Γ. Growing Vine street project, Seattle, USA

Φωτ. 4.7 Κήποι βροχής στη Vine street του Seattle. Πηγή [13]
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Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε σαν προσπάθεια ανάπλασης μιας πρώην βιομηχανικής γειτονιάς
του Seattle από τους ίδιους τους κατοίκους της και είχε εξαιρετικά αποτελέσματα, τόσο από
αισθητική άποψη, όσο και άποψη διαχείρισης των όμβριων υδάτων. Συνδυάζει εντυπωσιακές
υδρορρόες, στέρνες και βαρέλια βροχής με κήπους βροχής κατά μήκος της οδού Vine, που
είναι διαταγμένοι σε διαφορετικά επίπεδα, ώστε να ακολουθούν την κλίση της, όπως φαίνεται
στη φωτογραφία 4.7 [13]. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν σε διάφορους ιστότοπους
(π.χ. [13, 14]).
4.1.2. Κήποι βροχής σε σχολεία
Α. Dr. Charles E. Brimm Medical Arts High School, Camden County, New Jersey, USA

Φωτ. 4.8. Κήπος βροχής του Dr. Charles E. Brimm Medical Arts High School. Πηγή [15]
Περιγραφή και φωτογραφίες παρουσιάζονται στον ακόλουθο ιστότοπο [15]:
http://water.rutgers.edu/Rain_Gardens/RGWebsite/demo/demorg_camco_brimm.html#history
Σε αυτόν τον κήπο βροχής, άποψη του οποίου φαίνεται στην φωτ. 4.8, διοχετεύεται μέρος της
απορροής τη στέγης των παρακείμενων κτιρίων, μέσω κατακόρυφης υδρορρόης.
Κατασκευάσθηκε το 2012 και χρησιμεύει και για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Συντηρείται από το
προσωπικό και τους μαθητές του σχολείου.
Β. Central Elementary School, Camden County, New Jersey, USA
Περιγραφή και φωτογραφίες παρουσιάζονται στον ακόλουθο ιστότοπο [16]:
http://water.rutgers.edu/Rain_Gardens/RGWebsite/demo/demorg_camco_central.html#history
Αυτός ο κήπος βροχής παραλαμβάνει την απορροή από παρακείμενες αδιαπέρατες επιφάνειες
(πεζόδρομους). Ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης (φωτ. 4.9)
Περιμετρικά της σχάρας τοποθετούνται πέτρες, για να αποφευχθεί η έκπλυση του χώματος. Ο
κήπος αποσκοπεί και στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μαθητών.
22

Οδηγός για την ολοκληρωμένη διαχείριση ομβρίων υδάτων σε αστικές περιοχές
στα πλαίσια του έργου “Integrated Green Cities”

Φωτ. 4.9 Τμήμα κήπου βροχής στο Central Elementary School, Camden County, New Jersey.
Πηγή [16]
Γ. Williamstown Middle School, Gloucester County, New Jersey, USA

Φωτ. 4.10. Κήπος βροχής στο Williamstown Middle School, Gloucester County, New Jersey.
Πηγή [17]
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Περιγραφή και φωτογραφίες παρουσιάζονται στον ακόλουθο ιστότοπο [17]:
http://water.rutgers.edu/Rain_Gardens/RGWebsite/demo/demorg_gloco_williamstown.html
Κατασκευάσθηκε δίπλα στην κύρια είσοδο του σχολείου, για να παραλάβει την απορροή από
μέρος της στέγης του κτιρίου, μέσω κατακόρυφης υδρορρόης. Οι πέτρες στην είσοδο του
κήπου (δίπλα στο στόμιο της υδρορρόης) προστατεύουν από διάβρωση (φωτ. 4.10). Όταν η
βροχόπτωση ξεπερνά τα 32 mm (1.25 in)/2 ώρες, το πλεονάζον νερό φεύγει στο δίκτυο
αποχέτευσης.
Δ. Mount Tabor Middle School, Portland, Oregon.
Περιγραφή και φωτογραφίες παρουσιάζονται στον ακόλουθο ιστότοπο [18]:
http://asla.org/awards/2007/07winners/517_nna.html
Ο κήπος βροχής του σχολείου αυτού θεωρήθηκε ένα από τα πιο επιτυχημένα παραδείγματα
ολοκληρωμένης διαχείρισης βρόχινου νερού στην περιοχή του Πόρτλαντ. Kατασκευάσθηκε το
καλοκαίρι του 2006, σε τμήμα ενός υποχρησιμοποιούμενου ασφαλτοστρωμένου χώρου
στάθμευσης (φωτ. 4.11), συνολικής έκτασης 370 m2 (4000 square feet). Ο κήπος βροχής, που
φαίνεται στη φωτ. 4.12, κατέλαβε το μισό της έκτασης αυτής, ενώ το υπόλοιπο
επανασχεδιάστηκε ώστε να επαρκεί για τη στάθμευση αυτοκινήτων και ποδηλάτων. Στον κήπο
διοχετεύεται νερό της βροχής που συλλέγεται από αδιαπέρατες επιφάνειες (στέγες, χώρο
στάθμευσης, γήπεδα) συνολικής έκτασης 2800 m2 περίπου. Η ταχύτητα διήθησης του νερού
κυμαίνεται από 5 ως 10 cm την ώρα, με αποτέλεσμα την πλήρη απορρόφησή του, σε λίγες
ώρες μετά το τέλος της βροχής.

Φωτ. 4.11 Ο χώρος στάθμευσης του σχολείου, πριν την κατασκευή του κήπου βροχής [18].
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Φωτ. 4.12 Ο κήπος βροχής του Mount Tabor Middle School κατά τη διάρκεια βροχόπτωσης
Πηγή [18].
Το έργο ήταν μέρος ενός σχεδίου για την αντιμετώπιση φαινομένων πλημμυρίσματος
υπογείων στην ευρύτερη περιοχή, που οφείλονταν σε ανεπάρκεια του τοπικού αποχετευτικού
δικτύου. Συντέλεσε επίσης στη βελτίωση του μικροκλίματος στις γειτονικές αίθουσες
διδασκαλίας, που δέχονταν πρόσθετα θερμικά φορτία από την άσφαλτο του χώρου
στάθμευσης. Το συνολικό κόστος του έργου ήταν χαμηλό. Υπολογίζεται μάλιστα ότι χάρη σε
αυτό εξοικονομήθηκαν 100 χιλιάδες δολάρια (περίπου 75750 Ευρώ), που θα έπρεπε να
δαπανηθούν για βελτίωση του αποχετευτικού δικτύου [18].
4.1.3 Κήποι βροχής σε προϋπάρχοντες χώρους πρασίνου
Α. Edinburgh Gardens Raingarden (Μελβούρνη, Αυστραλία)
Περιγραφή και φωτογραφίες παρουσιάζονται στον ακόλουθο ιστότοπο [19]:
http://www.landezine.com/index.php/2012/10/edinburgh-gardens-raingarden-by-ghd-pty-ltd/
Κατασκευάσθηκε την περίοδο 2011-2012. Πρόκειται για σύνθετο έργο, που αποσκοπεί στην
υποκατάσταση-εξοικονόμηση πόσιμου νερού για την άρδευση του πάρκου Edinburgh Gardens
κατά την ξηρή περίοδο του έτους, καθώς και στη συγκράτηση αιωρούμενων στερεών, νιτρικών
και φωσφορικών, που θα κατέληγαν στο δίκτυο αποχέτευσης. Ο κήπος βροχής, που έχει
διαμορφωθεί σε 4 στάθμες με βάση την κλίση του εδάφους, έχει έκταση 700 m2 και
τροφοδοτείται από κεντρικό αποχετευτικό αγωγό. Μετά τη διήθησή του στον κήπο βροχής, το
φυσικώς καθαρισμένο νερό διοχετεύεται σε υπόγεια δεξαμενή χωρητικότητας 200 m3, όπου
αποθηκεύεται για να καλύψει αρδευτικές ανάγκες. Αναμένεται ότι θα καλύπτεται έτσι το 60%
περίπου των ετήσιων αναγκών του πάρκου.
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Β. Fisherman's Wharf Park, Victoria, British Columbia
Πρόκειται για τον μεγαλύτερο κήπο βροχής της Victoria, που είναι πρωτεύουσα της
Βρετανικής Κολομβίας, της δυτικότερης επαρχίας του Καναδά. Ο κήπος έχει έκταση 352 m2
και δέχεται απορροή ομβρίων από αδιαβροχοποιημένη έκταση 14250 m2. Τα φυτά που
χρησιμοποιούνται αντέχουν στην καλοκαιρινή ξηρασία και μπορούν να επιβιώσουν μέσα σε
στάσιμα νερά τον χειμώνα.
Περιγραφή και φωτογραφίες για διάφορους κήπους βροχής της Victoria παρουσιάζονται στον
ακόλουθο ιστότοπο [20]:
http://www.victoria.ca/EN/main/departments/engineering/stormwater/managing-rain-as-aresource/rain-gardens.html

Φωτ. 4.13 Κήπος βροχής στο Fisherman's Wharf Park της Victoria. Πηγή [20]
Γ. North Kingstown Town Hall Demonstration Rain Garden (Rhode Island)

Φωτ. 4.14 Κήπος βροχής στο Δημαρχείο του North Kingstown α) Στις 24 Μαΐου 2005 και
β) Στις 27 Ιουλίου 2006. Πηγή [21]
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Κατασκευάσθηκε το 2005 στον περιβάλλοντα χώρο του Δημαρχείου του North Kingstown και
παραλαμβάνει νερό από τη στέγη του. Περιγραφή, λεπτομέρειες για την κατασκευή και
φωτογραφίες, όπου φαίνεται η εξέλιξη του κήπου βροχής με τον χρόνο παρουσιάζονται στον
ακόλουθο ιστότοπο [21]: http://www.uri.edu/ce/healthylandscapes/NKTownhall2.html
Ενδεικτικά παραθέτονται εδώ οι φωτ. 4.14 α και β
4.3 Ειδικές κατηγορίες κήπων βροχής
Κήποι βροχής για ειδικές χρήσεις αναφέρονται με διάφορα ονόματα, όπως λωρίδες ή νησίδες
βιοκατακράτησης (bioretention strips, bioretention islands) π.χ. [22, 23]. Όπως υποδηλώνει και
ο όρος, δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην κατακράτηση ρύπων, ενώ η κατασκευή τους είναι
περισσότερο προσεγμένη και «τυποποιημένη». Οι ρύποι απομακρύνονται με προσρόφηση στο
έδαφος ή σε φυτικές επιφάνειες, διήθηση, κατακράτηση από τα φυτά, καθίζηση, οξείδωση ή
αναγωγή και μικροβιακή δραστηριότητα, όπως αναφέρεται αναλυτικότερα στο υποκεφάλαιο
4.1 [23].
Λωρίδες βιοκατακράτησης έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε χώρους στάθμευσης
αυτοκινήτων, όπου η απορροή (και μάλιστα η πρώτη μετά από περιόδους ανομβρίας) μπορεί
να είναι επιβαρυμμένη με διάφορους ρύπους [24].
Τυπικές είναι οι φωτογραφίες 4.15 από το Greenbelt του Maryland [25] και 4.16 από το
Nelson Memorial Park, Plymouth, Massachusetts [24]. Στην 4.15 φαίνονται τα ανοίγματα
εισροής του βρόχινου νερού από τον χώρο στάθμευσης στη λωρίδα βιοκατακράτησης.
Παρόμοια χαρακτηριστικά έχουν και οι τάφροι βιοκατακράτησης (bioswales-vegetated
swales), οι οποίες συνδυάζουν τη λειτουργία των λωρίδων κατακράτησης με αυτήν της
μεταφοράς μέρους του συλλεγόμενου νερού προς κάποιον αποδέκτη, π.χ. [26]. Μάλιστα
αναφέρονται και «υγρές» τάφροι βιοκατακράτησης, με υδροχαρή φυτά.

Φωτ. 4.14 Λωρίδα κατακράτησης σε χώρο στάθμευσης στο Greenbelt του Maryland [25]
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Φωτ. 4.15 Κήπος βροχής στο Nelson Memorial Park (Plymouth, MA), που δέχεται νερά από
παρακείμενο χώρο στάθμευσης. Πηγή [24]
Μια άλλη ειδική κατηγορία είναι οι μικροκήποι βροχής (stormwater planters, mini rain
gardens) [5, 7, 27, 28]. Είναι στην ουσία ειδικές φυτοδόχοι κατασκευασμένες από διάφορα
υλικά (σκυρόδεμα, ξύλο) με κατάλληλο εδαφικό υλικό και φυτά, που δέχονται πρόσθετο
βρόχινο νερό από υδρορρόες. Το νερό αυτό διηθείται στη συνέχεια στο υπέδαφος ή οδηγείται
στο δίκτυο απορροής. Σκαριφήματα μικροκήπων βροχής φαίνονται στα σχήματα 3 και 4. Στο
σχήμα 3 [5] το νερό που υπερχειλίζει διοχετεύεται στο δίκτυο αποχέτευσης, ενώ στο 4 [7]
διηθείται στο υπέδαφος. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι το αμμόφιλτρο βρίσκεται σε
απόσταση από την παρακείμενη οικοδομή, ό τοίχος της οποίας μονώνεται κατάλληλα.
Τέλος, και οι κοινές φυτοδόχοι αναφέρονται ως μικροκήποι βροχής, αν και δεν δέχονται
πρόσθετα νερά βροχής και δεν επιτρέπουν διήθηση στο υπέδαφος. Γι’ αυτό άλλωστε δεν
ενδιαφέρει η απόστασή τους από παρακείμενες οικοδομές [7, 27].
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Σχήμα 3. Μικροκήπος βροχής. Το νερό υπερχειλίζει στο δίκτυο αποχέτευσης. Πηγή [5].

Σχήμα 4. Μικροκήπος βροχής. Το νερό διηθείται στο υπέδαφος μέσω φίλτρου. Πηγή [7].
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4.4 Επιλογή φυτών για κήπους βροχής
Σε κάθε έργο που παρεμβαίνει στο τοπίο το σχέδιο φύτευσης πρέπει να είναι μέρος της
συνολικής σχεδιαστικής παρέμβασης και να ακολουθεί το πνεύμα της. Έτσι πριν
αποφασιστούν τα είδη των φυτών θα πρέπει να χαραχτεί μια στρατηγική φύτευσης η οποία
λαμβάνει υπόψη τις λειτουργικές και αισθητικές ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν από τη
βλάστηση και τις ιδιαίτερες κλιματικές, μικροκλιματικές και εδαφολογικές συνθήκες της κάθε
μιας θέσης φύτευσης, τους παράγοντες δηλαδή που θα καθορίσουν την επιβίωση των φυτών
και τις ανάγκες συντήρησης της προτεινόμενης βλάστησης.
Το ίδιο συμβαίνει και με τους κήπους της βροχής ανεξάρτητα από τη θέση τους στον αστικό
ιστό. Η δημιουργικότητα έγκειται στον τρόπο που συνδυάζεται η κάλυψη των λειτουργικών
αναγκών με τη δημιουργία ενός ευχάριστου αισθητικού αποτελέσματος.
Οι κήποι της βροχής στο αστικό περιβάλλον κατά κύριο λόγο κατασκευάζονται κατά μήκος
των δρόμων, σε προϋπάρχοντες χώρους πρασίνου, σε χώρους στάθμευσης ή σε μικρούς
αύλειους χώρους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα [29]:


φυτά με οριζόντια ανάπτυξη, βγαίνουν σύντομα εκτός ορίων και απαιτούν συχνό
κλάδεμα για να μην δημιουργούν προβλήματα, γεγονός που αυξάνει το κόστος
συντήρησης. Τέτοια φυτά θα πρέπει να αποφεύγονται και στη θέση τους να προτιμώνται
όσα παρουσιάζουν κατακόρυφη ανάπτυξη. Αυτό αφορά και στην επιλογή φυτών για
οποιοδήποτε ανάλογο χώρο και όχι μόνο στους κήπους βροχής.



η χρήση μεγάλων θάμνων δεν είναι κατάλληλη για τους συγκεκριμένους χώρους και ως
εκ τούτου θα πρέπει να αποφεύγεται. Σε αυτό συνηγορεί και η ανάγκη το οπτικό πεδίο
να είναι ανοιχτό για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων αλλά και την αποφυγή της
αίσθησης ανασφάλειας που δημιουργεί η ύπαρξη μεγάλων θάμνων.



τα φυτά πρέπει να παίξουν ρόλο ως στοιχεία αρχιτεκτονικής στο αστικό περιβάλλον,
συμβάλλοντας θετικά στην αισθητική της πόλης, παρέχοντας όγκο ή έντονο χαρακτήρα.
Αυτό σημαίνει ότι απαιτούνται φυτά που κατά βάση είναι αειθαλή και έχουν σημαντική
παρουσία ως αποτέλεσμα της υφής, του χρώματος φυλλώματος, του σχήματος ή του
συνδυασμού όλων αυτών.

Όταν ο χώρος που καλύπτει ένας κήπος βροχής έχει ικανοποιητικό πλάτος, τότε μπορούν να
χρησιμοποιηθούν διαφορετικά επίπεδα βλάστησης, καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν
θάμνοι στρατηγικά τοποθετημένοι, δένδρα και φυτά εδαφοκάλυψης.
Δένδρα που παρουσιάζουν μεγάλο μέγεθος φύλλων συχνά δημιουργούν προβλήματα σκίασης
των χαμηλότερων φυτών, δημιουργούν στρώμα πεσμένων φύλλων το φθινόπωρο που πρέπει
να συγκομιστούν ενώ αυξάνουν τον κίνδυνο απόφραξης του συστήματος υπερχείλισης. Όπου
είναι εφικτό θα πρέπει να επιλέγονται δένδρα με μικρά φύλλα, τα οποία σαπίζουν γρήγορα
χωρίς να παρουσιάζεται ανάγκη συλλογής τους. Θα πρέπει να αποφεύγεται η φύτευση
δένδρων όπως οι ιτιές και οι λεύκες που διαθέτουν επιθετικό ριζικό σύστημα κυρίως σε όσους
κήπους βροχής κατασκευάζονται πάνω από αργιλώδες έδαφος (διαθέτουν αγωγούς
αποστράγγισης) γιατί υπάρχει κίνδυνος έμφραξης των αγωγών. Αν όμως ο κήπος εδράζεται σε
φυσικό αμμώδες έδαφος και δεν υπάρχουν υπόγειοι αγωγοί δεν υπάρχει πρόβλημα με τα είδη
αυτά. Τέλος αν χρησιμοποιείται αλάτι για την αντιμετώπιση του πάγου το χειμώνα κοντά στον
κήπο βροχής, τότε τα ευαίσθητα φυτά κινδυνεύουν να ξεραθούν [30].
Οι θάμνοι μπορούν να διαχωρίσουν χρήσεις, να λειτουργήσουν ως οθόνες απόκρυψης και να
παρέχουν τροφή και καταφύγιο στην πανίδα της πόλης και κατά την επιλογή τους θα πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη οι σχεδιαστικοί στόχοι. Προτιμώνται όπως ήδη αναφέρθηκε όσοι έχουν
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ελκυστική εμφάνιση όλο το χρόνο και ζωηρή ανάπτυξη χωρίς να απαιτούν συχνό κλάδεμα.
[29].
Τα φυτά εδαφοκάλυψης πρέπει να παρουσιάζουν ζωηρή βλάστηση ώστε να καλύπτουν
γρήγορα τη διαθέσιμη επιφάνεια και να ανταπεξέρχονται στην περιοδική κατάκλυση. Επίσης
θα πρέπει να αποφεύγονται όσα παρουσιάζουν επιθετική ανάπτυξη και ξεφεύγουν εύκολα από
τα όριά τους.
Οι κήποι της βροχής εκ προθέσεως σχεδιάζονται ώστε να μην είναι υγρότοποι [31].
Σχεδιάζονται δηλαδή ώστε να μην είναι κορεσμένοι με νερό συχνά ή πλημμυρισμένοι για
μεγάλες περιόδους. Επομένως φυτά που ζουν αποκλειστικά σε εδάφη μονίμως κορεσμένα ή
πλημμυρισμένα δεν επιβιώνουν στους κήπους της βροχής. Αντιστρόφως μια και σχεδιάζονται
ώστε να δέχονται τα νερά της βροχής, θα πρέπει η βλάστησή τους να αντέχει ή να ανέχεται
σύντομες περιόδους κατάκλυσης κυρίως τη χειμερινή περίοδο. Αυτό καθιστά ακατάλληλα για
χρήση σε κήπους βροχής τα περισσότερα ξηροφυτικά είδη της χώρας μας και κυρίως τα
αρωματικά φυτά. Η ξηρότητα ενός κήπου βροχής, η οποία εξαρτάται από την ποσότητα νερού
που οδηγείται σε αυτόν, την ταχύτητα που αυτό απομακρύνεται από τον κήπο και τη
συχνότητα των βροχοπτώσεων, συνήθως καθορίζει και το είδος των φυτών που μπορούν να
αναπτυχθούν.
Ακόμη θα πρέπει να αποφεύγεται η φύτευση δένδρων όπως οι ιτιές και οι λεύκες που
διαθέτουν επιθετικό ριζικό σύστημα, κυρίως σε όσους κήπους βροχής κατασκευάζονται πάνω
από αργιλώδες έδαφος (διαθέτουν αγωγούς αποστράγγισης).
Κήποι βροχής που κατασκευάζονται σε μεγάλους αστικούς χώρους όπως τα πάρκα, μπορούν
να περιλαμβάνουν διαφορετικές ζώνες: την ξηρή ζώνη εξωτερικά που συνήθως αφορά το
πάνω μέρος του αναχώματος που συγκρατεί το νερό της βροχής, την υγρή ζώνη στο κέντρο
όπου συλλέγεται το νερό και που μπορεί να κατακλύζεται για σύντομες περιόδους και την
ενδιάμεση ζώνη που μπορεί να συγκεντρώσει νερό στα πρώτα στάδια της βροχής αλλά που
στη συνέχεια αυτό απομακρύνεται. Η τελευταία ζώνη αρχίζει από το ύψος της στάθμης της
υπερχείλισης και συνεχίζει προς τα πάνω [32].
Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται ορισμένα φυτά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στους
κήπους βροχής. Ο κατάλογος είναι ενδεικτικός και σε αυτόν περιλαμβάνονται φυτά μόνο για
τις δύο χαμηλότερες ζώνες. Στην ξηρότερη ζώνη (εξωτερική) των κήπων βροχής μπορούν να
καλλιεργηθούν τα συνηθισμένα φυτά των πάρκων λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση στο φως
και τη σύσταση του εδάφους. Κήποι βροχής κατά μήκος δρόμων, φυτεύονται με φυτά της
κατώτερης ζώνης (πιο υγρής).
Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη καλοκαιρινών βροχοπτώσεων στη χώρα μας,
συνιστάται η κατασκευή αρδευτικού συστήματος. Είναι απαραίτητη για την εγκατάσταση των
φυτών και τη μακρόχρονη επιβίωσή τους.
Πίνακας 2. Φυτά για κήπους βροχής
ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ ΠΟΛΥΕΤΗ ΠΟΩΔΗ
Επιστημονική Ονομασία
Achillea millefolium
Ajuga reptans
Aster novae-angliae
Astilbe sp
Bergenia sp

Ζώνη Α
•
•

Ζώνη Β
•
•
•
•
•
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Echinacea purpurea
Eupatorium cannabinum
Filipendula ulmaria
Fragaria sp
Hosta sp
Iris pseudacorus
Liatris spicata
Lythrum salicaria
Mentha longifolia
Mentha aquatica
Petasites hybridus
Rudbeckia fulgida
Vinca minor

•
•
•
•
•
•

ΑΓΡΩΣΤΩΔΗ ΚΑΙ ΑΓΡΩΣΤΟΕΙΔΗ
Επιστημονική Ονομασία
Ζώνη Α
•
Arundo donax
Calamagrostis x acutiflora
Carex pendula
Deschampsia caespitosa
Eleocharis acicularis
Eleocharis palustris
Equisetum hyemale
Juncus effusus
Juncus inflexus
Juncus pratens
Miscanthus sinensis
Molinia caerulea
Panicum virgatum
Scirpus cernuus

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ζώνη Β
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

ΘΑΜΝΟΙ
Επιστημονική Ονομασία
Aucuba japonica
Cornus sanguinea
Cornus stolonifera
Coryllus avellana
Ilex verticillata
Mahonia aquifolium
Myrtus communis

Ζώνη Α
•
•
•

Ζώνη Β
•
•
•
•
•
•
•
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Nandina domestica
Nerium oleander
Salix caprea
Salix cinerea
Salix purpurea
Sambucus nigra
Symphoricarpus albus
Tamarix parviflora
Viburnum opulus
Vitex agnus-castus

Επιστημονική Ονομασία
Alnus cordata
Alnus glutinosa
Alnus incana
Fraxinus angustifolia
Gleditschia triacanthos
Liquidambar sp
Platanus orientalis
Salix alba
Taxodium distichum

•
•
•
•
•

ΔΕΝΔΡΑ

Ζώνη Α
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ζώνη Β
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ζώνη A: η χαμηλότερη -υγρότερη ζώνη
ζώνη B: η ενδιάμεση ζώνη

4.5. Εφαρμογές στην περιοχή της Θεσσαλονίκης
Η ομάδα εκπόνησης του οδηγού δεν γνωρίζει σχεδιασμένες εφαρμογές κήπων βροχής στη
Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν όμως αρκετές περιπτώσεις, όπου νερά από δώματα πολυκατοικιών
μεταφέρονται σε κήπους στον ακάλυπτο χώρο των αντίστοιχων οικοπέδων. Χαρακτηριστικές
είναι οι φωτογραφίες 4.16 και 4.17, από την περιοχή των Σαράντα Εκκλησιών. Στην
περίπτωση που φαίνεται στην 4.16 τα όμβρια διοχετεύονται σε παρτέρι, που απέχει 3 m
περίπου από την οικοδομή. Όμως, στην περίπτωση της φωτογραφίας 4.17, τα νερά από τις
υδρορρόες διοχετεύονται στον κήπο σε πολύ μικρή απόσταση από τον τοίχο της οικοδομής.
Ευτυχώς η κλίση του εδάφους εξασφαλίζει την απομάκρυνσή τους, χωρίς να πλημμυρίζει το
υπόγειο.
Σημειώνουμε ότι όλες οι φωτογραφίες του οδηγού αυτού, για τις οποίες δεν αναφέρεται πηγή
(όπως συμβαίνει με τις 4.16 και 4.17), προέρχονται από το αρχείο του Κ.Λ. Κατσιφαράκη.
Μία πολύ ενδιαφέρουσα εφαρμογή έγινε από την Opsis Architects στην Αμερικάνικη
Γεωργική Σχολή. Σε παρτέρι που κατασκευάσθηκε στο πλαίσιο της αισθητικής αναβάθμισης
του χώρου καταλήγουν τα νερά της βροχής από την επιφάνεια παρακείμενης οδού, επομένως
λειτουργεί σαν κήπος βροχής. Περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφίες υπάρχουν στον
ακόλουθο ιστότοπο [33]:
http://www.opsis-architects.com/opsis/gr/opsis-constructions/landscape/1#!lightbox[auto_group1]/4
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Φωτ. 4.16. Διοχέτευση των νερών της βροχής σε παρτέρι, που απέχει 3 m από την οικοδομή.

Φωτ. 4.17. Διοχέτευση του νερού της βροχής σε μικρή απόσταση από τον τοίχο της οικοδομής
Μια εφαρμογή μεγάλης κλίμακας, που έχει κοινά χαρακτηριστικά με τους κήπους βροχής,
είναι η αποχέτευση ομβρίων του συγκροτήματος εμπορικών αποθηκών της Λιντλ Ελλάς και
σία, στο χωριό Γέφυρα κοντά στη Θεσσαλονίκη [34].
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Η συνολική έκταση του χώρου των αποθηκών είναι 65 στρέμματα, από τα οποία τα 53 έχουν
αδιαπέρατη επιφάνεια και τα υπόλοιπα 12 υδροπερατή. Τα νερά της βροχής συγκεντρώνονται
πρώτα σε φρεάτια κατακράτησης των στερεών, που οφείλονται κυρίως στην κυκλοφορία των
οχημάτων. Από εκεί τα όμβρια διοχετεύονται σε διάτρητους σωλήνες, διαμέτρου 0.30 m και
συνολικού μήκους 1200 m περίπου, που είναι τοποθετημένοι μέσα σε διηθητική τάφρο και
προστατεύονται από γεωύφασμα.. Η τάφρος έχει πλάτος 1.5 m και ύψος 1.2 m και έχει
πληρωθεί με χαλίκια. Η αποθηκευτική ικανότητα του συστήματος είναι το άθροισμα της
χωρητικότητας του διάτρητου σωλήνα και του συνολικού όγκου των διακένων (πορώδους) της
χαλικόστρωσης. Ο υπολογισμός του απαιτούμενου συνολικού μήκους διάτρητου σωλήνα
έγινε με βάση διάρκεια βροχόπτωσης 40 λεπτά και περίοδο επαναφοράς 5 χρόνια. Το σύστημα
περιλαμβάνει και διάταξη υπερχείλισης προς παρακείμενη στραγγιστική τάφρο, μέσω μικρής
δεξαμενής αποθήκευσης.
Το έργο μελετήθηκε από τον Β. Ιωσηφίδη, Δρα Πολιτικό Μηχανικό, το 1998.

4.6. Παραδείγματα διαστασιολόγησης κήπου βροχής
Η διαστασιολόγηση ενός κήπου βροχής ξεκινά με την επιλογή της βροχής σχεδιασμού, όπως
αναφέρθηκε στο υποκεφάλαιο 2.1. Επειδή οι συνέπειες από ανεπάρκεια, δηλαδή υπερχείλιση,
ενός κήπου βροχής δεν είναι μεγάλος, μπορούμε γενικά να δεχθούμε μικρή περίοδο
επαναφοράς. Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα υπολογισμού.
Παράδειγμα 1. Παίρνουμε περίοδο επαναφοράς Τ = 1 έτος και διάρκεια βροχόπτωσης t = 2
ώρες, οπότε από τον πίνακα 1 και τον τύπο:
h(T) =u+w*ln(T)
προκύπτει ότι h = 33.04 mm.
Έστω ότι η αδιαπέρατη επιφάνεια που τροφοδοτεί τον κήπο βροχής είναι: Ε Α = 200 m2.
Θεωρώντας ότι 90% του νερού που δέχεται η ΕΑ καταλήγει στον κήπο βροχής, η συνολική
ποσότητα που θα διοχετευθεί σε αυτόν είναι:
VΑ = y · EA · h · 10-3 = 0.9 · 200 · 33.04 · 10-3 = 5.95 m3
Ο όγκος νερού που πέφτει πάνω στον κήπο βροχής, ο οποίος έχει επιφάνεια ΕΚ είναι:
VΚ = EΚ · h · 10-3 = EΚ ·33.04 · 10-3 m3
Η αποθηκευτική ικανότητα του κήπου βροχής είναι το άθροισμα τριών όρων: α) του ενεργού
πορώδους του υποστρώματος από χαλίκια (αν υπάρχει) β) του ενεργού πορώδους του
εδαφικού υλικού και γ) του ωφέλιμου αποθηκευτικού χώρου που ορίζεται από τη διαφορά
υψομέτρου ανάμεσα στην επιφάνεια του εδαφικού υλικού στον κήπο και στη στάθμη του
εισρέοντος νερού ή τη στέψη του περιμετρικού κρασπέδου (σχήμα 5).
Ας υποθέσουμε ότι το στρώμα των χαλικιών έχει πάχος b3 = 0.20 m και ενεργό πορώδες 0.30,
το εδαφικό υλικό έχει πάχος b2 = 0.5 m και ενεργό πορώδες 0.20, ενώ η διαφορά υψομέτρου
ανάμεσα στην επιφάνεια του εδαφικού υλικού στον κήπο και στη στέψη του περιμετρικού
κρασπέδου είναι b1 = 0.15 m.
Ο όγκος νερού που μπορεί να αποθηκευθεί σε κάθε τετραγωνικό μέτρο του κήπου βροχής
δίνεται από τη σχέση:
SK = 0.2 · 0.3 + 0.5 · 0.2 + 0.15 = 0.31 m3/ m2
Επομένως, η απαιτούμενη επιφάνεια του κήπου βροχής δίνεται από τη σχέση:
EΚ ·0.31 = 5.95 + EΚ ·33.04 · 10-3  EΚ = 21.5 m2
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b1

εδαφικό υλικό

b2

υπόστρωμα από χαλίκια

b3

Σχήμα 5. Σκαρίφημα για τον υπολογισμό της αποθηκευτικής ικανότητας κήπων βροχής (τομή)
Ο υπολογισμός αυτός είναι συντηρητικός, διότι δεν λαμβάνει υπ’ όψιν την απομάκρυνση του
νερού από τον κήπο βροχής μέσω διήθησης σε βαθύτερα στρώματα κατά τη διάρκεια της
βροχόπτωσης.
Παράδειγμα 2. Αν δεν υπάρχει το στρώμα των χαλικιών, η αποθηκευτική ικανότητα του κήπου
βροχής περιορίζεται σε SK = 0.25 m3/ m2.
Επομένως, η απαιτούμενη επιφάνεια του κήπου βροχής θα είναι:
EΚ ·0.25 = 5.95 + EΚ ·33.04 · 10-3  EΚ = 27.4 m2
Παράδειγμα 3. Αν θεωρήσουμε περίοδο επαναφοράς Τ =2 έτη και διάρκεια βροχόπτωσης t = 2
ώρες, από τον πίνακα 1 και τον τύπο:
h(T) =u+w*ln(T)
προκύπτει ότι h = 35.19 mm.
Αν η αδιαπέρατη επιφάνεια που τροφοδοτεί τον κήπο βροχής είναι ΕΑ = 200 m2, (όπως και στα
προηγούμενα παραδείγματα), τότε η συνολική ποσότητα νερού που θα διοχετευθεί σε αυτόν
είναι:
VΑ = y · EA · h · 10-3 = 0.9 · 200 · 35.19 · 10-3 = 6.34 m3
Ο όγκος νερού που πέφτει πάνω στον κήπο βροχής, ο οποίος έχει επιφάνεια ΕΚ, είναι:
VΚ = EΚ · h · 10-3 = EΚ ·35.19 · 10-3 m3
Αν η αποθηκευτική ικανότητα του κήπου βροχής είναι SK = 0.31 m3/ m2, όπως στο παράδειγμα
1, τότε:
EΚ ·0.31 = 6.34 + EΚ ·35.19 · 10-3  EΚ = 23.1 m2
Παράδειγμα 4. Αν κήπος βροχής (με τα χαρακτηριστικά του παραδείγματος 1) κατασκευασθεί
σε τμήμα της εξυπηρετούμενης επιφάνειας, δηλαδή αν Ε Κ + ΕΑ = 200 m2, τότε ο συνολικός
όγκος νερού (για περίοδο επαναφοράς Τ = 1 έτος και διάρκεια βροχόπτωσης t = 2 ώρες) είναι:
VΤ = VΑ + VΚ = y · (200 – EΚ)· h · 10-3 + EΚ · h · 10-3 = 5.95 + 0.1 · EΚ · 33.04 · 10-3 m3
Αν η αποθηκευτική ικανότητα του κήπου βροχής είναι SK = 0.31 m3/ m2, όπως στο πρώτο
παράδειγμα, τότε:
EΚ ·0.31 = 5.95 + EΚ ·33.04 · 10-4  EΚ = 19.4 m2
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5. Δενδροδόχοι βιοκατακράτησης
Η δενδροδόχος βιοκατακράτησης (tree box filter) είναι μικρογραφία κήπου βροχής ειδικά
κατασκευασμένου για την κατακράτηση ρύπων [35], όπως συμβαίνει και με τις λωρίδες
βιοκατακράτησης. Επομένως, κατά τη διήθηση των νερών της βροχής η ποσότητα των ρύπων
μειώνεται με τις ακόλουθες διαδικασίες, που αναφέρονται και στο υποκεφάλαιο 4.1:
α) Προσρόφηση, δηλαδή η συγκράτηση μέρους της μάζας των ρύπων από τον εδαφικό
σκελετό, λόγω ανταλλαγής ιόντων.
β) Διήθηση
γ) Πρόσληψη από τα φυτά.
δ) Βιολογική αποικοδόμηση νιτρικών και οργανικών ουσιών, λόγω της παρουσίας
κατάλληλων αερόβιων και αναερόβιων μικροοργανισμών.
ε) Διάλυση ορισμένων συστατικών του εδαφικού σκελετού, που προκαλείται από την
παρουσία των ρύπων. Η διάλυση μπορεί να αυξήσει την συνολική ποσότητα των ουσιών που
περιέχονται στα υπόγεια νερά αλλά και να μειώσει την μάζα των αρχικών ρύπων, που
αντιδρούν χημικά με τα διαλυόμενα συστατικά.
στ) Οξείδωση ή η αναγωγή των ρύπων.
ζ) Καθίζηση

Σχήμα 6. Τυπικό σκαρίφημα δενδροδόχου βιοκατακράτησης με κλειστό πυθμένα. Πηγή [36]
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Σχήμα 7. Τυπικό σκαρίφημα δενδροδόχου βιοκατακράτησης με ανοικτό πυθμένα. Πηγή [37]

Φωτογραφία 5.1. Απόνερα βγαίνουν με πίεση από φρεάτιο του δικτύου αποχέτευσης
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Σκαριφήματα δύο τύπων δενδροδόχων βιοκατακράτησης, με μικρές διαφορές μεταξύ τους,
φαίνονται στα σχήματα 6 [36] και 7 [37]. Το νερό της βροχής διοχετεύεται από τις γύρω
αδιαπέρατες επιφάνειες (πεζοδρόμια, οδοστρώματα) στη δενδροδόχο αφού περάσει από
κατάλληλο φίλτρο. Τα τοιχώματα και ο πυθμένας της δενδροδόχου μπορεί να είναι
κατασκευασμένα από αδιαπέρατο υλικό ή να επιτρέπουν τη διήθηση του νερού που έχει
καθαρισθεί στο υπέδαφος. Εναλλακτικά το νερό μπορεί να διοχετεύεται στο δίκτυο
αποχέτευσης, όπως φαίνεται στα σκαριφήματα. Αν υιοθετηθεί αυτή η λύση, μπορεί να υπάρξει
σοβαρό πρόβλημα σε περίπτωση έντονων βροχοπτώσεων, αν το συγκεκριμένο τμήμα του
δικτύου αποχέτευσης λειτουργεί προσωρινά υπό πίεση, πράγμα που συμβαίνει συχνά στη
Θεσσαλονίκη. Χαρακτηριστική είναι η φωτογραφία 5.1, όπου φαίνονται τα απόνερα που
αναβλύζουν από φρεάτιο του δικτύου αποχέτευσης στη διασταύρωση των οδών οδό Αγίου
Δημητρίου και Στ. Κυριακίδη, μετά από λίγα λεπτά έντονης βροχόπτωσης.
Εκτός από τον καθαρισμό του νερού, οι δενδροδόχοι βιοκατακράτησης συντελούν και στην
άμβλυνση των πλημμυρικών αιχμών, λόγω προσωρινής αποθήκευσης μέρους του απορρέοντος
νερού
Τα φυτά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν πρέπει να παρουσιάζουν σχετική αντοχή σε άλατα,
ξηρασία και ρύπους. Επίσης θα πρέπει να διαθέτουν λεπτοφυές ριζικό σύστημα που δεν είναι
επιθετικό. Τέλος για να επιβιώσουν και αναπτυχθούν τα φυτά, θα πρέπει, κατά την επιλογή, να
λαμβάνεται υπόψη ο περιορισμένος χώρος για την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος σε ένα
τέτοιο σύστημα. Ένα δένδρο, που ο κορμός του αναμένεται να φτάσει τα 40cm σε διάμετρο,
απαιτεί 28 m3 εδάφους για την ανάπτυξή του [38]. Θα πρέπει λοιπόν να επιλεχθεί ένα δένδρο
κατάλληλο για τις διαστάσεις της δενδροδόχου βιοκατακράτησης ή να αλλάξουν οι διαστάσεις
της τελευταίας για να καλυφθούν οι ανάγκες του επιλεγμένου είδους. Στον πίνακα 3
παρουσιάζονται φυτά που προτείνονται για τη Θεσσαλονίκη.
Πίνακας 3. Φυτά για δενδροδόχους βιοκατακράτησης
Δένδρα
Cercis siliquastrum
Cornus mas
Crataegus phaenopyron
Hibiscus syriacus
Lagerstoemia indica
Ligustrum japonicum
Nerium oleander
Olea europaea
Θάμνοι
Cotinus coggygria
Euonumus alatus "Compactus"
Nandina domestica
Photinia serrulata
Pittosporum tobira
Raphiolepis indica
Sambucus nigra
Trachycarpus fortunei
Viburnum opulus
Viburnum tinus
Σημείωση: το ριζικό σύστημα των επιλεγμένων φυτών είναι λεπτοφυές και μη επιθετικό.
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Οι δενδροδόχοι βιοκατακράτησης είναι συστήματα σχετικώς υψηλής τεχνολογίας και αρκετά
υψηλού κόστους, αν είναι τυποποιημένες.

6. Φυτεμένα δώματα
6.1 Ορισμός
Ως φυτεμένο /φυτοκαλυμμένο δώμα ή «πράσινη στέγη» ή «ταρατσόκηπος» μπορεί να
χαρακτηριστεί κάθε κήπος ή φυτεμένη επιφάνεια, που εδράζεται πάνω σε ένα κτίριο ή μια
κατασκευή, παρεμβάλλεται δηλαδή μια σκληρή και αδιαπέραστη επιφάνεια ανάμεσα σε αυτό
και στο φυσικό έδαφος. Περιλαμβάνονται κήποι σε οποιαδήποτε στάθμη από το φυσικό
έδαφος, καθώς μπορεί να βρίσκονται στην οροφή ενός ψηλού κτιρίου ή και στο επίπεδο του
εδάφους όταν για παράδειγμα βρίσκονται πάνω από ένα υπόγειο χώρο στάθμευσης. Οι κήποι
αυτοί αποτελούνται από στρώσεις υλικών που τοποθετούνται πάνω από τη μόνωση του
κτιρίου ή της κατασκευής με σκοπό την εγκατάσταση και ανάπτυξη βλάστησης.

6.2 Ιστορική Αναδρομή
Από τα πρώτα παραδείγματα κήπων πάνω σε δώμα είναι αυτά των ziggurats και οι Κρεμαστοί
Κήποι της Βαβυλώνας – ένα από τα επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου, στην κοιλάδα της
Μεσοποταμίας [39].
Ήταν κατασκευασμένοι σε πολλαπλά επίπεδα πάνω από αψίδες και μονωμένοι με στρώσεις
καλαμιών και ασφάλτου. Μερικούς κήπους οροφής βρίσκουμε κατόπιν στην Πομπηία που
καταστράφηκε το 79 μ.Χ. από την έκρηξη του Βεζούβιου. Τους ξανασυναντούμε στο
μεσαίωνα και την αναγέννηση σε ιταλικές επαύλεις και σε μοναστήρια [40]. Ακόμη, δεν
πρέπει να ξεχνάμε τα παραδοσιακά σπίτια, της Ιρλανδίας και Νορβηγίας, καλυμμένα με λάσπη
και λιβαδική βλάστηση, τεχνική που αποσκοπεί στην προστασία των σπιτιών από το δριμύ
κλίμα της περιοχής [41].
Από τη δεκαετία του ’60 παρατηρήθηκε σημαντική διάδοση των κήπων οροφής στη Γερμανία
η οποία ακόμη και σήμερα παρουσιάζει το μεγαλύτερο ποσοστό φυτεμένων δωμάτων, ενώ τα
τελευταία 20 χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες παρατηρείται σημαντική αύξηση των
επιφανειών που καλύπτουν τα φυτεμένα δώματα [42].

6.3 Τυπολογία
Ανάλογα με τη χρήση, τα είδη των φυτών που μπορούν να καλλιεργηθούν και το πάχος του
φυτικού υποστρώματος, οι πράσινες στέγες διακρίνονται σε τρεις βασικούς τύπους [43]:
Ο εντατικός τύπος
Ο τύπος αυτός φυτεμένου δώματος περιλαμβάνει ειδικό υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών που
κυμαίνεται από 15cm ως 150 cm σε πάχος και σε αυτό μπορούν να αναπτυχθούν θάμνοι ή
ακόμη και δένδρα. Το κορεσμένο φορτίο ξεπερνά τα 250 Kg/m2 και απαιτείται πρόβλεψη
κατά την κατασκευή του κτιρίου για το επιπλέον φορτίο. Ο τύπος αυτός μπορεί να
περιλαμβάνει και διάφορες κατασκευές ώστε το τελικό αποτέλεσμα να μην διαφέρει από ένα
συμβατικό κήπο ή πάρκο. Είναι ο πιο δαπανηρός τύπος τόσο στην κατασκευή όσο και στη
συντήρησή του.
Ο εκτατικός τύπος
Είναι ο πιο κοινός τύπος γιατί είναι ο πιο οικονομικός, με τη μικρότερη επιβάρυνση από
πλευράς βάρους στο κτίριο και κατάλληλος ακόμη και για μη προσβάσιμες επιφάνειές του.
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Φωτ. 6.1. Εντατικού τύπου φυτεμένο δώμα. Πηγή [44]
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε κεκλιμένες επιφάνειες με κλίση ως 35ο (απαιτείται ιδιαίτερη
κατασκευή για κλίσεις μεγαλύτερες από 10ο). Το πάχος του ειδικού υποστρώματος ανάπτυξης
φυτών κυμαίνεται από 10-15 cm ενώ στις βορειοευρωπαϊκές χώρες και για χρήση φυτών του
γένους Sedum έχουν χρησιμοποιηθεί στρώσεις πάχους 5 cm.. Το κορεσμένο φορτίο του
συστήματος κυμαίνεται από 80 ως 150 Kg/m2 [43]. Ο τύπος αυτός φυτεμένου δώματος απαιτεί
και τη μικρότερη συντήρηση από όλους, ενώ τα φυτά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι
αγρωστώδη και πόες με επιφανειακό ριζικό σύστημα. [45].

Φωτ. 6.2. Εκτατικού τύπου φυτεμένο δώμα. Πηγή [46]
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Ο ημιεντατικός τύπος
Αποτελεί ενδιάμεσο τύπο των δύο προηγούμενων και περιλαμβάνει ειδικό υπόστρωμα
ανάπτυξης φυτών που κυμαίνεται σε πάχος μεταξύ 15 και 25 cm και σε αυτό μπορεί να
αναπτυχθεί μεγαλύτερη ποικιλία φυτών από τον εκτατικό τύπο αλλά μικρότερη από τον
εντατικό τύπο (συνήθως χλοοτάπητας, ποώδη φυτά και θάμνοι μικρού και μεσαίου μεγέθους).
Το κορεσμένο φορτίο στην περίπτωση αυτή κυμαίνεται από 150 ως 280 Kg/m2. Οι απαιτήσεις
συντήρησης εδώ είναι αυξημένες σε σύγκριση με το δώμα εκτατικού τύπου αλλά σαφώς
μικρότερες από το δώμα εντατικού τύπου.

Φωτ. 6.3. Ημιεντατικού τύπου φυτεμένο δώμα. Πηγή [47]
Ένας άλλος τρόπος ταξινόμησης των φυτεμένων δωμάτων τα διαχωρίζει σε ενσωματωμένα
συστήματα (τα κλασικά συστήματα) με στρώσεις υλικών που καλύπτουν ολόκληρη την
επιφάνεια του δώματος, η μία πάνω στην άλλη, και σε μορφωματικά συστήματα με επιμέρους
αυτόνομα τμήματα. Τα αυτόνομα αυτά τμήματα ή μονάδες τοποθετούνται το ένα δίπλα στο
άλλο καλύπτοντας το σύνολο της επιφάνειας του δώματος και είναι ανταλλάξιμα. Μάλιστα
μπορούν να είναι ήδη φυτεμένα όταν τοποθετηθούν, οπότε και το αποτέλεσμα είναι άμεσο. Τα
συστήματα αυτά μπορούν να διαχωριστούν σε τρεις κύριες κατηγορίες: συστήματα ταπήτων,
σάκων και δίσκων [48].

Φωτ. 6.4. Σύστημα με δίσκους. Πηγή [49]
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Φωτ. 6.5. Σύστημα με σάκους. Πηγή [50]

Φωτ. 6.6. Τάπητες από Sedum. Πηγή [51]
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6.4 Προδιαγραφές κατασκευής






FLL- Guidelines for the planning construction and maintenance of green roofing - green
roofing guidelines, 2008. Ο FLL είναι ένας γερμανικός οργανισμός που έχει εκδώσει τις
πιο πλήρεις οδηγίες για την κατασκευή των πράσινων στεγών και των ποιοτικών
προδιαγραφών που πρέπει να καλύπτουν τα υλικά και οι εργασίες που πρέπει να γίνουν
κατά την κατασκευή του δώματος [52].
ASTM- Αμερικάνικος οργανισμός που έχει διαμορφώσει ποιοτικές προδιαγραφές
(standards) [53].
Κατευθυντήριες οδηγίες φυτοτεχνικής μελέτης κατασκευής και συντήρησης φυτεμένων
δωμάτων/στεγών, του ΓΕΩΤΕΕ [43].
Τέλος να σημειώσουμε ότι και στα νέα τιμολόγια των δημοσίων έργων στην Ελλάδα
έχουν ενσωματωθεί άρθρα (τιμολόγιο έργων πρασίνου) που αφορούν στην κατασκευή
των φυτεμένων δωμάτων και καλύπτεται έτσι το κενό που υπήρχε.

6.5 Συμβολή των φυτεμένων δωμάτων στη διαχείριση των όμβριων
υδάτων
Η συνολική χτισμένη επιφάνεια σε μια πόλη όπως η Θεσσαλονίκη είναι πολύ μεγάλη με
αποτέλεσμα να αυξάνει η συνολική επιφάνεια που δεν μπορεί να απορροφήσει νερό της
βροχής. Το νερό της βροχής που πέφτει στις στέγες εισέρχεται στο δίκτυο όμβριων υδάτων της
πόλης, το οποίο συχνά δεν επαρκεί για να δεχθεί τις ποσότητες νερού μιας έντονης
βροχόπτωσης. Το αποτέλεσμα είναι το πλημμύρισμα των υπογείων αλλά και ισογείων των
κτιρίων και όταν το σύστημα είναι μικτό (τα όμβρια διοχετεύονται στο δίκτυο λυμάτων)
υπάρχει κίνδυνος υπερχείλισης του συστήματος που απειλεί τη δημόσια υγεία και υποβαθμίζει
το περιβάλλον [54].
Αλλά ακόμη και στην περίπτωση μιας μικρής βροχόπτωσης το νερό που πέφτει στο δώμα
φέρνει μαζί του ουσίες που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα. Παράλληλα διαλύονται στο νερό
ουσίες που υπάρχουν στα υλικά της μόνωσης του δώματος και το σύνολο των ουσιών αυτών
εισέρχεται στο δίκτυο και καταλήγει στο φυσικό αποδέκτη όταν το σύστημα είναι αυτόνομο,
ενώ όταν το σύστημα είναι μικτό επιβαρύνει τον βιολογικό καθαρισμό χωρίς ενδεχομένως να
απομακρύνονται όλες οι ουσίες που περιέχει.
Τα φυτεμένα δώματα επιδρούν στην εμφάνιση του παραπάνω φαινομένου καθώς απορροφούν
και αποθηκεύουν σημαντικές ποσότητες νερού, μέχρι να κορεσθεί το σύστημα, και μετά το
αποβάλλουν σταδιακά στο δίκτυο ομβρίων ή πίσω στην ατμόσφαιρα διαμέσου της
εξατμισοδιαπνοής. Το νερό που δεν αποθηκεύεται εισέρχεται στο δίκτυο αλλά σε μειωμένες
ποσότητες και μειωμένο ρυθμό. Εφόσον υπάρχουν αρκετά φυτεμένα δώματα, αυτό μπορεί να
οδηγήσει σε μείωση των πλημμυρικών φαινομένων. Σε πολλές αμερικάνικες πόλεις η αύξηση
των φυτεμένων δωμάτων αποτελεί ένα κρίσιμο παράγοντα της βιώσιμης διαχείρισης των
όμβριων υδάτων.
H δημιουργία ενός εκτατικού τύπου φυτεμένου δώματος σε κτίριο του Portland (Hamilton
apartments) οδήγησε σε μείωση της ποσότητας των ομβρίων υδάτων για το σύνολο του έτους
κατά 58% (μετρήσεις 4 ετών), ενώ βελτιώθηκε επίσης και η ποιότητα του νερού με
κατακράτηση ρύπων από το φυτεμένο δώμα [55]. Σε μια άλλη περίπτωση που αφορούσε
πειραματικές μονάδες στο πανεπιστήμιο της Georgia, η μελέτη έδειξε ότι η κατακράτηση του
βρόχινου νερού από το φυτεμένο δώμα κυμάνθηκε από το 39-100% με τον μέσο όρο να
βρίσκεται στο 78%. Υπήρξε αρνητική σχέση μεταξύ ύψους βροχής και του ποσοστού
κατακράτησης [56].
Το 2004 μια μελέτη του πανεπιστημίου Ryerson για το Τορόντο κατέδειξε ότι η εκτεταμένη
δημιουργία φυτεμένων δωμάτων στην πόλη θα μπορούσε ετησίως να συμβάλει [57]:
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σε μείωση της ποσότητας των ομβρίων κατά 12 εκατομμύρια m3
σε εξοικονόμηση σε υποδομές ως 79 εκατομμύρια δολάρια (περίπου 60 εκατομμύρια
Ευρώ)
σε μείωση των δαπανών για μέτρα ελέγχου διάβρωσης κατά 25 εκατομμύρια δολάρια
(περίπου 19 εκατομμύρια Ευρώ)
σε εξοικονόμηση για μέτρα ελέγχου της ρύπανσης κατά 14 εκατομμύρια δολάρια
(περίπου 10.5 εκατομμύρια Ευρώ)
σε 3 επιπλέον μέρες λειτουργίας των παραλιών το χρόνο αξίας 750 χιλιάδων δολαρίων
(περίπου 570 χιλιάδων Ευρώ).

Τα φυτεμένα δώματα εντατικού τύπου παρουσιάζουν ακόμη μεγαλύτερη ικανότητα
συγκράτησης νερού ανά m2 φυτεμένης επιφάνειας και έτσι είναι πιο αποτελεσματικά στη
διαχείριση του βρόχινου νερού.

6.6 Οφέλη
Οφέλη για τον ιδιοκτήτη/κάτοικο του κτιρίου [58]








Αυξημένη διάρκεια ζωής της μεμβράνης- προστασία από τους κλιματικούς παράγοντες
Ενεργειακή αποδοτικότητα - Μείωση των αναγκών θέρμανσης και ψύξης του κτιρίου
Καλύτερη ηχομόνωση - μείωση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας
Χώρος αναψυχής
Χώρος για παραγωγή τροφής στην πόλη
Βελτίωση υγείας και θεραπεία μέσω κηπουρικής
Αύξηση της αξίας του κτιρίου

Οφέλη για την πόλη και το περιβάλλον[58]









Βελτίωση ποιότητας αέρα – Συγκράτηση σκόνης και ρύπων
Ρύθμιση θερμοκρασίας – Μείωση «φαινομένου αστικής θερμικής νησίδας»
Δημιουργία και διατήρηση ενδιαιτημάτων και αύξηση βιοποικιλότητας
Συμβολή στη διαχείριση του βρόχινου νερού – επιβραδύνει και ελαχιστοποιεί την
απορροή του
Περιβαλλοντική εκπαίδευση του κοινού
Βελτίωση αισθητικής της πόλης και αύξηση θελκτικότητας
Δημιουργία θέσεων εργασίας
Αύξηση του ποσοστού βλάστησης στην πόλη

6.7 Συστατικά φυτεμένου δώματος
Η διάδοση των φυτεμένων δωμάτων στον 20ο αιώνα οφείλεται κατά κύριο λόγο στη ανάπτυξη
τεχνολογικών εφαρμογών και στην κατασκευή υλικών που προστατεύουν το κτίριο από την
υγρασία, μειώνουν το βάρος του φυτεμένου δώματος, βοηθούν στην αποστράγγιση της
περίσσειας του νερού, αποθηκεύοντας κάποιες ποσότητες για να χρησιμοποιηθούν αργότερα
από τα φυτά και γενικά συμβάλλουν στην τυποποίηση της κατασκευής με συνεπακόλουθο τη
συμπίεση του κόστους. Έτσι σήμερα υπάρχουν πολλές εταιρείες στον κλάδο που παράγουν η
καθεμιά τη δική της σειρά υλικών και μέσων για την πλήρη κατασκευή και απρόσκοπτη
λειτουργία για τα πολλά χρόνια ενός φυτεμένου δώματος. Τα συστήματα όλων των εταιρειών
παρουσιάζουν, λιγότερο ή περισσότερο, την εξής στρωμάτωση:


Μεμβράνη στεγανοποίησης

Η μεμβράνη αυτή έχει ως στόχο την προστασία του κτιρίου από την υγρασία. Κατασκευάζεται
από ποικίλα υλικά και θα πρέπει να είναι ανθεκτική, εύκαμπτη και να αντέχει στη διάβρωση
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που μπορεί να προκληθεί από βιοτικούς και μη παράγοντες. Θα πρέπει να ελέγχεται η
στεγάνωση που προσφέρει αμέσως μετά την τοποθέτησή της και πριν καλυφθεί με τις άλλες
στρώσεις. Εφόσον είναι σε καλή κατάσταση δεν απαιτείται τοποθέτηση νέας μεμβράνης και η
τοποθέτηση των υπόλοιπων υλικών μπορεί προχωρήσει.


Μεμβράνη διαχωρισμού-προστασίας

Η μεμβράνη αυτή χρησιμοποιείται όταν το υλικό της μεμβράνης στεγανοποίησης δεν είναι
συμβατό χημικά με τα υπόλοιπα υλικά του φυτεμένου δώματος. Συχνά χρησιμοποιείται για την
προστασία της μεμβράνης στεγανοποίησης από διάτρηση.


Ριζοαπωθητική μεμβράνη

Η μεμβράνη αυτή χρησιμοποιείται για την προστασία της υγρομόνωσης από τη διείσδυση των
ριζών. Συχνά η μεμβράνη στεγανοποίησης διαθέτει και ριζοαπωθητική ικανότητα, οπότε δεν
απαιτείται μία ακόμη μεμβράνη.


Θερμομόνωση

Δεν είναι πάντα απαραίτητη, ειδικά αν έχει γίνει σωστή μόνωση του δώματος κατά την
κατασκευή. Αν όμως τοποθετηθούν τέτοια στοιχεία, τότε απαιτείται ένα φύλλο υλικού πάνω
από αυτά που να επιτρέπει στους υδρατμούς να εξέλθουν από το στοιχείο της θερμομόνωσης.


Στρώση αποστράγγισης / αποθήκευσης νερού

Η στρώση αυτή δημιουργείται με κάποια κυψελωτά στοιχεία («αυγουλιέρα») από σκληρό
πλαστικό τα οποία δημιουργούν θέσεις αποθήκευσης του νερού, που στραγγίζει από το φυτικό
υπόστρωμα. Η περίσσεια του νερού υπερχειλίζει και απομακρύνεται από οπές που υπάρχουν
στο ανώτερο τμήμα και απομακρύνεται γρήγορα με ένα συνεχές δίκτυο προς τα σημεία
εισόδου στους αγωγούς. Πάνω από τα σημεία αυτά τοποθετούνται διάτρητα φρεάτια ελέγχου.
Το νερό που έχει αποθηκευτεί στη στρώση αυτή, επαναχρησιμοποιείται από τα φυτά με τη
βοήθεια τριχοειδών φαινομένων. Το πάχος του στρώματος αποστράγγισης διαφοροποιείται
ανάλογα με τον τύπο του δώματος (εκτατικού ή εντατικού τύπου) και τον τύπο των
καλλιεργούμενων φυτών (διαφορετικές υδατικές ανάγκες).


Μη υφαντό γεωύφασμα διαχωρισμού

Η στρώση αυτή χρησιμοποιείται για την αποφυγή έμφραξης της στρώσης αποστράγγισης από
τα σωματίδια του υποστρώματος ανάπτυξης φυτών ενώ επιτρέπει το νερό να περάσει εύκολα.
Κατασκευάζεται από πολυπροπυλένιο στο οποίο ανοίγονται μικρές οπές με διάτρηση. Θα
πρέπει να παρουσιάζει βάρος τουλάχιστον 100 gr/m2. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για
τον έλεγχο της διάβρωσης στην επιφάνεια του υποστρώματος ανάπτυξης φυτών.


Υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών

Η σύσταση του υποστρώματος ανάπτυξης των φυτών παίζει ιδιαίτερο ρόλο στην επιτυχία ή
αποτυχία εγκατάστασης ενός φυτεμένου δώματος. Το υπόστρωμα αυτό καλείται να αποτελέσει
το μέσο στήριξης των φυτών, να επιτρέψει τη σωστή ανάπτυξη του ριζικού συστήματος, να
παρέχει την απαραίτητη υγρασία αλλά και το οξυγόνο που απαιτείται στις ρίζες καθώς και τα
απαραίτητα θρεπτικά χαρακτηριστικά για την ανάπτυξη των φυτών, όπως και σε κάθε άλλη
περίπτωση.
Οι ιδιαιτερότητες ξεκινούν λαμβάνοντας υπόψη το μικρό πάχος στρώσης και επίσης το μικρό
βάρος και τη σταθερότητα που πρέπει να παρουσιάζει σε βάθος χρόνου. Απαιτείται επίσης να
έχει συγκεκριμένο pH, κοκκομετρία, ικανότητα ιοντοανταλλαγής και πορώδες. Πρέπει επίσης
να παρουσιάζει ομοιομορφία σε όλη τη μάζα του υλικού.
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Επομένως γίνεται κατανοητό ότι συμβατικό χώμα κήπου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί λόγω
της ανομοιομορφίας του, της συμπίεσης με το πέρασμα του χρόνου, της λεπτότητας του
υλικού που μπορεί να προκαλέσει έμφραξη του συστήματος αποστράγγισης και κυρίως του
μεγάλου ειδικού βάρους του. Συνήθως αποτελείται από μίγμα οργανικών και ανόργανων
υλικών και πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του φυτών που έχουν
επιλεγεί και στον τύπο του δώματος.
Τα υποστρώματα στον εντατικό και ημιεντατικό τύπο πράσινων στεγών μπορούν να
παρουσιάζουν μεγαλύτερη κοκκομετρία, μεγαλύτερο ποσοστό οργανικής ουσίας, μεγαλύτερη
υδατοπερατότητα και μικρότερη περιεκτικότητα σε άλατα σε σχέση με τον εκτατικό τύπο.

Φωτ. 6.7. Συστατικά φυτεμένου δώματος. Λείπει η ζώνη θερμομόνωσης. Πηγή [59]

6.8 Επιλογή φυτών
Η βλάστηση ενός φυτεμένου δώματος, όπως ενός κήπου ή πάρκου στο επίπεδο του εδάφους,
θα πρέπει να συμβαδίζει με το στόχους του σχεδιασμού είτε αυτοί είναι λειτουργικοί,
αισθητικοί, κοινωνικοί, εκπαιδευτικοί, ενεργειακοί, περιβαλλοντικοί ή οποιοσδήποτε
συνδυασμός αυτών ή και άλλης κατηγορίας στόχων [60].
Κρίσιμο στοιχείο όπως και σε κάθε άλλο έργο αποτελεί το διαθέσιμο χρηματικό ποσό σε
συνδυασμό με τη φέρουσα ικανότητα του δώματος. Αυτά τα δύο αποτελούν καθοριστικούς
παράγοντες του τύπου πράσινης στέγης που μπορεί να κατασκευαστεί, συνεπώς και του τύπου
της βλάστησης που μπορεί να εγκατασταθεί με επιτυχία. Καθοριστικός παράγοντας επίσης της
επιλογής φυτικού υλικού για οποιαδήποτε κατασκευή είναι οι τοπικές κλιματικές και
μικροκλιματικές συνθήκες, οι οποίες θα πρέπει να καταγραφούν και αναλυθούν.
Ιδιαίτερα στην περίπτωση ψηλών κτιρίων ο άνεμος είναι πολύ έντονος, στεγνώνει τα φυτά και
μπορεί να ξεριζώσει δένδρα. Επιπλέον φυτά που βρίσκονται κοντά σε τοίχους με μεγάλη
ανακλαστικότητα συνήθως υποφέρουν από ακραίες θερμοκρασιακές συνθήκες. Ο κανόνας «το
κατάλληλο φυτό στην κατάλληλη θέση» (right plant in the right place) αποκτά ακόμη
μεγαλύτερη σημασία στην περίπτωση των φυτεμένων δωμάτων.
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Ιδανικά ένα φυτό που προορίζεται για φύτευση σε δώμα παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά
[58]:










Είναι πολυετές με καλή παρουσία όλο το χρόνο
Έχει ριζικό σύστημα που δεν είναι επιθετικό και το οποίο αναπτύσσεται οριζοντίως
Παρουσιάζει συμπαγή βλάστηση ή είναι οριζόντιας ανάπτυξης
Έχει χαμηλές απαιτήσεις σε νερό, θρεπτικά στοιχεία και συντήρηση
Παρουσιάζει καλή αντοχή στη ζέστη του καλοκαιριού και στο κρύο του χειμώνα
Παρουσιάζει αντοχή στον άνεμο
Δεν είναι επιθετικό
Έχει μικρό βάρος στο στάδιο της ωριμότητας
Έχει μικρό ποσοστό ξηράς ουσίας (ελαχιστοποίηση κινδύνων πυρκαγιάς)

Ακόμη κατά την επιλογή των φυτών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη:






Ο ρυθμός ανάπτυξης του φυτού (έχει σχέση και με τις απαιτήσεις συντήρησης)
Η ευαισθησία στους ρύπους της πόλης
Η εικόνα του φυτού στις διαφορετικές εποχές του έτους
Οι συνθήκες στις οποίες αναπτύσσονταν τα φυτά στο φυτώριο σε σύγκριση με αυτές
του δώματος
Η διαθεσιμότητα τους στα φυτώρια

Για να μπορέσουν τα φυτά να επιβιώσουν και να ευδοκιμήσουν στις ιδιαίτερες συνθήκες του
δώματος θα πρέπει να είναι καλά προσαρμοσμένα στις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες. Έτσι
συχνά προτείνεται για τα φυτεμένα δώματα η χρήση ιθαγενών φυτών έναντι των ξενικών.
Στην περίπτωση αυτή πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εξής:










Η ποικιλότητα των ενδιαιτημάτων της ελληνικής φύσης είναι τέτοια που συχνά σε
απόσταση λίγων χιλιομέτρων π.χ. από την παραλία Κατερίνης ως τις κορυφές του
Ολύμπου παρατηρούνται όλες οι ζώνες βλάστησης από τη Μεσόγειο ως τη
Σκανδιναβία. Αυτό σημαίνει ότι ένα είδος που αναπτύσσεται στον Όλυμπο δεν είναι
απαραίτητα καταλληλότερο από ένα ξενικό που κατάγεται από την άλλη άκρη του
κόσμου και αυτοφύεται σε μια περιοχή με τις κλιματολογικές συνθήκες της
Θεσσαλονίκης.
Πολλά ξενικά είδη μπορεί να είναι περισσότερο ευαίσθητα σε έντομα και ασθένειες
από τα τοπικά είδη ή και το αντίστροφο.
Τα περισσότερα είδη που κυριαρχούν σήμερα στις κατασκευές φυτεμένων δωμάτων
δεν είναι είδη αυτοφυή της περιοχής που είναι κατασκευασμένο το κάθε δώμα ειδικά
στον εκτατικό τύπο.
Άτομα ενός είδους που αναπτύσσονται σε διαφορετικά περιβάλλοντα παρουσιάζουν
συχνά διαφορές στην αντοχή ή ανοχή τους στους διάφορους βιοτικούς και αβιοτικούς
παράγοντες.
Δεν έχουν δοκιμαστεί επαρκώς και δεν υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα για την
προσαρμοστικότητα των ελληνικών ειδών στις συνθήκες των φυτεμένων δωμάτων στη
χώρα μας (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων φυτών με τα οποία πειραματίζεται το
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών).
Η εύρεση πολλών αυτοφυών ειδών που παρουσιάζουν θετικά γνωρίσματα για χρήση
τους στα φυτεμένα δώματα δεν είναι εφικτή στα ελληνικά φυτώρια.
Ο κύκλος εργασιών του κλάδου δεν είναι τόσο μεγάλος και συνεπώς δεν υπάρχουν
φυτώρια που να εξειδικεύονται στην παραγωγή φυτών για δώματα.
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Από την άλλη μεριά, στην περίπτωση χρήσης ξενικών ειδών δεν πρέπει να παραβλέπεται ο
βαθμός επιθετικότητας (invasiveness) που επιδεικνύουν και ορισμένα χαρακτηριστικά που
διαθέτουν και συμβάλλουν στην εξάπλωσή τους στα φυσικά οικοσυστήματα σε βάρος των
αυτοχθόνων ειδών. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στην περίπτωση γειτνίασης με
ευαίσθητα-προστατευόμενα οικοσυστήματα, όπου ο κίνδυνος είναι ακόμη μεγαλύτερος.
Τα παραπάνω συμβάλλουν στον περιορισμό του αριθμού των ειδών που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή φυτεμένων δωμάτων εκτατικού τύπου στην Ελλάδα,
κυρίως όταν το πάχος της στρώσης του υποστρώματος ανάπτυξης των φυτών είναι κοντά στο
κατώτατο όριο. Δοκιμές με ελπιδοφόρα αυτοφυή φυτικά είδη για χρήση τους στην κατασκευή
φυτεμένων δωμάτων κρίνονται κρίσιμες για την επέκταση της δημιουργίας εκτατικού τύπου
φυτεμένων δωμάτων στην Ελλάδα.
Υπάρχουν πολλά φυτικά είδη που μπορούν να καλλιεργηθούν στα ημιεντατικού και
εντατικού τύπου δώματα καθώς, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, τα περισσότερα δεν
παρουσιάζουν προβλήματα και το περιθώριο επιλογών είναι μεγάλο.
Ελπιδοφόρα φυτά θα πρέπει να αναζητηθούν κυρίως στα μεσογειακά ξηροφυτικά λιβάδια, τις
χαλικώδεις πλαγιές των βουνών και τους ανεμοδαρμένους βράχους των νησιών (εκτός αυτών
με πασσαλώδη ρίζα). Πιθανόν ορισμένα από τα φυτά που αναπτύσσονται πάνω στα τείχη της
Θεσσαλονίκης [61] να αποδειχθούν επίσης κατάλληλα για τα φυτεμένα δώματα της πόλης.
Στον πίνακα 4 παρουσιάζονται ορισμένα φυτά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην
κατασκευή φυτεμένου δώματος στη Θεσσαλονίκη. Ο κατάλογος είναι ενδεικτικός, καθώς
ορισμένα μόνο είδη έχουν δοκιμαστεί στα φυτεμένα δώματα της πόλης. Ακόμη και για τα είδη
αυτά δεν υπάρχουν μακροχρόνιες παρατηρήσεις. Ο κατάλογος συμπληρώθηκε με ελληνικά
είδη καθώς και με είδη που έχουν δοκιμαστεί στο εξωτερικό σε παρόμοιες κλιματικά περιοχές
και παρουσιάζουν καλή συμπεριφορά.
Πίνακας 4. Φυτά για πράσινα δώματα στη Θεσσαλονίκη
ΕΚΤΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΦΥΤΕΜΕΝΟ ΔΩΜΑ
(πάχος υποστρώματος ανάπτυξης φυτών 10-15εκ.)
Παχύφυτα
Πολυετή Ποώδη
Carpobrotus edulis
Armeria maritima
Delosperma cooperii
Aurinia saxatilis*
Lampranthus spectabilis
Ballota acetabulosa*
Sedum album*
Centranthus ruber*
Sedum dasyphyllum*
Cerastium tomentosum
Sedum kamtschaticum
Coridothymus capitatus*
Sedum ochroleumum*
Dianthus carthusianorum*
Sedum rupestre*
Dianthus myrtinervius*
Sedum sediforme*
Echinops sp.*
Sedum sexangulare*
Echium vulgare*
Sedum spurium
Euphorbia myrsinites*
Sempervivum arachnoideum*
Gaillardia grandiflora
Sempervivum marmoreum*
Helichrysum orientale*
Helichrysum stoechas*
Hyssopus officinalis*
Βολβώδη κλπ
Allium schoenoprassum*
Origanum marjorana*
Allium sphaerocephalon*
Origanum vulgare*
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Iris pumila*
Muscari armeniacum*
Ornithogalum umbellatum*
Αγρωστώδη
Festuca ovina "Glauca"
Festuca valesiaca*
Ημίθαμνοι
Asteriscus maritimus*
Convolvulus cneorum
Docycnium hirsutum*
Helichrysum italicum*
Jacobaea maritima*
Lavandula angustifolia
Phlomis fruticosa*
Rosmarinus officinalis "Prostratus"
Salvia officinalis*

Santolina chamaecyparissus*
Satureja montana*
Satureja thymbra*
Silene thessalonica*
Teucrium chamaedrys*
Teucrium pollium*
Thymus longicaulis*
Thymus praecox*
Thymus pulegioides*
Thymus vulgaris
Thymus x citriodorus

Παρατήρηση: μόνο τα παχύφυτα και ορισμένες πόες ενδείκνυνται για τις
λεπτότερες στρώσεις υλικών (10-12εκ)

ΗΜΙ-ΕΝΤΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΦΥΤΕΜΕΝΟ ΔΩΜΑ
(πάχος υποστρώματος ανάπτυξης φυτών 15-25εκ.)
Μικροί Θάμνοι
Πολυετή Ποώδη
Berberis candidula "Nana"
Achillea sp*
Berberis thunbergii "Atropurpurea
Nana"
Artemisia sp*
Cistus incanus*
Berbenia cordifolia
Cistus salviaefolius*
Gaura lindheimeri
Euonymus fortunei "Coloratus"
Leucanthemum x superbum
Euonymus fortunei "Emerald Gaiety"
Perovskia atriplicifolia
Euonymus fortunei "Emerald 'n' Gold"
Saponaria officinalis*
Euphorbia characias*
Sedum "Autumn Joy"
Genista lydia*
Hypericum x patulum "Hidcote"
Juniperus conferta "Blue Pacific"
Αγρωστώδη
Juniperus sabina "Tamariscifolia"
Cortaderia sellowana "Pumila"
Myrtus communis "Nana"
Helictotrichon sempervirens
Pittosporum tobira "Nana"
Miscanthus sinensis
Rosmarinus officinalis*
Nassella tenuissima
Spiraea bumalda
Pennisetum alopecuroides
+ Όλα τα φυτά του εκτατικού τύπου
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ΕΝΤΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΦΥΤΕΜΕΝΟ ΔΩΜΑ
(πάχος υποστρώματος ανάπτυξης φυτών 15-150εκ.)
Θάμνοι
Δένδρα
Arbutus andrachne*
Celtis australis*
Arbutus unedo*
Cercis siliquastrum*
Berberis thunbergii "Atropurpurea "
Cupressus sempervirens*
Bouddleia davidii
Eleagnus angustifolia*
Buxus sempervirens*
Laurus nobilis*
Cotinus coggygria*
Olea europea*
Cotoneaster sp
Pinus halepensis*
Cytisus scoparius*
Pinus pinea*
Eleagnus pungens
Pistacia terebinthus*
Juniperus sp*
Prunus amygdalus*
Mahonia aquifolium
Prunus pissardii "Nigra"
Myrtus communis*
Quercus ilex*
Nandina domestica
Lagerstroemia indica
Nerium oleander*
Ligustrum japonicum
Pistacia lentiscus*
Pittosporum tobira
Prunus laurocerasus*
Punica granatum*
Teucrium fruticans
Thuya orientalis
Vitex agnus-castus*
+ Όλα τα φυτά των προηγούμενων
τύπων
+ χλοοτάπητας
Παρατηρήσεις:
ο χλοοτάπητας είναι απαιτητικός σε συντήρηση αν και μπορεί να
καλλιεργηθεί και σε λεπτότερες στρώσεις υποστρώματος ανάπτυξης
φυτών
*ιθαγενές της Ελλάδας

6.9 Πολλαπλασιαστικό υλικό
Τα φυτά μπορούν να εγκατασταθούν είτε σε κάποιο τύπο εγκατεστημένης μορφής είτε με
απευθείας εγκατάσταση του πολλαπλασιαστικού υλικού στο δώμα.
Στην πρώτη περίπτωση τα φυτά εγκαθίστανται στο φυτώριο σε επιμέρους αυτόνομα τμήματα
που συναρμολογούνται στο δώμα είτε με τη μορφή τμημάτων ταπήτων με ριζωμένα φυτά είτε
ως «τελάρα φυτών» είτε ως «σακίδια» με φυτά [48].
Στη δεύτερη περίπτωση η εγκατάσταση της βλάστησης γίνεται απευθείας στο φυτικό
υπόστρωμα του δώματος είτε με τη μορφή σπόρων, φυταρίων είτε μικρών φυτών, είτε τέλος
με διασπορά μοσχευμάτων στη επιφάνεια του υποστρώματος (σε ιδιαίτερες περιπτώσεις και
μόνο για ορισμένα είδη).
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Κάθε μέθοδος παρουσιάζει τα δικά της πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα σε συνάρτηση με
τις τοπικές συνθήκες κάθε περιοχής (κλιματικές, αγοράς κλπ).

6.10 Σύστημα άρδευσης
Για την ελληνικές συνθήκες η εγκατάσταση συστήματος άρδευσης κρίνεται απαραίτητη. Από
τα συστήματα άρδευσης αυτά που χρησιμοποιούνται είναι η άρδευση με σταγόνες (επίγεια ή
υπόγεια) και η άρδευση με καταιονιστήρες. Σημαντικό στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη
κατά το σχεδιασμό του αρδευτικού δικτύου είναι η περιορισμένη τριχοειδής ανοδική και
οριζόντια κίνηση του νερού λόγω του μεγάλου πορώδους του εδαφικού υποστρώματος [56].
Αυτό καθιστά την άρδευση με καταιονισμό ενδεχομένως καταλληλότερη για τα εκτατικού
τύπου δώματα. Το μειονέκτημα αυτό της στάγδην άρδευσης περιορίζεται στην περίπτωση των
δωμάτων ημιεντατικού και εντατικού τύπου λόγω του βάθους του υποστρώματος ανάπτυξης
των φυτών. Από την άλλη η στάγδην άρδευση και κυρίως η υπόγεια πλεονεκτεί έναντι του
καταιονισμού γιατί γίνεται εξοικονόμηση νερού.
Εφόσον είναι τεχνικά εφικτό μπορεί η κατασκευή ενός φυτεμένου δώματος να συνδυαστεί με
αποθήκευση του νερού σε δεξαμενή ώστε να επαναχρησιμοποιηθεί. Με τον τρόπο αυτό γίνεται
εξοικονόμηση νερού άρδευσης αλλά παράλληλα είναι μεγαλύτερη η συμβολή του δώματος
στην διαχείριση των όμβριων υδάτων.

6.11 Παραδείγματα από τη Θεσσαλονίκη

Φωτ. 6.8. Άποψη του δώματος εκτατικού τύπου στο νέο κτίριο της Επιτροπής Ερευνών του
ΑΠΘ. Διακρίνονται τα αρωματικά φυτά που έχουν χρησιμοποιηθεί (προσωπ. αρχείο Μεταξά
Δημητρίου)
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Παραδείγματα φυτεμένων δωμάτων στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχουν πολλά. Από αυτά
ξεχωρίζουν το δώμα της νέας βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ, το δώμα στο
νέο κτίριο της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ και το δώμα στο νέο κτίριο της Τράπεζας της
Ελλάδας.
Νέο κτίριο της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ
Κατασκευάστηκε το 2011, καταλαμβάνει έκταση 400m2 και είναι εκτατικού τύπου. Δεν είναι
προσβάσιμο παρά μόνο για συντήρηση. Το υπόστρωμα ανάπτυξης των φυτών έχει πάχος 14cm
και τα φυτά που χρησιμοποιήθηκαν είναι κυρίως αρωματικά αλλά και άλλα ξηρανθεκτικά.
Μαζί με το επόμενο παράδειγμα αποτελούν τα πρώτα φυτεμένα δώματα σε ελληνικό
πανεπιστήμιο [62].
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ
Πρόκειται για ένα δώμα που βρίσκεται στο επίπεδο του εδάφους καθώς το κτίριο της
βιβλιοθήκης είναι υπόσκαφο. Είναι ημιεντατικού τύπου με πάχος στρώσης φυτικού
υποστρώματος 15cm. Κατασκευάστηκε το 2011. Η μελέτη φύτευσης έγινε από το Εργαστήριο
Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ και περιλαμβάνει
ξηρανθεκτικά και αρωματικά φυτά [62].

Φωτ.6.9. Άποψη του δώματος ημιεντατικού τύπου στο κτίριο της Βιβλιοθήκης της
Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ (προσωπ. αρχείο Μεταξά Δημητρίου).
Νέο κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδας
Το κτίριο έχει σχεδιαστεί από τους Νικηφορίδη-Cuomο και το δώμα καταλαμβάνει έκταση
2100 m2. Κατασκευάστηκε το 2009 και είναι εκτατικού τύπου με πάχος στρώσης εδαφικού
υποστρώματος 12 cm. Τα φυτά που χρησιμοποιήθηκαν είναι ξηρανθεκτικά και κυρίως
παχύφυτα [62].
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Φωτ.6.10. Άποψη του δώματος εντατικού τύπου στο νέο κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδας στη
Θεσσαλονίκη. Σε πρώτο πλάνο διακρίνονται τα παχύφυτα που χρησιμοποιήθηκαν. Πηγή: [63]

6.12 Παραδείγματα από άλλες χώρες
Από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα φυτεμένων δωμάτων του εξωτερικού τα οποία και
αποτελούν εμβληματικά έργα για τη πόλη τους αποτελούν τα εξής:
The Lurie Garden, Millennium Park, Chicago, USA
Gustafson Guthrie Nichol Ltd, Seattle, Washington
πελάτης: Millennium Park, Inc.

Φωτ. 6.11. Φθινοπωρινή άποψη του Lurie Garden, Millenium Park, Chicago. Πηγή: [64].
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Φωτ. 6.12. Άποψη του Lurie Garden, Millenium Park, Chicago. Διακρίνονται εκτεταμένες
φυτεύσεις πολυετών ποωδών φυτών. Πηγή [65].
Πρόκειται για ένα πάρκο έκτασης 10 στρεμμάτων περίπου, κατασκευασμένο πάνω από
υπόγειο χώρο στάθμευσης. Έχει κερδίσει το βραβείο GENERAL DESIGN AWARD OF
EXCELLENCE της Αμερικάνικης Ένωσης Αρχιτεκτόνων Τοπίου για το έτος 2008. Για τον
σχεδιασμό του πάρκου έχουν χρησιμοποιηθεί στοιχεία της ιστορίας και του φυσικού
περιβάλλοντος της πόλης και σήμερα αποτελεί πόλο έλξης πολλών τουριστών. Οι φυτεύσεις
έχουν σχεδιαστεί από τον Ολλανδό Piet Oudolf, ο οποίος φημίζεται για τη χρησιμοποίηση
ποωδών φυτών στα έργα του. Για τη δημιουργία του ανάγλυφου του πάρκου
χρησιμοποιήθηκαν μεγάλα τεμάχια πολυστυρενίου κι έτσι αποφεύχθηκε η επιπλέον
επιβάρυνση της κατασκευής.
High Line, New York, USA
James Corner Field Operations (project lead) and Diller Scofidio + Renfro, New York City
USA
πελάτης: The City of New York / Friends of the High Line
Η High Line αποτελεί παράδειγμα ανάκτησης δημόσιου χώρου στο Μανχάταν της Νέας
Υόρκης. Πρόκειται για μια υπερυψωμένη γραμμή του τραμ που με τα χρόνια είχε
εγκαταλειφθεί και όδευε προς την καθαίρεση. Η ανάπτυξη κάποιας βλάστησης πάνω στη
γραμμή και σε χώμα που με τον καιρό είχε μεταφέρει ο άνεμος αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για
την ανάκτηση του χώρου αυτού και τη διαμόρφωσή του σε περίπατο. Κατά μήκος της
γραμμικής φύσης του έργου συνυπάρχουν οι παλιές σιδηροδρομικές γραμμές μαζί με πλούσια
βλάστηση, άλλοτε των αμερικάνικων λιβαδιών (prairies) και άλλοτε φυλλοβόλων δασών. Οι
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πλακοστρώσεις αναμιγνύονται με τα φυτά και η μετάβαση από τα σκληρά υλικά στα μαλακά
γίνεται σταδιακά.

Φωτ. 6.13. High Line, New York. Νωρίς το πρωί. Πηγή: [66]

Φωτ. 6.14. High Line, New York. Άποψη από τη φάση της κατασκευής. Πηγή: [67].
56

Οδηγός για την ολοκληρωμένη διαχείριση ομβρίων υδάτων σε αστικές περιοχές
στα πλαίσια του έργου “Integrated Green Cities”
Το project αυτό έχει κερδίσει το βραβείο HONOR AWARD της Αμερικάνικης Ένωσης
Αρχιτεκτόνων Τοπίου για το έτος 2010. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι η πόλη έχει
επενδύσει μόνο 115 εκατομμύρια δολάρια (περίπου 87 εκατομμύρια Ευρώ) στην κατασκευή,
αλλά έχει οδηγήσει στην επένδυση περισσοτέρων από 2 δισεκατομμύρια δολαρίων (περίπου
1.5 δισεκατομμύρια Ευρώ) από ιδιωτικά κεφάλαια και έχουν δημιουργηθεί στην περιοχή
χιλιάδες θέσεις εργασίας. Χαρακτηριστικές είναι οι φωτογραφίες του project που
παραθέτονται.

Φωτ. 6.15. High Line, New York. Την συγκεκριμένη ημέρα δέχθηκε 50 χιλιάδες επισκέπτες
και συνολικά για το 2011 περισσότερους από 3 εκατομμύρια. Πηγή [66].
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7. Υδροπερατά πεζοδρόμια και οδοστρώματα
Τα υδροπερατά οδοστρώματα είναι κατασκευασμένα από ειδική άσφαλτο ή σκυρόδεμα, που
επιτρέπει τη διήθηση του νερού της βροχής προς το υπόστρωμα, το οποίο αποτελείται από
χαλίκια και από εκεί στο φυσικό έδαφος [68]. Η υδροπερατή άσφαλτος είναι κατασκευασμένη
από πιο χονδρόκοκκα υλικά σε σχέση με την κοινή άσφαλτο [7].
Στόχοι είναι: α) Η μείωση της επιφανειακής απορροής, που μετριάζει το φορτίο των δικτύων
αποχέτευσης. β) Ο εμπλουτισμός των υπόγειων νερών και γ) Η κατακράτηση μέρους των
ρύπων στο υπέδαφος ή η βιοδιάσπασή τους. Παράλληλα, η μείωση της συσσώρευσης του
νερού στην επιφάνεια του δρόμου διευκολύνει την οδήγηση. Επειδή πάντως ο ρυθμός
διήθησης δεν είναι μεγάλος, τα υδροπερατά οδοστρώματα είναι κατάλληλα περισσότερο για
περιοχές με συχνές βροχές μικρής έντασης.
Βασικό πρόβλημα των υδροπερατών οδοστρωμάτων είναι η απόφραξη των πόρων τους από
λεπτόκοκκα υλικά. Γι’ αυτό δεν πρέπει να εφαρμόζονται: α) σε περιοχές όπου η απορροή
μεταφέρει πολλά φερτά υλικά ή υπάρχει πολλή σκόνη και β) σε κρύες περιοχές, αν
χρησιμοποιείται άμμος, αλάτι ή άλλα υλικά, για να αποφεύγεται το πάγωμα των δρόμων τον
χειμώνα. Επιπλέον, πρέπει να ελέγχονται και να καθαρίζονται με κατάλληλες σκούπες, και,
όταν χρειάζεται, με νερό υπό πίεση [69].
Ακόμη τα υδροπερατά οδοστρώματα πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα μέτρο ψηλότερα από
την ανώτερη στάθμη του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, ώστε να είναι δυνατή η διήθηση του
νερού που τα διαπερνά σε βαθύτερα στρώματα. Επιπλέον για λόγους ασφάλειας πρέπει: α) να
απέχουν τουλάχιστον 7.5 m από κτιριακές κατασκευές και β) να βρίσκονται τουλάχιστον 30 m
μακριά από πηγάδια πόσιμου νερού και προς τα κατάντη σε σχέση με τη φυσικής κίνηση του
υπόγειου νερού, για να μη φθάνουν οι ρύποι που κατεισδύουν στα πηγάδια αυτά. Τέλος, τα
πορώδη οδοστρώματα δεν πρέπει να έχουν κλίσεις μεγαλύτερες από 5% [70]. Σκαρίφημα
τομής υδροπερατού οδοστρώματος φαίνεται στο Σχήμα 8.

Σχήμα 8. Τομή υδροπερατού οδοστρώματος. Πηγή [70]
Όταν το υπέδαφος έχει χαμηλή διαπερατότητα ή όταν το νερό που κατεισδύει έχει μεγάλο
ρυπαντικό φορτίο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν συστήματα εγκλεισμού (tanked permeable
pavers). Σε αυτά το χαλικόστρωμα διαχωρίζεται από τα υποκείμενα εδαφικά στρώματα με
γεωμεμβράνη και το νερό διοχετεύεται μέσω σωλήνων σε εγκατάσταση καθαρισμού ή σε
δεξαμενή αποθήκευσης για δευτερεύουσες χρήσεις [71].
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Υπάρχουν και διάφοροι άλλοι τύποι υδροπερατών επιφανειών, όπως οι εικονιζόμενοι στην
φωτογραφία 7.1 [69], καθώς και εταιρείες, που ειδικεύονται στην κατασκευή τους . Ιδιαίτερο
ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα συστήματα από στοιχεία σκυροδέματος ή από άλλα υλικά,
μεταξύ των οποίων υπάρχει χώμα με γρασίδι. Ενδείκνυται να κατασκευάζεται αμμώδες
υπόστρωμα, ώστε η δυνατότητα διήθησης του βρόχινου νερού να είναι μεγαλύτερη. Οι
υδροπερατές επιφάνειες αυτού του τύπου έχουν το πρόσθετο πλεονέκτημα της αισθητικής
αναβάθμισης της περιοχής εφαρμογής τους. Τέτοιες επιφάνειες, που βρίσκονται στον
περιβάλλοντα χώρο του Δημαρχείου της Θεσσαλονίκης, σε χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων
στο Α.Π.Θ. και σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης μιας πολυκατοικίας στην Τριανδρία, φαίνονται
στις φωτογραφίες 7.2, 7.3 [72], 7.4 και 7.5. Ένα ενδιαφέρον παράδειγμα από την Πορτογαλία
φαίνεται στην φωτ. 7.6 [73].

Φωτ. 7.1 Διάφοροι τύποι υδροπερατών επιφανειών. Πηγή [69]

Φωτ. 7.2 Υδροπερατή επιφάνεια στον περιβάλλοντα χώρο του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης
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Φωτ. 7.3 Υδροπερατή επιφάνεια στον περιβάλλοντα χώρο του Δημαρχείου. Πηγή [72]
Τέλος, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα συνδυασμού υδροπερατών επιφανειών (όπως
υδροπερατό σκυρόδεμα και πλαστικό πλέγμα με γρασίδι) με κήπο βροχής περιγράφεται στο
[74] και αφορά σε χώρο στάθμευσης στην πόλη Athens του Tennessee.
Για τη Θεσσαλονίκη, η κατασκευή υδροπερατών οδοστρωμάτων δεν συνιστάται ιδιαίτερα,
λόγω σκόνης και φερτών υλικών που παρασύρονται από τη βροχή. Αντίθετα, παρουσιάζει
ενδιαφέρον η χρήση άλλου τύπου υδροπερατών επιφανειών σε διαδρόμους πάρκων, χώρους
στάθμευσης, κ.τ.τ.
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Φωτ. 7.4. Υδροπερατή επιφάνεια σε χώρο στάθμευσης του Α.Π.Θ.

Φωτ. 7.5 Υδροπερατή επιφάνεια σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης στην Τριανδρία
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Φωτ. 7.6 Υδροπερατό οδόστρωμα στο Santarem της Πορτογαλίας. Πηγή [73]

8. Βαρέλια βροχής – δεξαμενές - στέρνες
Συλλογή βρόχινου νερού σε μικρή ή μεγαλύτερη κλίμακα γινόταν από τα αρχαία χρόνια.
Μάλιστα, στις άνυδρες περιοχές, η σωστή λειτουργία των συστημάτων συλλογής αποτελούσε
όρο επιβίωσης. Χαρακτηριστικές είναι οι πληροφορίες που δίνει ο Ηρόδοτος για τους
Ναβαταίους Άραβες [75], περιγράφοντας στην αρχή του τρίτου βιβλίου του την εκστρατεία
του βασιλιά των Περσών Καμβύση (530-522 π.Χ.) κατά της Αιγύπτου. Εκεί αναφέρει ότι ο
Καμβύσης ζήτησε από τους Ναβαταίους Άραβες, οι οποίοι ήλεγχαν την άνυδρη περιοχή
μεταξύ Παλαιστίνης και Αιγύπτου, να του εξασφαλίσουν τον ανεφοδιασμό σε νερό. Για τον
τρόπο με τον οποίο παρείχαν οι Άραβες νερό στον περσικό στρατό ο Ηρόδοτος παραθέτει δύο
εκδοχές. Η πρώτη, την οποία αποδέχεται ο ίδιος, είναι η απλή μεταφορά νερού με δερμάτινους
ασκούς φορτωμένους σε καμήλες.
Σύμφωνα με τη δεύτερη εκδοχή, την οποία δεν πιστεύει ο Ηρόδοτος, ο βασιλιάς της Αραβίας
κατασκεύασε με δέρματα βοδιών αγωγούς, με τους οποίους μετέφερε νερό από έναν ποταμό
της Αραβίας σε υπόγειες, στεγανοποιημένες δεξαμενές, τις οποίες κατασκεύασε κατά μήκος
της πορείας του περσικού στρατού. Ο συνδυασμός των πληροφοριών του Ηροδότου με αυτές
που παίρνουμε από τον Διόδωρο (Ιστορική Βιβλιοθήκη ΧΙΧ.94 και ΙΙ.48) οδηγεί στο
συμπέρασμα ότι οι Ναβαταίοι διέδιδαν τέτοιες ιστορίες περί ύπαρξης μεγάλου ποταμού και
αγωγών κατασκευασμένων από συρραμμένα δέρματα βοδιών, ενώ στην πραγματικότητα είχαν
κατασκευάσει στην έρημο στέρνες για τη συλλογή βρόχινου νερού, τις οποίες κρατούσαν
μυστικές. Έτσι, μπορούσαν να χρησιμοποιούν την έρημο ως καταφύγιο, όταν δέχονταν
εισβολή, αλλά και να ελέγχουν τους προσοδοφόρους χερσαίους εμπορικούς δρόμους προς την
Αίγυπτο και την «Ευδαίμονα Αραβία» (Υεμένη). Ο Ηρόδοτος αναφέρει ακόμη, στο χωρίο Γ6,
ότι οι Πέρσες, μετά την κατάκτηση της Αιγύπτου, οργάνωσαν τον ανεφοδιασμό σε νερό της
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διαδρομής αυτής μέσω της χερσονήσου του Σινά, ώστε να μην εξαρτώνται πια από τους
Ναβαταίους [76].
Η συλλογή βρόχινου νερού συνεχίζεται μέχρι σήμερα σε πολλές περιοχές με περιορισμένους
υδατικούς πόρους ή με ανεπαρκή δίκτυα ύδρευσης. Στην πόλη της Θεσσαλονίκης υπήρχαν
ανοιχτές στέρνες συλλογής ομβρίων τουλάχιστον από τα πρωτοχριστιανικά χρόνια και για
αρκετούς αιώνες [77].
Τα τελευταία χρόνια ανανεώθηκε το ενδιαφέρον για τη συλλογή και χρησιμοποίηση βρόχινου
νερού σε χώρες πλούσιες και τεχνολογικά προηγμένες (π.χ. [78]). Χρησιμοποιούνται βαρέλια
βροχής, δεξαμενές και στέρνες όχι μόνο για την εξασφάλιση νερού (κυρίως για δευτερεύουσες
χρήσεις), αλλά και για τον μετριασμό των πλημμυρικών φαινομένων και την προστασία του
περιβάλλοντος γενικότερα. Επομένως βρίσκουν εφαρμογή ακόμη και σε περιοχές πλούσιες σε
υδατικούς πόρους, με ικανοποιητικό επίπεδο δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα, και μάλιστα σε περιοχή με ανάλογες συνθήκες με την
περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, είναι του δήμου Sant Cugat del Vallès της μητροπολιτικής
περιοχής της Βαρκελώνης, όπου επιβλήθηκε η συλλογή νερών βροχής από τις στέγες για το
πότισμα των κήπων [79, 80].
Τα βαρέλια βροχής (rain barrels) είναι κλειστά (κατά κανόνα) δοχεία, που χρησιμεύουν για την
αποθήκευση βρόχινου νερού, το οποίο απορρέει από στέγες και δώματα. Η χωρητικότητα ενός
τυπικού βαρελιού βροχής στις ΗΠΑ είναι 50 γαλόνια (gallons), δηλαδή περίπου 190 λίτρα.
Τα βαρέλια βροχής συνδέονται κατά κανόνα με κατακόρυφες υδρορρόες. Η παρεμβολή
κάποιου απλού φίλτρου είναι απαραίτητη για τη συγκράτηση φύλλων και άλλων ρύπων (π.χ.
[81, 82, 83].
Το νερό που συλλέγεται μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πότισμα κήπων, πλύσιμο αυτοκινήτων
και άλλες παρόμοιες χρήσεις. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα είναι πιο κατάλληλο για τα φυτά
από ό,τι το νερό της ύδρευσης, διότι το βρόχινο νερό δεν είναι χλωριωμένο και έχει χαμηλή
περιεκτικότητα σε άλατα.

Φωτ. 8.1 Τύποι βαρελιών βροχής. Πηγή [84]
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Υπάρχουν στο εμπόριο διάφοροι τύποι βαρελιών βροχής. Μια αμερικανική εταιρεία του
Seattle μάλιστα διαφημίζει ότι πουλά προϊόντα που προέρχονται από την Ελλάδα και ότι
αρχικώς περιείχαν ελιές ή πιπεριές τουρσί [84]. Δύο τέτοια βαρέλια φαίνονται στη
φωτογραφία 8.1
Προσοχή χρειάζεται σε υδρορρόες πολυκατοικιών, που δέχονται νερά και από τα δώματα και
από τους εξώστες. Τα απόνερα από το πλύσιμο των εξωστών μπορεί να είναι πολύ
επιβαρυμμένα με απορρυπαντικά, άρα να είναι επιβλαβή για τα φυτά. Αν πρόκειται να γίνει
συλλογή βρόχινου νερού, ίσως ενδείκνυται να κατασκευασθούν χωριστές υδρορρόες για τα
δώματα.
Έρευνα που έγινε στο Σικάγο των ΗΠΑ [85], έδειξε ότι η χρήση βαρελιών βροχής συναρτάται
κυρίως με το επίπεδο περιβαλλοντικής ευαισθησίας. Αγόρασαν βαρέλια βροχής κυρίως οι
κάτοικοι πλούσιων περιοχών, ενώ στις φτωχότερες συνοικίες του Σικάγου πουλήθηκαν
ελάχιστα, αν και το κόστος ήταν ιδιαίτερα χαμηλό, λόγω υψηλής επιδότησης από τις δημοτικές
αρχές. Από την ίδια μελέτη προέκυψε ότι μέθοδοι οικολογικής διαχείρισης του βρόχινου νερού
υιοθετούνται ευκολότερα από όσους μένουν σε ιδιόκτητες κατοικίες, παρά από τους ιδιοκτήτες
ενοικιαζόμενων κατοικιών, οι οποίοι δεν έχουν άμεσο όφελος από τέτοιες επενδύσεις, έστω
και μικρές.
Για τη συλλογή μεγαλύτερων ποσοτήτων νερού χρησιμοποιούνται δεξαμενές και στέρνες.
Αυτή η πρακτική ήταν πολύ διαδεδομένη σε άνυδρες περιοχές, όπου επιδιώκεται εποχική
αποθήκευση του νερού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν πολλά μικρά νησιά του
Αιγαίου, όπου η συλλογή βρόχινου νερού από τις στέγες των σπιτιών σε υπόγειες δεξαμενές
(στέρνες) αποτελούσε επί δεκαετίες την κύρια λύση για την κάλυψη των αναγκών [86]. Η
μέθοδος αυτή είναι κατάλληλη για χρήσεις που δεν απαιτούν ποιότητα πόσιμου νερού. Τα
παραδοσιακά οικοδομικά υλικά, που χρησιμοποιούνταν στα νησιά αυτά, δεν είναι τοξικά, ενώ
το νερό της βροχής είναι αρκετά καθαρό, διότι και η ατμόσφαιρα είναι καθαρή. Υπάρχουν
βέβαια μερικές πηγές ρύπανσης, όπως περιττώματα πουλιών και σκόνη, που συσσωρεύονται
κατά την ξηρή περίοδο. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να περιορισθεί στο ελάχιστο με απλές
συσκευές, που απομακρύνουν το νερό από τις πρώτες βροχές [87]. Η διατήρηση
ικανοποιητικής ποιότητας για χρήσεις όπως πλύσιμο κ.τ.τ. μπορεί να επιτευχθεί επίσης με
απλούς σχετικά τρόπους, ενώ η σύγχρονη τεχνολογία παρέχει πρόσθετες δυνατότητες.
Οι τεχνικές συλλογής βρόχινου νερού έχουν εν πολλοίς ξεχασθεί τις τελευταίες δεκαετίες στα
νησιά του Αιγαίου, καθώς έχουν κατασκευασθεί λιμνοδεξαμενές, σταθμοί αφαλάτωσης ή
γίνεται μεταφορά νερού με τάνκερ. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Καστελόριζου,
ενός πανέμορφου νησιού της Δωδεκανήσου, το οποίο έχει περίπου 300 μόνιμους κατοίκους
και δέχεται σημαντικό αριθμό επισκεπτών κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου. Το
2000 το νερό από συλλογή βροχής κάλυπτε μόνο το 10% των αναγκών. Όμως, στις αρχές του
εικοστού αιώνα, όταν η συλλογή βρόχινου νερού αποτελούσε τον κύριο υδατικό πόρο, ο
πληθυσμός του νησιού ξεπερνούσε τις 7000. Ακόμη και αν υποθέσουμε ότι η κατά κεφαλήν
κατανάλωση νερού ήταν τότε 25 l την ημέρα, οι ποσότητες νερού που συγκεντρώνονταν, θα
μπορούσαν να καλύψουν τις σημερινές ανάγκες.
Η ανακατασκευή ή η ανακαίνιση παλιών συστημάτων συλλογής βρόχινου νερού εξετάζεται
πλέον σοβαρά ως εναλλακτική λύση στο πρόβλημα της λειψυδρίας σε μικρά νησιά [88]. Έχει
όμως κάποιο κόστος, το οποίο οι ιδιώτες ίσως δεν μπορούν ή δεν είναι πρόθυμοι να
αναλάβουν. Θα ήταν δυνατόν όμως να καλυφθεί το κόστος με δημόσια χρηματοδότηση. Αυτή
μπορεί να αιτιολογηθεί, εφόσον με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η κατασκευή
δαπανηρότερων δημόσιων έργων (π.χ. λιμνοδεξαμενών ή εγκαταστάσεων αφαλάτωσης).
Όπως αναφέρθηκε, δεξαμενές και στέρνες χρησιμοποιούνται σήμερα και σε περιοχές με
σχετικά μεγάλο ύψος βροχής, όπου πέρα από την προσωρινή αποθήκευση νερού για
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δευτερεύουσες χρήσεις (και άρα τη μείωση των εξόδων ύδρευσης) επιδιώκεται και η
άμβλυνση πλημμυρικών φαινομένων. Μπορούν μάλιστα να χρησιμοποιηθούν και σε σχετικώς
πυκνοκατοικημένες περιοχές (φωτ. 8.2). Μάλιστα η σύγχρονη τεχνολογία επιτρέπει την
ευχερέστερη χρήση του συλλεγόμενου νερού και τη βελτίωση της ποιότητάς του (με κάποιο
πρόσθετο κόστος).

Φωτ. 8.2 Πλαστική δεξαμενή σε μονοκατοικία στις ΗΠΑ [7].
Οι δεξαμενές πρέπει να είναι εφοδιασμένες με [7]: α) Φίλτρο και πλέγμα για την κατακράτηση
φύλλων και άλλων ρύπων και την παρεμπόδιση εισόδου εντόμων β) Βρύση ή αντλία για την
απόληψη του νερού γ) Σωλήνα υπερχείλισης δ) Θυρίδα επίσκεψης για περιοδικό καθαρισμό. Η
χωρητικότητά τους καθορίζεται από: α) το ύψος βροχής στην εξεταζόμενη περιοχή και β) το
επιδιωκόμενο χρονικό διάστημα αυτονομίας σε σχέση με την προβλεπόμενη κατανάλωση.
Οι δεξαμενές μπορεί να είναι προκατασκευασμένες ή να κατασκευάζονται επί τόπου, από
ποικίλα υλικά, όπως σκυρόδεμα, πλαστικό ή μέταλλο. Μπορούν να τοποθετούνται πάνω στο
έδαφος ή υπόγεια και η χωρητικότητά τους κυμαίνεται σε ευρέα όρια, όπως και το κόστος
τους. Ενδεικτικά αναφέρεται στο [7] τιμή 225 δολάρια (περίπου 170 Ευρώ) για δεξαμενή
χωρητικότητας 0.757 m3 (200 gal) και 950 δολάρια (περίπου 720 Ευρώ) για δεξαμενή
χωρητικότητας 7.57 m3 (200 gal) από γαλβανισμένη λαμαρίνα. Σε ψυχρές περιοχές οι
δεξαμενές πρέπει να έχουν κατάλληλη μόνωση, για να μην παγώνει το νερό, τουλάχιστον αν
τοποθετούνται στην επιφάνεια του εδάφους. Τέλος, πρέπει να συντηρούνται, τόσο οι
δεξαμενές όσο και οι αγωγοί που τις τροφοδοτούν, σε εξαμηνιαία βάση.
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8.1 Εφαρμογές στην περιοχή της Θεσσαλονίκης
Τα τελευταία χρόνια έχει ανανεωθεί και στη χώρα μας το ενδιαφέρον για τη συλλογή και
χρήση βρόχινου νερού, ιδίως για μονοκατοικίες [89]. Στη συνέχεια αναφέρονται πολύ
συνοπτικά δύο εφαρμογές, που έγιναν σε σχετικά μικρή απόσταση από τη Θεσσαλονίκη υπό
την εποπτεία του καθηγητή του ΑΠΘ κ. Μπίκα [90].
Η πρώτη αφορά σε διώροφη μονοκατοικία με κήπο και πισίνα στην περιοχή του Δήμου
Επανωμής. Σε αυτή κατασκευάσθηκαν δύο υπόγειες δεξαμενές, χωρητικότητας 45m3 περίπου
η κάθε μία. Στην πρώτη συλλέγονται τα νερά της βροχής από τη στέγη του κύριου κτιρίου και
τη στέγη της πισίνας. Το νερό που συλλέγεται χρησιμοποιείται για δευτερεύουσες χρήσεις
(π.χ. έκπλυση τουαλετών). Η δεύτερη δεξαμενή συλλέγει νερά από άλλες αδιαπέρατες ή
ημιπερατές επιφάνειες. Στη φωτογραφία 8.3 φαίνεται μια από τις δεξαμενές στο στάδιο της
κατασκευής.
Η δεύτερη εφαρμογή αφορά σε εξοχική κατοικία στη Χαλκιδική. Η δεξαμενή συλλογής των
νερών της βροχής βρίσκεται στο υπόγειο της κατοικίας και συγκεντρώνει νερά από τη στέγη.

Φωτ. 8.3. Υπόγεια δεξαμενή συλλογής βρόχινου νερού στο στάδιο της κατασκευής.
Πηγή [90].

9. Άλλες τεχνικές
Ένα σημαντικό έργο ολοκληρωμένης διαχείρισης των νερών της βροχής έγινε στο χωριό
Απεράθου της Νάξου. Η υλοποίηση του έργου αυτού, που σχεδιάστηκε από τον Μανώλη
Γλέζο, ξεκίνησε το 1987 και περιλαμβάνει κατασκευή μεγάλου αριθμού μικρών φραγμάτων
στην κοίτη του χειμάρρου Περαχωρίτη, σε προσεκτικά επιλεγμένες θέσεις, με έδαφος μεγάλης
διηθητικότητας στα ανάντη (φωτ. 9.1). Τα φράγματα αυτά περιορίζουν τη διαβρωτική δράση
του νερού, εμποδίζουν την πορεία του προς τη θάλασσα και το αποθηκεύουν τελικά στο
υπέδαφος, όπου προστατεύεται από την εξάτμιση και τη ρύπανση. Έτσι αποφεύγεται και η
δημιουργία τεχνητών λιμνών, δηλαδή η απώλεια χρήσιμης γης. Ακόμη, τα φράγματα αυτά
είναι εναρμονισμένα με το περιβάλλον, διότι είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με την
παραδοσιακή αρχιτεκτονική των Κυκλάδων, με τοπικά υλικά, κυρίως πέτρα και μάρμαρο.
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Επιπλέον, χάρις στο μικρό τους μέγεθος, κινδυνεύουν ελάχιστα από σεισμούς και
κατολισθήσεις. Το έργο συμπληρώνεται με κατασκευή αναβαθμών για τον περιορισμό της
διάβρωσης του εδάφους και τη δημιουργία εκτάσεων καλλιεργήσιμης γης. Είναι
χαρακτηριστικό ότι και τα προϊόντα από τις εκσκαφές για τη θεμελίωση των φραγμάτων
ενσωματώνονται στους αναβαθμούς αυτούς.

Φωτ. 9.1. Μικρά φράγματα στ’ Απεράθου της Νάξου. Πηγή [91]
Τα αποτελέσματα του έργου ήταν θεαματικά, πριν καν κατασκευασθούν όλα τα φράγματα:
Πηγές και πηγάδια που είχαν στερέψει ξανάδωσαν νερό, ενώ ο χείμαρρος Περαχωρίτης, που
κατέβαζε νερό 3 μόνον μήνες, τώρα έχει παροχή σχεδόν όλο το χρόνο [91, 92].

10. Συνδυασμοί λύσεων
Συνδυασμοί τεχνικών οικολογικής διαχείρισης όμβριων υδάτων έχουν γίνει σε πολλές
περιπτώσεις. Για παράδειγμα το νερό που υπερχειλίζει από βαρέλια βροχής οδηγείται σε
κήπους βροχής. Επίσης υδροπερατές επιφάνειες συνδυάζονται με κήπους βροχής, όπως στην
περίπτωση του χώρου στάθμευσης στην πόλη Athens του Tennessee [74] που αναφέρθηκε στο
κεφάλαιο 7.
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Ακόμη, φυτεμένα δώματα συνδυάζονται με δεξαμενές σε μικρή και μεγαλύτερη κλίμακα, π.χ.
στην πλατεία Potsdamer στο Βερολίνο [93], όπου παράλληλα με τη διαχείριση των ομβρίων
επιδιώχθηκε η αξιοποίηση του νερού για την αισθητική αναβάθμιση του χώρου.
Αξίζει όντως να γίνει αναφορά στην αξιοποίηση του νερού της βροχής για τον σχεδιασμό
χώρων υψηλής αισθητικής ποιότητας, με παράλληλο μετριασμό πλημμυρικών φαινομένων.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της διαμόρφωσης ακάλυπτου χώρου σε συγκρότημα
κατοικιών στο Πόρτλαντ του Όρεγκον (Pearl District, Portland, Oregon), όπου το βρόχινο νερό
αποθηκεύεται προσωρινά σε υπόγεια δεξαμενή και ανακυκλοφορεί στον κήπο για αρκετό
χρονικό διάστημα μετά το πέρας της βροχής. Τελικά αποδίδεται στο δίκτυο αποχέτευσης
αρκετές ώρες αργότερα, μετριάζοντας έτσι την αιχμή των πλημμυρικών φαινομένων.
Παράλληλα, κατά την παραμονή του στη δεξαμενή απαλλάσσεται, λόγω καθίζησης, από μέρος
του ρυπαντικού φορτίου [94].
Η αισθητική ποιότητα γενικώς ανήκει στα μη ευθέως αποτιμήσιμα αγαθά. Όμως στην
περίπτωση συγκροτημάτων κατοικιών, μπορεί πιθανώς να αποτιμηθεί οικονομικά με την
αύξηση της αξίας των συγκεκριμένων ακινήτων. Αυτό μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για την
υιοθέτηση μεθόδων οικολογικής διαχείρισης του νερού της βροχής από το ευρύ κοινό.

11. Κόστος μεθόδων οικολογικής διαχείρισης του
βρόχινου νερού
Το κόστος των κήπων βροχής είναι χαμηλό. Σύμφωνα με κείμενο της EPA για τις ΗΠΑ [82],
το κόστος κυμαίνεται από 2 ως 12 δολάρια το τετραγωνικό πόδι, δηλαδή από 16 ως 98.5 Ευρώ
το τετραγωνικό μέτρο, ενώ στο [7] αναφέρεται ότι το κόστος είναι 10 με 12 δολάρια (περίπου
7.5 με 9 Ευρώ) το τετραγωνικό πόδι. Παρόμοια τιμή, 10 δολάρια το τετραγωνικό πόδι, δίνεται
και στο [95], όπου αναφέρεται επίσης ότι το κόστος μπορεί να μειωθεί με προσωπική εργασία
και δωρεάν προμήθεια κάποιων υλικών, π.χ. οργανικής ύλης για το υπόστρωμα ή φυτών, από
φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Το συνολικό κόστος ενός έργου κατασκευής κήπου βροχής αυξάνεται, αν απαιτούνται
προκαταρκτικές εργασίες, π.χ. αφαίρεση προϋπάρχοντος ασφαλτοτάπητα.
Πρέπει ακόμη να αναφερθεί ότι η κατασκευή έργων οικολογικής διαχείρισης όμβριων υδάτων
μπορεί να βοηθήσει στην εξοικονόμηση χρημάτων, που θα δαπανώνταν για βελτίωση των
δικτύων αποχέτευσης. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του κήπου βροχής στο Mount
Tabor Middle School του Πόρτλαντ [18], όπου υπολογίσθηκε ότι θα εξοικονομηθούν 100
χιλιάδες δολάρια (περίπου 75750 Ευρώ).
Το κόστος δενδροδόχων βιοκατακράτησης είναι σχετικά ψηλό, αν είναι τυποποιημένες. Για
παράδειγμα, για τις ΗΠΑ αναφέρονται τιμές από 2500 δολάρια [96] ως 6000 δολάρια [97]
(δηλαδή από 1900 ως 4550 Ευρώ) ανά δενδροδόχο χωρίς το κόστος εγκατάστασης, που
περιλαμβάνει κυρίως το σύστημα διοχέτευσης του νερού στη δενδροδόχο.
Η τιμή των βαρελιών βροχής εξαρτάται φυσικά από τη χωρητικότητά τους και ποικίλλει από
χώρα σε χώρα. Στις ΗΠΑ ένα τυπικό βαρέλι βροχής με χωρητικότητα 50 gal (περίπου 190
λίτρα) κοστίζει περίπου 100 δολάρια (76 Ευρώ). Στην Κύπρο όμως, ίσως λόγω μικρού
μεγέθους της αγοράς, μια ενδεικτική τιμή για βαρέλι ίσης χωρητικότητας είναι 150 Ευρώ [98].
Η τιμή των δεξαμενών βροχής κυμαίνεται σε ευρέα όρια, καθώς εξαρτάται από τη
χωρητικότητα και το υλικό κατασκευής. Για τις ΗΠΑ και το έτος 2005 αναφέρεται [7] ότι
κυμαίνεται από 0.5 δολάρια το γαλόνι για μεγάλες δεξαμενές από fiberglass μέχρι 4 δολάρια (3
Ευρώ) το γαλόνι για μικρές δεξαμενές από γαλβανισμένη λαμαρίνα (1 γαλόνι = 3.785 λίτρα).
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Επίσης υπάρχει και ένα μικρό κόστος ετήσιας συντήρησης. Για την Ελλάδα αναφέρουμε
ενδεικτικά ότι πλαστική δεξαμενή χωρητικότητας 5 m3 κοστίζει περίπου 1400 Ευρώ.
Όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 8, οι μέθοδοι οικολογικής διαχείρισης του βρόχινου νερού
υιοθετούνται ευκολότερα από όσους μένουν σε ιδιόκτητες κατοικίες, παρά από τους ιδιοκτήτες
ενοικιαζόμενων κατοικιών, οι οποίοι δεν έχουν άμεσο όφελος από τέτοιες επενδύσεις, έστω
και μικρές [85]. Αυτός ο παράγοντας πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερα υπ’ όψιν, όταν επιχειρείται
εισαγωγή τέτοιων μεθόδων σε σχετικά πιο φτωχές περιοχές της πόλης, όπου οι κάτοικοι, στην
πλειοψηφία τους, μένουν με ενοίκιο. Κατά την τρέχουσα περίοδο μάλιστα, όπου η οικονομική
κρίση έχει κτυπήσει πολύ και τα μεσαία στρώματα, είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει πλήρης
απροθυμία των περιοίκων για συμμετοχή στα έξοδα. Από την άλλη μεριά, όπως αναφέρεται
στο κεφ. 8, η δημόσια χρηματοδότηση μπορεί να δικαιολογηθεί, αν με την χρήση συστημάτων
ήπιας διαχείρισης του νερού από ιδιώτες μπορούν να αποφευχθούν δαπανηρά δημόσια έργα
(π.χ. ανακατασκευή δικτύων αποχέτευσης) ή αν υπάρχει σημαντικό όφελος στο περιβάλλον
(π.χ. στην ποιότητα των νερών του Θερμαϊκού). Εκείνο πάντως που είναι απαραίτητο, είναι η
χρηματοδότηση προγραμμάτων επίδειξης.
Σε ό,τι αφορά τα υδροπερατά οδοστρώματα, πρέπει να αναφερθεί ότι έχουν αυξημένο κόστος
συντήρησης σε σχέση με τα συμβατικά οδοστρώματα, καθώς η αποφυγή της απόφραξής τους
στο αστικό περιβάλλον είναι μάλλον δύσκολη..

12. Αξιολόγηση ήπιων τεχνικών διαχείρισης όμβριων
υδάτων
Η απόφαση για το αν και ποιες επεμβάσεις θα γίνουν προς την κατεύθυνση της
ολοκληρωμένης διαχείρισης των νερών της βροχής, μπορεί να βασισθεί στα ακόλουθα
κριτήρια:
1. Ενσωμάτωση της διαχείρισης των όμβριων υδάτων στο σχεδιασμό του τοπίου.
2. Ενσωμάτωση της διαχείρισης των όμβριων υδάτων στο προϋπάρχον φυσικό σύστημα
απορροής.
3. Συμβολή στην προστασία από πλημμυρικά φαινόμενα.
4. Δυνατότητα συλλογής και επαναχρησιμοποίησης.
5. Προστασία των φυσικών συστημάτων νερού μέσα στις πόλεις.
6. Αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης πρακτικής στον καθαρισμό των όμβριων από
τους ατμοσφαιρικούς ρύπους.
7. Δυνατότητα εφαρμογής σε πυκνοδομημένες περιοχές.
8. Κόστος κατασκευής και συντήρησης.
9. Σχέση κόστους – οφέλους.
10. Δημιουργία κατασκευών με αρχιτεκτονική ποιότητα
11. Κοινωνική συναίνεση.
12. Πρόσθετα περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη
Δεν έχει ιδιαίτερο νόημα η συγκριτική αξιολόγηση τεχνικών ή μεθόδων ολοκληρωμένης
διαχείρισης των νερών της βροχής, αλλά συγκεκριμένων εφαρμογών τους. Για παράδειγμα, οι
κήποι βροχής έχουν μεγαλύτερη περιβαλλοντική αξία σε περιοχές που στερούνται πρασίνου.
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Από την άλλη πλευρά, το κόστος θα είναι μεγαλύτερο, αν πρέπει να αφαιρεθεί ένα στρώμα
ασφάλτου για την κατασκευή του κήπου.
Με βάση πάντως τα κριτήρια που αναφέρθηκαν, σε πολύ αδρές γραμμές μπορούν να
αναφερθούν τα ακόλουθα:
Με βάση τα κριτήρια 2 και 5 ενδείκνυται η κατασκευή κήπων βροχής σε ημιανενεργές κοίτες
ρεμάτων.
Με βάση το κριτήριο 4 υπερτερούν οι δεξαμενές, οι στέρνες και τα βαρέλια βροχής,
Με βάση το κριτήριο 6 υπερτερούν οι δενδροδόχοι και οι λωρίδες βιοκατακράτησης.
Με βάση το κριτήριο 7 υπερτερούν τα βαρέλια βροχής και οι δενδροδόχοι βιοκατακράτησης.
Με βάση το κριτήριο 8 υπερτερούν οι απλούστερες μορφές των κήπων βροχής.
Με βάση το κριτήριο 12 υπερτερούν τα φυτεμένα δώματα, που προσφέρουν εξοικονόμηση
ενέργειας, αφού μειώνουν τα ψυκτικά (κυρίως) και τα θερμικά φορτία που απαιτούνται στα
κτίρια.

13. Προτεινόμενες λύσεις για πυκνοδομημένες
περιοχές
Όταν υπάρχει επαρκής χώρος για την κατασκευή κήπων βροχής (π.χ. σε πλατείες, αυλές
σχολείων, πάρκα) τότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν κοινές λύσεις, που έχουν εφαρμοσθεί
διεθνώς. Η τοπική εξειδίκευση έχει να κάνει: α) με την επιλογή του είδους των φυτών, τα
οποία πρέπει να είναι καλά προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες και να αντέχουν σε
περιοδική κατάκλυση και β) με το αισθητικό αποτέλεσμα.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται μερικές λύσεις που μπορούν να εφαρμοσθούν κατά μήκος
δρόμων σε πυκνοδομημένες περιοχές, όπως είναι το μεγαλύτερο μέρος του Δήμου
Θεσσαλονίκης.
Α. Δρόμος με νησίδα. και μη μηδενική κατά μήκος κλίση
Η νησίδα διαμορφώνεται σε κήπο βροχής με περιμετρικό ψηλό κράσπεδο, ώστε να
αποτρέπεται η παράνομη στάθμευση αυτοκινήτων. Ανοικτοί σωλήνες καλυμμένοι με σχάρα,
οδηγούν ανά διαστήματα τα νερά στον κήπο βροχής. Ο άξονας των σωλήνων μπορεί να είναι
εγκάρσιος στον άξονα του δρόμου ή να σχηματίζει μικρή γωνία με την εγκάρσια διεύθυνση,
εξαρτώμενη από την κατά μήκος κλίση του δρόμου.
Το πρόσθετο κόστος για την κατασκευή των εγκάρσιων σωλήνων είναι σχετικά μικρό ανά
μέτρο μήκους. Το πλάτος του δρόμου αποτελεί περιοριστικό παράγοντα, αφού αύξησή του
συνεπάγεται αύξηση του μήκους του εγκάρσιου σωλήνα και της απαιτούμενης συνολικής
διαφοράς στάθμης μεταξύ των δύο άκρων του. Σημειώνεται ακόμη ότι ο χώρος της νησίδας
μεταξύ της στέψης του περιμετρικού κρασπέδου και της στάθμης του εισρέοντος νερού στην
έξοδο των εγκάρσιων σωλήνων δεν είναι διαθέσιμος για αποθήκευση νερού.
Παράδειγμα χώρου εφαρμογής: Οδός Ιπποδρομίου (εξετάζεται λεπτομερέστερα στο κεφάλαιο
14).
Β. Δρόμος με νησίδα. και σχεδόν μηδενική κατά μήκος κλίση
Η νησίδα διαμορφώνεται σε κήπο βροχής με περιμετρικό ψηλό κράσπεδο, ώστε να
αποτρέπεται η παράνομη στάθμευση αυτοκινήτων.
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1η λύση: Μικροί ανοικτοί σωλήνες καλυμμένοι με σχάρα, οδηγούν ανά διαστήματα τα νερά
στον κήπο βροχής, όπως στην προηγούμενη περίπτωση. Η αποτελεσματικότητα, όμως,
αναμένεται να είναι μειωμένη.
2η λύση: Τα νερά της βροχής διοχετεύονται από το οδόστρωμα στον κήπο βροχής από
ανοίγματα στο περιμετρικό κράσπεδο. Απαιτείται αλλαγή της εγκάρσιας κλίσης του
οδοστρώματος, επομένως το πρόσθετο κόστος είναι ψηλό. Μπορεί να συνδυασθεί με έργα
ανακατασκευής του οδοστρώματος.
Παράδειγμα χώρου εφαρμογής: Οδός Αγίου Δημητρίου (από το Εθνικό κολυμβητήριο μέχρι
την Τριανδρία), αν και στο τμήμα αυτό είναι δυνατές και άλλες λύσεις, που εξετάζονται στο
κεφάλαιο 14.
Στοιχειώδεις υπολογισμοί
Οι μέγιστες παροχές Q των ανοικτών σωλήνων μπορούν να υπολογιστούν με τον τύπο του
Manning, που έχει την ακόλουθη μορφή:

Q

1
 A  R 2h / 3  I1 / 2
n

όπου Α η διατομή του αγωγού και Rh η υδραυλική του ακτίνα. Θεωρώντας ότι ο συντελεστής
του Manning είναι n = 0.025 s/m1/3 και η κατά μήκος κλίση των αγωγών Ι = 1%, προκύπτουν
οι τιμές του Πίνακα 5.

Ημικυκλικοί αγωγοί
R (cm)
y (cm)
10
10
15
15
20
20

Πίνακας 5: Μέγιστες παροχές αγωγών
Ορθογωνικοί αγωγοί
Q (l/s)
b (cm)
y (cm)
8.5
15
10
25.1
20
10
54.1
20
15

Q (l/s)
7.3
10.8
18.4

Γ. Δρόμος με στενά πεζοδρόμια χωρίς νησίδα και μη μηδενική κατά μήκος κλίση.
Παρεμβάλλονται δενδροδόχοι κατά μήκος του ρείθρου του δρόμου, με κατάλληλο
«υπερχειλιστή» στο κράσπεδό τους προς τα ανάντη. Στόχος είναι να διοχετεύονται στις
δενδροδόχους τα νερά της βροχής, όταν η στάθμη τους ξεπεράσει ένα όριο (4-5 cm), όταν
δηλαδή η ροή στο ρείθρο του δρόμου αρχίζει να γίνεται σημαντική. Το πλάτος του
«υπερχειλιστή» μπορεί να φθάνει τα 30 cm. Η ιδέα είναι να διοχετεύονται μέσω του
αποχετευτικού δικτύου στην εγκατάσταση καθαρισμού λυμάτων οι χαμηλές απορροές, οι
οποίες μπορεί να κουβαλούν μεγάλο ρυπαντικό φορτίο λόγω αρχικής έκπλυσης του
οδοστρώματος, καθώς και τα απόνερα από πλύσιμο μπαλκονιών. Προς την κατάντη πλευρά
του κρασπέδου της δενδροδόχου πρέπει να υπάρχει σωλήνας υπερχείλισης (με σίτα στην
είσοδό του). Σκαρίφημα της προτεινόμενης λύσης δίνεται στο σχήμα 9.
Αν τα πεζοδρόμια είναι τόσο στενά, ώστε η απόσταση των παρακείμενων οικοδομών από τις
δενδροδόχους να είναι μικρότερη από 3 m, το τοίχωμά τους προς τη μεριά των οικοδομών θα
πρέπει να είναι αδιαπέρατο (π.χ. από σκυρόδεμα). Όμως τουλάχιστον ο πυθμένας της
δενδροδόχου πρέπει να είναι ανοικτός, ώστε το νερό να διηθείται στο υπέδαφος. Όπως
αναφέρθηκε ήδη, σύνδεση των δενδροδόχων με το δίκτυο αποχέτευσης δεν συνιστάται στη
Θεσσαλονίκη, διότι σε περιπτώσεις ακόμη και μέτριας βροχόπτωσης, το δίκτυο αυτό
λειτουργεί σε πολλά σημεία υπό πίεση και υπάρχει κίνδυνος αντιστροφής της ροής. Η χρήση
διάταξης που αποκλείει την αντίστροφη ροή είναι θεωρητικά εφικτή, αλλά δεν είναι ασφαλής
και αυξάνει το κόστος κατασκευής.
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Όπως αναφέρθηκε, η κατασκευή των έργων διαχείρισης των νερών της βροχής (στην
εξεταζόμενη περίπτωση των δενδροδόχων) δεν πρέπει να δημιουργεί προβλήματα στα δίκτυα
κοινής ωφέλειας, η ακριβής θέση των οποίων πρέπει να είναι γνωστή. Ως παράδειγμα,
παρατίθεται σε παράρτημα η αποτύπωση του δικτύου ύδρευσης και του δικτύου αποχέτευσης
στην περιοχή της οδού 28ης Οκτωβρίου.
Παράδειγμα χώρου εφαρμογής: Οδός 28ης Οκτωβρίου.

πεζοδρόμιο
0.11

0.15

Δενδροδόχος
Διεύθυνση ροής
0.15
1

οδόστρωμα

Σχήμα 9. Σκαρίφημα δενδροδόχου σε ρείθρο δρόμου

α
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β
Φωτογραφία 13.1 (α και β) Πεζοδρόμια και στάθμευση αυτοκινήτων στη οδό 28ης Οκτωβρίου
Παρεμπιπτόντως, η απλή αύξηση των διαστάσεων των κοινών δενδροδόχων, οι οποίες
βρίσκονται στα πεζοδρόμια, έχει θετικό αποτέλεσμα στη διαχείριση των νερών της βροχής. Το
όφελος ανά δενδροδόχο είναι ελάχιστο, συνολικά όμως μπορεί να είναι σημαντικό. Φυσικά,
περιοριστικός παράγοντας είναι το μέγεθος του πεζοδρομίου, αφού οι δενδροδόχοι, τα σήματα
κ.λπ. δεν πρέπει να εμποδίζουν τη βασική αποστολή του, δηλαδή την κίνηση των πεζών.
Δ. Δρόμος κατά μήκος κοίτης ρέματος.
Τα περισσότερα τμήματα υδατορρευμάτων που έχουν διασωθεί σε φυσική σχεδόν κατάσταση
στον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης έχουν περιορισμένη υδραυλική λειτουργία. Τμήματά τους
μπορούν να διαμορφωθούν σε κήπους βροχής. Η διοχέτευση των νερών μπορεί να γίνει όπως
στην περίπτωση Α (οι παρακείμενοι δρόμοι έχουν συνήθως κλίση).
Παραδείγματα χώρων εφαρμογής: Ρέματα Ιβανωφείου και ΥΦΑΝΕΤ (εξετάζονται στο
κεφάλαιο 14).
Στη συνέχεια παρατίθεται πίνακας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση των
επιλογών διαχείρισης των ομβρίων υδάτων που παρουσιάστηκαν στις προηγούμενες
παραγράφους (κήποι βροχής, φυτεμένα δώματα, λωρίδες βιοκατακράτησης, δενδροδόχοι
βιοκατακράτησης, υδροπερατά πεζοδρόμια ή δεξαμενές βροχής) ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της περιοχής εφαρμογής.
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Πίνακας αξιολόγησης καταλληλότητας εφαρμογής των τεχνικών διαχείρισης ομβρίων υδάτων
Κήποι
βροχής

Φυτεμένα
δώματα

Λωρίδες
βιοκατακράτησης

Δενδροδόχοι
βιοκατακράτησης

Υδροπερατά
πεζοδρόμια

Υδροπερατά Δεξαμενές βροχής
οδοστρώματα












































































































































Χώροι εφαρμογής
Χώροι πρασίνου
Πλατείες
Ακάλυπτοι χώροι
Χώροι στάθμευσης
Αύλειοι χώροι
Περιοχές ρεμάτων
Λεωφόροι
Αστικοί δρόμοι
Περιαστικοί δρόμοι
Ιδιωτικοί χώροι
Χώροι άθλησης
Δώματα οικοδομών
Γεωτεχνικά χαρακτηριστικά
Κλίσεις εδάφους (μεγάλες)
Κλίσεις εδάφους (μεσαίες)
Κλίσεις εδάφους (μικρές)
Ικανότητα αποστρ. (μεγάλη)
Ικανότητα αποστρ. (μεσαία)
Ικανότητα αποστρ. (μικρή)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
 Ενδεδειγμένη εφαρμογή
 Ενδεδειγμένη, κατά περίπτωση, εφαρμογή
 Μη ενδεδειγμένη εφαρμογή
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14. Προτάσεις για χώρους κατασκευής έργων
διαχείρισης όμβριων υδάτων
14.1 Κήποι βροχής
Θεωρητικά, κάθε παρτέρι, τμήμα πάρκου ή ακάλυπτος χώρος μπορεί να διαμορφωθεί σε κήπο
βροχής, αν τηρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις από τις παρακείμενες οικοδομές. Κύρια
κριτήρια για την επιλογή των πιο κατάλληλων χώρων είναι τα ακόλουθα:
1. Η αποτελεσματικότητα του κήπου βροχής.
2. Η αναβάθμιση υποβαθμισμένων περιοχών.
3. Η ελαχιστοποίηση του απαιτούμενου πρόσθετου κόστους (π.χ. για διαμόρφωση κλίσεων ή
για αφαίρεση ασφαλτοτάπητα).
Στη συνέχεια παρουσιάζονται ορισμένες ενδιαφέρουσες θέσεις για κατασκευή κήπων βροχής
στον Δήμο Θεσσαλονίκης. Η σειρά παρουσίασης των χώρων δεν είναι αξιολογική, αλλά
χρησιμοποιήθηκαν, όσο ήταν δυνατόν, «γεωγραφικά» κριτήρια.
1. Περιοχή της οδού Καζαντζάκη.
Πρόκειται για υποβαθμισμένη περιοχή, κοντά στο λιμάνι, στο δικαστικό μέγαρο και σε
διατηρητέο κτίριο, το οποίο ανακαινίσθηκε σχετικά πρόσφατα. Υπάρχει επαρκής χώρος για
την κατασκευή κήπων βροχής σε θέσεις μάλιστα που λιμνάζουν νερά κατά τη διάρκεια
βροχοπτώσεων. Αναμένουμε ότι όσοι κατοικούν στην περιοχή θα δεχθούν πολύ θετικά το
έργο. Ίσως όμως υπάρξουν κάποιες αντιρρήσεις από αυτούς που έχουν καταστήματα, καθώς
θα περιοριστούν οι θέσεις ανεξέλεγκτης στάθμευσης. Η ευρύτερη περιοχή φαίνεται στον
χάρτη 14.1.
Στις φωτογραφίες 14.1 και 14.2 φαίνεται ο προτεινόμενος χώρος, ενώ στη φωτογραφία 14.3
φαίνεται δεύτερος διαθέσιμος χώρος στην ίδια περιοχή. Τέλος, στη φωτογραφία 14.4 φαίνεται
το ανακαινισμένο διατηρητέο κτίριο.

Χάρτης 14.1. Ευρύτερη περιοχή οδού Καζαντζάκη και Δικαστικού Μεγάρου. Πηγή [99]
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Φωτ. 14.1 Πρώτος προτεινόμενος χώρος στην περιοχή της οδού Καζαντζάκη

Φωτ. 14.2 Πρώτος προτεινόμενος χώρος στην περιοχή της οδού Καζαντζάκη
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Φωτ. 14.3 Δεύτερος διαθέσιμος χώρος στην περιοχή της οδού Καζαντζάκη

Φωτ. 14.4 Διατηρητέο κτίριο στην περιοχή της οδού Καζαντζάκη
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2. Πάρκο αγάλματος Ιβάνωφ.
Στο τρίγωνο που σχηματίζουν οι οδοί Αγίου Δημητρίου, Αγίου Νέστορος και Λαγκαδά
υπάρχει πάρκο, στο οποίο βρίσκεται το άγαλμα του ήρωα της Εθνικής Αντίστασης Γεωργίου
Ιβάνωφ. Το πάρκο έχει σχετικά μεγάλη κλίση, όμως ένα τμήμα του μπορεί να διαμορφωθεί σε
κήπο βροχής, που θα παραλαμβάνει όμβρια από την οδό Αγίου Νέστορος.
Η περιοχή του προτεινόμενου έργου φαίνεται στον χάρτη 14.2. Άποψη του πάρκου, από την
οδό Λαγκαδά, φαίνεται στη φωτογραφία 14.5.

Φωτ. 14.5. Άποψη του πάρκου Ιβάνωφ, από την οδό Λαγκαδά
3. Περιοχή Παναγίας Φανερωμένης
Πρόκειται για πυκνοδομημένη «λαϊκή» περιοχή ανατολικά της οδού Λαγκαδά, που φθάνει
μέχρι τα όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης με τον δήμο Νεάπολης-Συκεών. Πολλοί από τους
δρόμους, που είναι στην πλειοψηφία τους στενοί, έχουν σημαντική κατά μήκος κλίση. Γι’ αυτό
δημιουργούνται σημαντικά προβλήματα με την απορροή των ομβρίων. Υπάρχει όμως
δυνατότητα κατασκευής κήπων βροχής, που θα περιορίσουν τα προβλήματα αυτά και θα
συντελέσουν στην αισθητική αναβάθμιση της περιοχής.
Μία υποψήφια θέση είναι ο αύλειος χώρος της εκκλησίας της Παναγίας Φανερωμένης, που
βρίσκεται στη γωνία των ομώνυμης οδού και της Αρκαδιουπόλεως (χάρτης 14.2). Τμήμα του
χώρου αυτού, που φαίνεται στη φωτογραφία 14.6, μπορεί να διαμορφωθεί σε κήπο βροχής, ο
οποίος θα δέχεται όμβρια κυρίως από την οδό Παναγίας Φανερωμένης.
Λίγο ανατολικότερα, στη διασταύρωση των οδών Αρχαιοτήτων και Τριών Μαρτύρων και στο
ίδιο οικοδομικό «τετράγωνο» με σχολικό συγκρότημα, βρίσκεται παραμελημένος χώρος
πρασίνου (φωτογραφία 14.7). Αυτός μπορεί να διαμορφωθεί σε κήπο βροχής (με αναβαθμούς)
και να παραλαμβάνει όμβρια από την οδό Αρχαιοτήτων.
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Χάρτης 14.2 Περιοχή αγάλματος Ιβάνωφ-Παναγίας Φανερωμένης-Αγίων Αποστόλων [99]

Φωτ. 14.6. Τμήμα της αυλής της εκκλησίας Παναγίας Φανερωμένης
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Φωτ. 14.7 Χώρος πρασίνου στη διασταύρωση των οδών Αρχαιοτήτων και Τριών Μαρτύρων

Φωτ. 14.8 Υποβαθμισμένος χώρος στην οδό Στουρνάρα (κατά μήκος των βυζαντινών τειχών)
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4. Περιοχή βυζαντινών τειχών στην οδό Στουρνάρα
Η οδός Στουρνάρα, που φαίνεται επίσης στον χάρτη 14.2, ακολουθεί το βορειοδυτικό τμήμα
των τειχών της πόλης, τα οποία σώζονται σε σχετικά καλή κατάσταση και θα έπρεπε να
αποτελούν πόλο έλξης τουριστών. Δυστυχώς όμως ο περιβάλλων χώρος είναι σε πολλά μέρη
παραμελημένος. Αυτό συμβαίνει και στο τμήμα της οδού Στουρνάρα (προς την πλατεία
Μουσχουντή), που φαίνεται στη φωτογραφία 14.8. Στο τμήμα αυτό υπάρχει χώρος για την
κατασκευή κήπου βροχής και μάλιστα στο χαμηλότερο κομμάτι του, όπου συγκεντρώνονται
και λιμνάζουν όμβρια.
5. Περιοχή εκκλησίας Αγίων Αποστόλων
Η εκκλησία των Αγίων Αποστόλων είναι ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της πόλης.
Βρίσκεται μάλιστα κοντά σε καλά διατηρημένο τμήμα του δυτικού τείχους και σε μια
βυζαντινή δεξαμενή. Η γύρω περιοχή όμως, που φαίνεται στον χάρτη 14.2 (νότια της οδού
Αγίου Δημητρίου), είναι πυκνοδομημένη και οι περισσότερες πολυκατοικίες παλιές, ενώ ο
χώρος γύρω από τα μνημεία χρειάζεται πρόσθετη αναβάθμιση.
Κήπος βροχής, που θα παραλαμβάνει όμβρια από την μικρή (αλλά μεγάλης κλίσης) οδό
Αμαζόνων και από γύρω πολυκατοικίες μπορεί να κατασκευασθεί στον αναξιοποίητο χώρο
βόρεια από την εκκλησία. Ο χώρος αυτός φαίνεται στη φωτογραφία 14.9. Επίσης σε κήπο
βροχής μπορούν να διαμορφωθούν τμήματα των παρτεριών της οδού Παπαρρηγοπούλου, σε
επαρκή απόσταση από τις παρακείμενες πολυκατοικίες, τα οποία θα παραλαμβάνουν όμβρια
κυρίως από αυτές (φωτογραφία 14.10). Τέλος, τα 2 σημαντικά βυζαντινά μνημεία της περιοχής
φαίνονται στις φωτογραφίες 14.11α και β.

Φωτ. 14.9 Αναξιοποίητος χώρος βόρεια από την εκκλησία των Αγίων Αποστόλων
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Φωτογραφία 14.10 Οδός Παπαρρηγοπούλου (από την πλατεία Αγίων Αποστόλων)

Φωτ. 14.11 α. Η εκκλησία των Αγίων Αποστόλων
β. Η βυζαντινή υδατοδεξαμενή
6. Μικρό πάρκο οδού Ολύμπου
Επί της οδού Ολύμπου, και μεταξύ των οδών Ιουλιανού και Φ. Δραγούμη, υπάρχει μικρό
πάρκο, που μπορεί να διαμορφωθεί σε κήπο βροχής, ώστε να παραλάβει όμβρια από τις
παρακείμενες πολυκατοικίες. Η απόσταση από τις πολυκατοικίες αυτές είναι επαρκής και η
κλίση του εδάφους ευνοϊκή. Η περιοχή φαίνεται στον χάρτη 14.3 και στη φωτογραφία 14.12.
Πρόκειται για κεντρικό, πυκνοδομημένο και ελαφρά υποβαθμισμένο σημείο της πόλης, που
χρειάζεται προσοχή.
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Φωτ. 14.12. Πάρκο επί της Ολύμπου (άποψη από την οδό Φ. Δραγούμη).

Χάρτης 14.3 Περιοχή προτεινόμενων έργων στις οδούς Ολύμπου και Ολυμπιάδος. Πηγή [100]
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Φωτ. 14.13. Πάρκο στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Ολυμπιάδος

Φωτ. 14.14. Πάρκο στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Ολυμπιάδος
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7. Συμβολή οδών Αγίου Δημητρίου, Ολυμπιάδος και Ελένης Ζωγράφου
Στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου, Ολυμπιάδος και Ελένης Ζωγράφου (χάρτης 14.3),
δημιουργείται πρόβλημα συγκέντρωσης ομβρίων, λόγω των μεγάλων κλίσεων των δύο
τελευταίων οδών. Επομένως η αξιοποίηση του υπάρχοντος πάρκου ως κήπου βροχής θα έχει
θετικά αποτελέσματα. Το πάρκο αυτό φαίνεται στις φωτογραφίες 14.13 και 14.14.
Επίσης θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένας κήπος βροχής με μορφή λωρίδας, ενώνοντας τις
δενδροδόχους του πεζοδρομίου της οδού Ολυμπιάδος, μπροστά από το 3ο Γυμνάσιο. Το
πεζοδρόμιο αυτό έχει επαρκές πλάτος, όπως φαίνεται στην φωτογραφία 14.15. Θα μπορούσε
ακόμη να αξιοποιηθεί και το παρτέρι κοντά στα τείχη, τμήμα του οποίου φαίνεται στην ίδια
φωτογραφία.

Φωτ. 14.15. Οδός Ολυμπιάδος, μπροστά από το 3ο Γυμνάσιο.
8. Περιοχή γύρω από τη Ροτόντα
Η Ροτόντα, που φαίνεται στον χάρτη 14.4, είναι ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της
Θεσσαλονίκης. Στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, που βρίσκεται στα ανατολικά της (προς τον
πεζόδρομο της Κωνσταντίνου Μελενίκου) υπάρχει αναξιοποίητος χώρος με υποτυπώδη
βλάστηση, που χρειάζεται αισθητική αναβάθμιση και μπορεί να μετατραπεί σε κήπο βροχής
τροφοδοτούμενο με όμβρια από τα δώματα παρακείμενων πολυκατοικιών και από μέρος του
πλακόστρωτου της πλατείας.
Ο προτεινόμενος χώρος φαίνεται στη φωτογραφία 14.16, όπου διακρίνεται και τμήμα του
περιβόλου της Ροτόντας.
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Χάρτης 14.4 Περιοχή προτεινόμενων έργων κοντά στη Ροτόντα και στην οδό Ιασωνίδου [100]

Φωτ. 14.16. Προτεινόμενος χώρος στην περιοχή της Ροτόντας
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9. Διασταύρωση των οδών Λ. Ιασωνίδου και Εγνατίας
Η οδός Λ. Ιασωνίδου συμβάλλει με την Εγνατία σε πολύ κεντρικό σημείο της πόλης (χάρτης
14.4). Καθώς η Ιασωνίδου έχει σχετικά μεγάλη κλίση, η κατασκευή κήπου βροχής θα
συντελέσει στην ανακούφιση του προβλήματος ταχείας συγκέντρωσης ομβρίων στην Εγνατία.
Κατάλληλος χώρος υπάρχει στο πάρκο του Αγίου Παντελεήμονα, που φαίνεται στη
φωτογραφία 14.17, καθώς και σε διπλανά παρτέρια.

Φωτ. 14.17. Πάρκο Αγίου Παντελεήμονα, επί της Λ. Ιασωνίδου κοντά στη συμβολή της με την
Εγνατία.
10. Περιοχή πλατείας Ιπποδρομίου
Η πλατεία Ιπποδρομίου, που φαίνεται στον χάρτη 14.5, βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και
έχει νησίδα με παρτέρι. Αυτό μπορεί να μετατραπεί σε κήπο βροχής, στον οποίο θα
διοχετεύονται όμβρια από το οδόστρωμα. Παρτέρι υπάρχει και σε δύο πεζοδρόμους (Στ.
Γονατά και Αιμιλιανού Γρεβενών), που είναι κάθετοι στην οδό Ιπποδρομίου και έχουν κατά
μήκος κλίση προς αυτήν. Το συνολικό πλάτος τους όμως μπορεί να μη ξεπερνά το ελάχιστο
απαιτούμενο για τη μη πρόκληση προβλημάτων υγρασίας στις παρακείμενες οικοδομές. Από
οικονομική άποψη, προτιμότερη φαίνεται η Αιμιλιανού Γρεβενών, διότι απαιτούνται
μικρότερα έργα διαμόρφωσης.
Στις φωτογραφίες 14.18 και 14.19 φαίνεται η οδός Ιπποδρομίου (από την πλευρά του μεγάρου
Μπίλλη), ενώ στις 14.20 και 14.21 φαίνονται οι πεζόδρομοι Στ. Γονατά και Αιμιλιανού
Γρεβενών αντιστοίχως (από την πλευρά της Ιπποδρομίου).
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Χάρτης 14.5 Περιοχή πλατείας Ιπποδρομίου. Πηγή [100]

Φωτ. 14.18 Οδός Ιπποδρομίου (από την πλευρά του μεγάρου Μπίλλη).
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Φωτ. 14.19 Οδός Ιπποδρομίου.

Φωτ. 14.20 Πεζόδρομος Στ. Γονατά (από την Ιπποδρομίου)
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Φωτ. 14.21 Πεζόδρομος Αιμιλιανού Γρεβενών (από την Ιπποδρομίου)
11. Άλσος Σαράντα Εκκλησιών
Η συνοικία των Σαράντα Εκκλησιών, που πήρε το όνομά της από πόλη της ανατολικής
Θράκης, είναι κοντά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Χαρακτηρίζεται από σχετικά χαμηλή
δόμηση και αρκετούς χώρους πρασίνου σε σχέση με άλλες περιοχές της πόλης. Έχει όμως
μεγάλες κλίσεις, που δημιουργούν πρόβλημα ταχείας συγκεντρώσεως των νερών της βροχής
στα χαμηλότερα σημεία, π.χ. στην οδό Αγίου Δημητρίου, η οποία διαχωρίζει τη συνοικία από
την Πανεπιστημιούπολη του Α.Π.Θ. Επομένως η κατασκευή κήπων βροχής μπορεί να έχει
σημαντικά αποτελέσματα.
Ο συνοικισμός φαίνεται στον χάρτη 14.6. Μεταξύ των οδών Αγίου Δημητρίου, Βιζυηνού και
Βυζουκίδου και των εγκαταστάσεων του Τελλογλείου Ιδρύματος υπάρχει άλσος σε αρκετά
καλή κατάσταση. Σε αυτό μπορεί να διοχετεύεται μέρος των ομβρίων που απορρέουν από την
οδό Βιζυηνού και καταλήγουν στον κόμβο της Ευαγγελιστρίας. Επίσης μπορεί να διοχετεύεται
μέρος των ομβρίων που ρέουν στο οδόστρωμα της Βυζουκίδου. Επειδή και το άλσος έχει
μεγάλη κλίση, η προτεινόμενη διοχέτευση ομβρίων προϋποθέτει κατάλληλη διαμόρφωση με
αναβαθμούς.
Στη φωτογραφία 14.22 φαίνεται τμήμα της Βιζυηνού, που είναι κεντρική οδός του
συνοικισμού, και του άλσους, ενώ στην 14.23 φαίνεται τμήμα της οδού Βυζουκίδου και του
άλσους.
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Χάρτης 14.6 Ο συνοικισμός των Σαράντα Εκκλησιών. Πηγή [100]

Φωτ. 14.22 Τμήμα της οδού Βιζυηνού και του άλσους
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Φωτ. 14.23 Τμήμα της οδού Βυζουκίδου και του άλσους
12. Διασταύρωση των οδών Στ. Κυριακίδη και Αγίου Δημητρίου
Στην περιοχή Χορτατζήδες των Σαράντα Εκκλησιών βρίσκεται η οδός Στίλπωνος Κυριακίδη,
που συναντά την Αγίου Δημητρίου δίπλα στο μικρό γήπεδο του Ηρακλή «Κατσάνειο» (χάρτης
14.6). Όταν βρέχει, ένα τμήμα της οδού Κυριακίδη «κατεβάζει» νερά με μεγάλη ταχύτητα
προς την Αγίου Δημητρίου, διότι έχει μεγάλη κλίση. Μάλιστα, στο συγκεκριμένο τμήμα
«συμβάλλουν» και οι οδοί Σουρμένων και Κεσσάνης, που έχουν επίσης μεγάλη κλίση και
συγκεντρώνουν όμβρια από σχετικά μεγάλη επιφάνεια.
Μέρος των ομβρίων που συγκεντρώνονται, μπορούν να διοχετευθούν στο πάρκο που
εκτείνεται από το Κατσάνειο μέχρι το Εθνικό κολυμβητήριο, παράλληλα με την Αγίου
Δημητρίου. Το πάρκο αυτό μπορεί εύκολα να διαμορφωθεί σε κήπο βροχής. Έτσι θα
περιορισθεί το πρόβλημα συσσώρευσης ομβρίων στην Αγίου Δημητρίου. Στην άλλη άκρη του
πάρκου (προς το κολυμβητήριο) μπορούν να διοχετευθούν όμβρια και από την οδό Ν.
Τέλλογλου, που παρουσιάζει παρόμοια χαρακτηριστικά με την Κυριακίδη, αν βέβαια δεν
ξεπεραστεί η «χωρητικότητα» του κήπου βροχής που θα κατασκευασθεί.
Στη φωτογραφία 14.24 φαίνεται η οδός Στ. Κυριακίδη μέσα από το πάρκο, το οποίο έχει
χαμηλότερο υψόμετρο από το εξεταζόμενο τμήμα της οδού. Το πρόβλημα απορροής των
ομβρίων φαίνεται στις φωτογραφίες 14.25 και 14.26, όπου φαίνεται η οδός Κυριακίδου και η
συμβολή της με την Αγίου Δημητρίου κατά τη διάρκεια έντονης αλλά ολιγόλεπτης
βροχόπτωσης.
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Φωτ. 14.24. Η οδός Στ. Κυριακίδη, όπως φαίνεται μέσα από το πάρκο.

Φωτ. 14.25. Η Στ. Κυριακίδου κατά τη διάρκεια ολιγόλεπτης έντονης βροχόπτωσης
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Φωτ. 14.26. Συμβολή Κυριακίδου-Αγίου Δημητρίου κατά τη διάρκεια βροχόπτωσης
13. Ρέμα πάνω από το Ιβανώφειο
Μέσα στον αστικό ιστό των Σαράντα Εκκλησιών έχει διασωθεί ένα αδιευθέτητο τμήμα του
ρέματος των Χορτατζήδων. Το τμήμα αυτό ξεκινά στα ανάντη από την οδό Ν. Σκουφά,
φθάνει ως την Στ. Κυριακίδου πάνω από το Ιβανώφειο και είναι παράλληλο με τις οδούς Γ΄
Σεπτεμβρίου και Κ. Μάτση. Το κάταντες μέρος του από την οδό Κυριακίδου ως την Ζαγοράς,
η οποία διακόπτει την κοίτη του ρέματος, είναι σχεδόν άβατο λόγω πυκνής βλάστησης, όπως
φαίνεται στη φωτογραφία 14.27. Το υπόλοιπο είναι κάπως περισσότερο βατό.
Όλο το ρέμα χρειάζεται ανάπλαση, ώστε να γίνει περισσότερο προσιτό στους περιοίκους. Η
ανάπλαση θα πρέπει να συνοδευθεί με ακριβή αποτύπωση των κτισμάτων που βρίσκονται στα
όρια της κοίτης, ώστε να αποφευχθούν πρόσθετες καταπατήσεις. Όλο το ρέμα λειτουργεί
θετικά, διευκολύνοντας την κατείσδυση ομβρίων, μπορεί όμως να επιτευχθεί καλύτερο
αποτέλεσμα, αν διαμορφωθεί τμήμα της κοίτης σε κήπο βροχής. Πολύ κατάλληλη είναι μία
έκταση ακριβώς πάνω από την οδό Ζαγοράς. Σε αυτήν θα καταλήγουν όμβρια από την οδό Γ΄
Σεπτεμβρίου (η οποία έχει σημαντική κλίση και μεγαλύτερο υψόμετρο από το συγκεκριμένο
τμήμα της κοίτης) και δευτερευόντως από την οδό Ζαγοράς. Η προτεινόμενη θέση φαίνεται
στη φωτογραφία 14.28, όπου διακρίνονται και κάποια μπάζα που έχουν απορριφθεί στην κοίτη
του ρέματος.
Σημειώνεται ότι το βρόχινο νερό που κατεισδύει στην κοίτη του ρέματος, πιθανόν να μπορεί
να αξιοποιηθεί για το πότισμα του χόρτου στο γήπεδο του Ηρακλή και στο βοηθητικό του
Καφταντζογλείου, με κατασκευή γεώτρησης μικρού βάθους και κόστους κατασκευής και
λειτουργίας.
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Φωτ. 14.27 Κάταντες τμήμα του ρέματος του Ιβανωφείου (από την Γ΄ Σεπτεμβρίου)

Φωτ. 14.28 Προτεινόμενος χώρος κατασκευής κήπου βροχής στο ρέμα του Ιβανωφείου
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14. Πάρκο μεταξύ των οδών Αγίου Δημητρίου και Γκ. Τζοβαροπούλου
Το πάρκο αυτό, που βρίσκεται στον συνοικισμό Δόξας πολύ κοντά στο Καφταντζόγλειο
Στάδιο, δημιουργήθηκε πριν λίγα χρόνια στη θέση παλιού μηχανουργείου του Δήμου (χάρτης
14.7). Πολύ πρόσφατα ένα τμήμα του (προς την οδό Τζοβαροπούλου) διαμορφώθηκε σε
αστικό αμπελώνα.. Προτείνεται να διαμορφωθεί σε κήπο βροχής μια λωρίδα του πάρκου προς
την Αγίου Δημητρίου, όπου μπορούν εύκολα να διοχετεύονται τα όμβρια από το οδόστρωμα.
Καθώς το εδαφικό υλικό λειτουργεί ως φυσικό φίλτρο, τα νερά αυτά θα μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την άρδευση του αμπελώνα (μετά βέβαια από έλεγχο ποιότητας). Η
προτεινόμενη θέση κατασκευής του κήπου βροχής φαίνεται στη φωτογραφία 14.29.

Φωτ. 14.29 Πάρκο κάτω από το Καφταντζόγλειο
15. Ρέμα Δόξας
Στον συνοικισμό Δόξας, μεταξύ των οδών Δοϊράνης και Λιτοχώρου, διασώζεται τμήμα
ρέματος, που ξεκινά από την οδό Αγίου Δημητρίου και φθάνει μέχρι τη συμβολή της Εγνατίας
με την Κ. Καραμανλή (χάρτης 14.7). Για την παροχέτευση του νερού υπάρχει τσιμεντένιο
αυλάκι (φωτογραφία 14.30). Η υπόλοιπη κοίτη έχει πυκνή βλάστηση (φωτογραφία 14.31), η
οποία καλύπτει εν μέρει διάφορα κτίσματα (φωτογραφία 14.32), πολλά από τα οποία
κατοικούνται . Όλη η κοίτη χρειάζεται καθαρισμό και ανάπλαση, ώστε να γίνει πιο προσιτή.
Σε περίοδο μεγάλης οικονομικής κρίσης, όπως η σημερινή, η καθαίρεση αυθαίρετων
κτισμάτων που κατοικούνται δεν είναι σωστή από ανθρωπιστική άποψη (αλλά και από
επικοινωνιακή). Πρέπει όμως να γίνει αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης και να υπάρχει
επιτήρηση, ώστε να μην γίνουν πρόσθετες καταπατήσεις.
Κατάλληλος χώρος για κατασκευή κήπου βροχής υπάρχει στο κάταντες τμήμα του ρέματος
προς την Εγνατία (φωτογραφία 14.33). Όμβρια από παρακείμενους δρόμους και οικοδομές
μπορούν να παροχετεύονται σχεδιασμένα και σε άλλες θέσεις.
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Χάρτης 14.7 Περιοχή Δόξας. Πηγή [100]

Φωτ. 14.30 Τσιμεντένιο αυλάκι στο ρέμα Δόξας
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Φωτ. 14.31 Ρέμα Δόξας (από την απόληξη της οδού Κυθήρων)

Φωτ. 14.32 Βλάστηση και κτίσματα στην κοίτη του ρέματος της Δόξας
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Φωτ. 14.33 Προτεινόμενος χώρος στο ρέμα Δόξας (προς την Εγνατία)
16. Οδός Κατσιμίδου-Συμβολή οδών Αγίου Δημητρίου και Λαμπράκη
Η οδός Κατσιμίδου ξεκινά από την Περιφερειακή οδό και φθάνει μέχρι την Παπαναστασίου
(χάρτης 14.8). Ένα σημαντικό τμήμα της (από την Περιφερειακή ως την οδό Αγίου
Δημητρίου) αποτελούσε το ένα όριο των Δήμων Θεσσαλονίκης και Τριανδρίας. Με την
τελευταία διοικητική μεταρρύθμιση ο δήμος Τριανδρίας καταργήθηκε και η περιοχή που
κάλυπτε εντάχθηκε στον Δήμο Θεσσαλονίκης. Το τμήμα αυτό της Κατσιμίδου έχει σχετικά
μεγάλη κατά μήκος κλίση και μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο.
Η διαχείριση των ομβρίων μπορεί να βελτιωθεί με κατασκευή κήπων βροχής, διότι υπάρχουν
διαθέσιμοι χώροι. Από την Περιφερειακή μέχρι τη συμβολή με την οδό Σκουφά μπορεί να
αξιοποιηθεί η λωρίδα της νέας δενδροστοιχίας προς τη μεριά των Σαράντα Εκκλησιών, ίσως
μετά από διαπλάτυνση (φωτογραφία 14.34). Για τον σκοπό αυτό πρέπει να κατασκευασθεί
κατάλληλο κράσπεδο στο όριό της. Πριν την εφαρμογή της λύσης αυτής πρέπει να μελετηθούν
και οι φυτοτεχνικοί παράγοντες, ώστε να μην υποστεί βλάβη η δενδροστοιχία. Κατάλληλοι
χώροι υπάρχουν και προς τη μεριά της Τριανδρίας (φωτογραφία 14.35).
Κοντά στη διασταύρωση της Κατσιμίδου με την Αγίου Δημητρίου μπορεί να διαμορφωθεί σε
κήπο βροχής ο χώρος μεταξύ της περίφραξης των αθλητικών εγκαταστάσεων και του γηπέδου
των ρίψεων (φωτογραφία 14.36). Προς τη μεριά της Τριανδρίας, όπου είναι εμφανής η κοίτη
ρέματος, υπάρχουν πολλά κτίσματα και ο χώρος δεν είναι κατάλληλος.
Σε μικρή απόσταση προς τα νότια, η οδός Αγίου Δημητρίου καταλήγει στη Λαμπράκη (χάρτης
14.8). Λίγο πριν τη συμβολή των δύο δρόμων γίνονται έργα από τον Δήμο (φωτογραφία
14.37) και υπάρχει δυνατότητα να διαμορφωθούν διαχωριστικές λωρίδες ή παρτέρια σε
κήπους βροχής για τα όμβρια από το οδόστρωμα, με ελάχιστο κόστος σε αυτήν την φάση.
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Χάρτης 14.8 Οδός Κατσιμίδου και περιοχή Τριανδρίας. Πηγή [100]

Φωτ. 14.34 Νέα δενδροστοιχία κατά μήκος της οδού Κατσιμίδου
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Φωτ. 14.35 Χώρος για κήπο βροχής κατά μήκος της Κατσιμίδου (προς την Τριανδρία)

Φωτ. 14.36 Περιβάλλων χώρος του Καφταντζογλείου (προς την Κατσιμίδου)
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Φωτ. 14.37 Κατάληξη της οδού Αγίου Δημητρίου στην Λαμπράκη
17. Περιοχή του ρέματος της ΥΦΑΝΕΤ
Ανατολικά της οδού Κ. Καραμανλή διασώζεται τμήμα του ρέματος Κωνσταντινίδη, που
ξεκινά λίγο μετά τη συμβολή των οδών Διογένους και Ευρυβιάδου, προχωρά κατά μήκος της
τελευταίας, συναντά την οδό Παπάφη όπου υπάρχει γέφυρα και καταλήγει στη Θεαγένους
Χαρίση, όπου «χάνεται» σε κλειστό αγωγό (χάρτης 14.9). Είναι σήμερα γνωστό ως ρέμα της
ΥΦΑΝΕΤ, από το όνομα παλιού εργοστασίου, εγκαταλελειμμένου από δεκαετίες, που είναι
κτισμένο στην όχθη του.
Το ρέμα διακρίνεται σε δύο τμήματα. Από την αρχή του ως την γέφυρα της Παπάφη είναι
προσβάσιμο και μερικώς «αξιοποιημένο», για παράδειγμα έχει κατασκευασθεί ένα γήπεδο
μπάσκετ σε τμήμα της κοίτης του. Υπάρχει επίσης αρκετή βλάστηση, καθώς και μία «βρύση»,
από την οποία παίρνουν νερό περίοικοι, θεωρώντας ότι είναι καλής ποιότητας (φωτογραφίες
14.38 και 14.39). Χώρος για κατασκευή κήπου βροχής υπάρχει τόσο στην κοίτη του ρέματος
όσο και στη μία όχθη, δίπλα στην περίφραξη του 26ου Δημοτικού (φωτογραφία 14.40). Σε
αυτόν μπορούν να διοχετεύονται όμβρια από τον χώρο του σχολείου.
Το τμήμα του ρέματος από την οδό Παπάφη ως τη Θεαγένους Χαρίση είναι κατάφυτο και
σχεδόν απροσπέλαστο (φωτογραφίες 14.41, 14.42 και 14.43). Χρειάζεται ανάπλαση και
καθαρισμό, ώστε να αποτελεί πόλο έλξης και όχι εστία όχλησης για τους περιοίκους. Η
διαχείριση των ομβρίων στο τμήμα αυτό απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό, ώστε να
αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που φυσικά παρέχει.
Στα ανάντη του διασωζόμενου τμήματος του ρέματος υπάρχει πλατεία. Κάποια παρτέρια που
κατασκευάζονται τώρα γύρω από αυτήν μπορούν να διαμορφωθούν σε κήπους βροχής με
ελάχιστο κόστος (φωτογραφία 14.44).
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Φωτ. 14.38 «Αρχή» ρέματος της ΥΦΑΝΕΤ (προς την οδό Διογένους)

Φωτ. 14.39 Βρύση στο ρέμα της ΥΦΑΝΕΤ (και τμήμα της οδού Ευρυβιάδου).
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Φωτ. 14.40 Διαθέσιμος χώρος μεταξύ του ρέματος και της αυλής του 26ου δημοτικού

Φωτ 14.41 Κάταντες τμήμα του ρέματος ΥΦΑΝΕΤ (από τη γέφυρα της Παπάφη)
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Φωτ. 14.42 Το ρέμα της ΥΦΑΝΕΤ από την απόληξη της οδού Περδίκα

Φωτ. 14.43 Το ρέμα της ΥΦΑΝΕΤ από την οδό Θεαγένους Χαρίση
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Φωτ. 14.44 Πλατεία και παρτέρια στα ανάντη του ρέματος της ΥΦΑΝΕΤ

Φωτογραφία 14.45 Πάρκο μεταξύ των οδών Αμουλιανής και Σκύρου (από την οδό Σκύρου)
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Χάρτης 14.9 Περιοχή ρέματος ΥΦΑΝΕΤ και γηπέδου ΠΑΟΚ. Πηγή [100]
Επίσης μπορεί να διαμορφωθεί σε κήπο βροχής τμήμα του πάρκου μεταξύ των οδών Σκύρου
και Αμουλιανής, το οποίο φαίνεται σαν προέκταση του ρέματος της ΥΦΑΝΕΤ και όντως
βρίσκεται πάνω στη διευθετημένη με κλειστό αγωγό κοίτη του ανάντους τμήματος του
ρέματος αυτού (φωτογραφία 14.45).
18. Περιοχή γηπέδου ΠΑΟΚ
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η περιοχή του γηπέδου του ΠΑΟΚ, όπου σε μικρή απόσταση
συνυπάρχουν γήπεδο, δημοτικό κολυμβητήριο, πολιτιστικό κέντρο και σχολείο (χάρτης 14.9).
Παράλληλα υπάρχουν αρκετοί ακάλυπτοι χώροι, που μπορούν να αξιοποιηθούν ως κήποι
βροχής.
Στη φωτογραφία 14.46 φαίνεται το πεζοδρόμιο της οδού Κλεάνθους, προς την πλευρά του
27ου Λυκείου. Το πλάτος του επιτρέπει κατασκευή κήπου βροχής κατά μήκος της περίφραξης
του σχολείου, για να παραλαμβάνει όμβρια από τις σχολικές εγκαταστάσεις και το υπόλοιπο
πεζοδρόμιο. Κατάλληλοι χώροι υπάρχουν και μεταξύ του γηπέδου του ΠΑΟΚ και του
δημοτικού κολυμβητήριου (φωτογραφίες 14.47 και 14.48), που μπορούν να διαμορφωθούν σε
κήπους βροχής με ελάχιστο κόστος.
Κήποι βροχής μπορούν να διαμορφωθούν και στον χώρο μεταξύ του κολυμβητήριου, του
πολιτιστικού κέντρου και της οδού Λαμπράκη, που φαίνεται στις φωτογραφίες 14.49 και
14.50. Στόχος είναι να παραληφθούν όμβρια από το οδόστρωμα της Λαμπράκη, στο οποίο
καταλήγει και η απορροή από κάθετους δρόμους με κλίση, όπως η οδός Αγίας Μαρίνας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το βρόχινο νερό που κατεισδύει στο υπέδαφος μέσω των κήπων
βροχής, μπορεί πιθανόν να αξιοποιηθεί για το πότισμα του χόρτου στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, με
γεώτρηση μικρού βάθους και κόστους.
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Φωτογραφία 14.46 Πεζοδρόμιο της οδού Κλεάνθους κατά μήκος της αυλής του 27ου Λυκείου

Φωτ. 14.47 Παρτέρι δίπλα στο γήπεδο του ΠΑΟΚ
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Φωτ. 14.48 Παρτέρια κοντά στο δημοτικό κολυμβητήριο

Φωτογραφία 14.49 Διαθέσιμος χώρος μεταξύ δημοτικού κολυμβητηρίου και οδού Λαμπράκη
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Φωτ. 14.50 Χώρος μεταξύ οδού Λαμπράκη, πολιτιστικού κέντρου και κολυμβητηρίου
19. Οδός Σόλωνος
Η οδός Σόλωνος έχει μεγάλο μήκος (χάρτης 14.10). Ξεκινά από την οδό Κωνσταντινουπόλεως
στο ύψος του Ιπποκρατείου, όπου είναι διαβατή μόνο από πεζούς, ενώ η έξοδος για τα
αυτοκίνητα, που είναι στενή, γίνεται μέσω ενός μικρού τμήματος της Κλεάνθους
(φωτογραφίες 14.51 και 14.52). Στη συνέχεια, αφού διασταυρωθεί με τις οδούς Μάρκου
Μπότσαρη (φωτογραφία 14.53) και Πέτρου Συνδίκα, φθάνει την οδό Δελφών (φωτογραφία
14.54), στο ύψος της διασταύρωσής της με την Γραβιάς. Εκεί η Σόλωνος διακόπτεται για λίγα
μέτρα (είναι διαβατή από πεζούς μόνον) και κατόπιν, αφού διασταυρωθεί με την 25ης
Μαρτίου, καταλήγει στο πάρκο της πλατείας Μηνά Πατρικίου. Το τελευταίο τμήμα της
καταλαμβάνεται εδώ και πολλούς μήνες από εργοτάξιο του μετρό (φωτογραφία 14.55).
Επιπλέον, η διακοπή της στη διασταύρωση με την οδό Γραβιάς και η στενή έξοδος προς την
Κωνσταντινουπόλεως περιορίζουν τη διερχόμενη κυκλοφορία.
Όπως φαίνεται σε διάφορες φωτογραφίες, η οδός Σόλωνος έχει στο μεγαλύτερο τμήμα της
αρκετά φαρδιά πεζοδρόμια και μεγάλο πλάτος οδοστρώματος. Αυτό δεν γίνεται εύκολα
αντιληπτό, διότι τα αυτοκίνητα σταθμεύουν κάθετα και από τις δύο πλευρές της. Επομένως
υπάρχει αρκετός χώρος για την κατασκευή κήπων βροχής, είτε σε διασταυρώσεις με άλλους
δρόμους (π.χ. στη διασταύρωση με την οδό Πολυλά, που φαίνεται στη φωτογραφία 14.56),
είτε κατά μήκος τμημάτων του οδοστρώματος, οπότε θα περιοριστούν κάπως οι θέσεις
στάθμευσης, είτε στα πεζοδρόμια, όπου το πλάτος τους το επιτρέπει. Στους κήπους αυτούς θα
διοχετεύονται όμβρια από το οδόστρωμα, τα πεζοδρόμια ή και γειτονικές πολυκατοικίες.
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Σε κήπο βροχής μπορεί να διαμορφωθεί και τμήμα του πάρκου της πλατείας Μηνά Πατρικίου,
που τώρα καλύπτεται από γρασίδι. Σε αυτό θα διοχετεύονται όμβρια από παρακείμενες οδούς
που έχουν κλίση προς αυτό, π.χ. από την οδό Καρακάση (φωτογραφία 14.57).

Χάρτης 14.10 Οδός Σόλωνος (από την οδό Κωνσταντινουπόλεως μέχρι την πλατεία Μηνά
Πατρικίου). Πηγή [99]
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Φωτ. 14.51 Αρχή της οδού Σόλωνος (από την Κωνσταντινουπόλεως)

Φωτ. 14.52 Πρώτο τμήμα της οδού Σόλωνος (από την 28ης Οκτωβρίου)
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Φωτ. 14.53. Οδός Σόλωνος (από Μάρκου Μπότσαρη προς Πέτρου Συνδίκα)

Φωτογραφία 14.54 Οδός Σόλωνος (από Δελφών προς Πέτρου Συνδίκα)
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Φωτ. 14.55 Τελευταίο τμήμα της οδού Σόλωνος (από την 25ης Μαρτίου)

Φωτ. 14.56 Διασταύρωση της οδού Σόλωνος με την Πολυλά
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Φωτ. 14.57 Πάρκο Μηνά Πατρικίου και οδός Καρακάση
20. Αυλή 88ου Δημοτικού Σχολείου και περιβάλλων χώρος
Τα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Θεσσαλονίκης, με λίγες εξαιρέσεις, έχουν μικρούς
αύλειους χώρους για τις ανάγκες των μαθητών. Στους χώρους αυτούς, και για διδακτικούς
κυρίως λόγους, θα μπορούσαν να διαμορφωθούν προϋπάρχοντα παρτέρια σε κήπους βροχής,
αν είναι εύκολη η παροχέτευση των ομβρίων σε αυτά και αν τηρούνται οι ελάχιστες
αποστάσεις από τα κτίρια.
Στις εξαιρέσεις, που έχουν σχετική επάρκεια χώρου, ανήκουν το σχολικό συγκρότημα του 11ου
Γυμνασίου και Λυκείου στον συνοικισμό των Σαράντα Εκκλησιών και το 88ο Δημοτικό
Σχολείο, κοντά στην πλατεία Καούδη. Το 11ο Γυμνάσιο και Λύκειο βρίσκεται μέσα σε άλσος,
οπότε η κατασκευή κήπου βροχής στον αύλειο χώρο του δεν έχει πρακτικό ενδιαφέρον.
Αντίθετα, παρουσιάζει ενδιαφέρον το 88ο Δημοτικό Σχολείο, το οποίο βρίσκεται μεταξύ των
οδών Παράσχου, Ζαμπέλιου και Καρακάση, ενώ μια αλέα το διαχωρίζει από τις αθλητικές
εγκαταστάσεις του Γαλαξία (χάρτης 11). Όπως φαίνεται στη φωτογραφία 14.58, ο αύλειος
χώρος που περιβάλλει το σχολείο, έχει περιμετρικό παρτέρι, το οποίο μπορεί να διευρυνθεί και
να μετατραπεί σε κήπο βροχής. Επίσης μπορούν να αξιοποιηθούν για τον σκοπό αυτό
απομονωμένα τμήματα της αυλής, προς την οδό Ζαμπέλιου.
Ακόμη, δίπλα στο σχολικό συγκρότημα μπορεί να κατασκευασθεί κήπος βροχής (σε μορφή
λωρίδας) στο όριο του ασφαλτοστρωμένου χώρου στάθμευσης, που βρίσκεται μεταξύ του
σχολείου και της οδού Καρακάση (φωτογραφία 14.59), για να παραλαμβάνει τα όμβρια που
απορρέουν από τον χώρο αυτό.
Τέλος, στην ευρύτερη περιοχή μπορούν να κατασκευαστούν μικροί κήποι βροχής στη
συμβολή των οδών Καρακάση και Γρυπάρη με την πλατεία Καούδη (φωτ. 14.60 και 14.61).
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Χάρτης 14.11 Περιοχή 88ου Δημοτικού Σχολείου. Πηγή [99]

Φωτ. 14.58 Αυλή του 88ου Δημοτικού Σχολείου (προς τα γήπεδα του Γαλαξία)
116

Οδηγός για την ολοκληρωμένη διαχείριση ομβρίων υδάτων σε αστικές περιοχές
στα πλαίσια του έργου “Integrated Green Cities”

Φωτ. 14.59 Χώρος στάθμευσης μεταξύ του 88ου Δημοτικού Σχολείου και της οδού Καρακάση

Φωτ. 14.60 Συμβολή της οδού Καρακάση με την πλατεία Καούδη
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Φωτ. 14.61 Συμβολή της οδού Γρυπάρη με την πλατεία Καούδη
21. Χώρος στάθμευσης ΟΑΣΘ στην περιοχή της οδού Βούλγαρη
Κοντά στα όρια των Δήμων Θεσσαλονίκης και Πυλαίας-Χορτιάτη, και μεταξύ των οδών
Βούλγαρη, Κ. Καραμανλή και Στρωμνίτσης (Χάρτης 14.12) υπάρχει χώρος στάθμευσης
λεωφορείων του ΟΑΣΘ (φωτογραφία 14.62). Η αδόμητη περιοχή γύρω από τον χώρο αυτό
είναι παραμελημένη, όπως φαίνεται στη φωτογραφία 14.63, αν και υπάρχουν κοντά αξιόλογες
οικοδομές.
Κήποι βροχής μπορούν να κατασκευασθούν περιμετρικά του χώρου στάθμευσης, για να
παραλαμβάνουν τα όμβρια που απορρέουν από αυτόν. Καθώς τα όμβρια χώρων στάθμευσης
(και μάλιστα μεγάλων οχημάτων) είναι συνήθως επιβαρυμμένα με διάφορους ρύπους, θα
πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα οι ιδιότητες του εδαφικού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί,
ώστε να είναι δυνατή η κατακράτηση των ρύπων.
Σε κήπο βροχής μπορεί να διαμορφωθεί και τμήμα του ελεύθερου χώρου προς τη μεριά της
οδού Στρωμνίτσης, η οποία έχει μεγάλη κλίση, για να παραλαμβάνει μέρος των ομβρίων που
απορρέουν σε αυτήν (φωτογραφία 14.64). Ο κήπος αυτός θα συντελέσει και στην αισθητική
αναβάθμιση της περιοχής.
Τέλος, σε κήπο βροχής μπορεί να μετατραπεί και παρτέρι του αύλειου χώρου της εκκλησίας
των Τριών Ιεραρχών, η οποία βρίσκεται απέναντι από τον χώρο στάθμευσης του ΟΑΣΘ
(μεταξύ των οδών Βούλγαρη, Στρωμνίτσης, Τζαβέλλα και Μακεδονίας). Σε αυτόν θα
διοχετεύονται όμβρια από τον πλακοστρωμένο τμήμα της αυλής και, ίσως, και από τον ίδιο
τον ναό (φωτογραφία 14.65).
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Χάρτης 14.12 Χώρος στάθμευσης ΟΑΣΘ στην περιοχή Βούλγαρη. Πηγή [99]

Φωτ. 14.62 Χώρος στάθμευσης ΟΑΣΘ στην περιοχή Βούλγαρη
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Φωτ. 14.63. Άποψη της ακάλυπτης έκτασης γύρω από τον χώρο στάθμευσης του ΟΑΣΘ

Φωτ. 14.64 Προτεινόμενος χώρος προς την οδό Στρωμνίτσης
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Φωτ. 14.65 Αυλή της εκκλησίας των Τριών Ιεραρχών
22. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Στην έκταση της πανεπιστημιούπολης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
υπάρχουν αρκετοί χώροι που θα μπορούσαν να διαμορφωθούν κατάλληλα ως κήποι βροχής
προσφέροντας ταυτόχρονα περισσότερο πράσινο και προστασία και απομάκρυνση ομβρίων
υδάτων. Για παράδειγμα ο χώρος ανάμεσα στην πτέρυγα Αρχιτεκτόνων και στο κεντρικό
κτίριο της Πολυτεχνικής Σχολής αποτελεί ένα χαμηλό σημείο, αδιέξοδο για την απορροή των
υδάτων, στο οποίο εγκλωβίζονται τα νερά της βροχής.

Φώτο 14.66 Αεροφωτογραφία της περιοχής παρα την πτέρυγα Αρχιτεκτονικής του Α.Π.Θ.
Πηγή: [101]
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Φώτο 14.67 Η περιοχή παρα την πτέρυγα Αρχιτεκτονικής του Α.Π.Θ. Πηγή: [102]

Φώτο 14.68 Η περιοχή παρα την πτέρυγα Αρχιτεκτονικής του Α.Π.Θ. Πηγή: [102]
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14.1.1 Τελικές παρατηρήσεις
Οι περιπτώσεις που παρουσιάζονται καλύπτουν γεωγραφικά το μεγαλύτερο μέρος του Δήμου
Θεσσαλονίκης. Επιπλέον εξετάζονται ποικίλοι χώροι εφαρμογής (πάρκα, παρτέρια, ρέματα,
άλση, πεζοδρόμια, δρόμοι, διαχωριστικές νησίδες, αναξιοποίητοι αδόμητοι χώροι, αθλητικές
εγκαταστάσεις, χώροι στάθμευσης, αυλές σχολείων και εκκλησιών) με ενδιαφέροντα
χαρακτηριστικά. Στην διερεύνηση δεν εξετάσαμε σε βάθος τους περιορισμούς λόγω δικτύων
υποδομής, αν και αποφύγαμε θέσεις με εμφανή προβλήματα.
Τονίζουμε πάντως ότι ο κατάλογος των προτεινόμενων χώρων δεν περιλαμβάνει όλες τις
θέσεις που προσφέρονται για κατασκευή κήπων βροχής εντός των ορίων του Δήμου
Θεσσαλονίκης.

14.2 Πράσινες στέγες
Η Θεσσαλονίκη έχει πολύ δρόμο να διανύσει για να παρουσιάσει ικανοποιητικό ποσοστό
φυτοκαλυμμένων στεγών. Διάφορα προγράμματα υπουργείων ήδη έχουν χρηματοδοτήσει τη
δημιουργία πράσινης στέγης σε κτίρια των Δήμων του πολεοδομικού συγκροτήματος. Μεγάλα
δημόσια κτίρια και κτίρια σχολικών συγκροτημάτων προσφέρονται για το σκοπό αυτό. Στα
κτίρια αυτά μπορούν να περιληφθούν και τα εξής:
1. Δικαστικό Μέγαρο
Πρόκειται για μεγάλο κτίριο με επιφάνεια δώματος περίπου 7500 m2 στην οδό 26ης
Οκτωβρίου, κοντά στο λιμάνι της πόλης (Χάρτης 14.1). Άποψη του κτιρίου φαίνεται στη
φωτογραφία 14.69 [99].

Φωτ. 14.69. Το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Πηγή [103]
123

Οδηγός για την ολοκληρωμένη διαχείριση ομβρίων υδάτων σε αστικές περιοχές
στα πλαίσια του έργου “Integrated Green Cities”
2. Κεντρικό κτίριο του ΟΤΕ
Βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Ερμού και Καρόλου Ντιλ στο κέντρο της πόλης και το
δώμα έχει έκταση 1800 m2 περίπου. Το κτίριο με την χαρακτηριστική κεραία φαίνεται στις
φωτογραφίες 14.70, 14.71 και 14.72.

Φωτ. 14.70. Αεροφωτογραφία της περιοχής του Κεντρικού Κτιρίου ΟΤΕ. Πηγή [104]

Φωτ. 14.71. Άποψη του κτιρίου του ΟΤΕ. Πηγή [105]
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Φωτ. 14.72. Άποψη του κτιρίου του ΟΤΕ και της οδού Ερμού. Πηγή [105]
3. 2 -10 Γυμνάσιο
ο

ο

Το συγκρότημα, που φαίνεται στις φωτογραφίες 14.73, 14.74 και 14.75, βρίσκεται στον
πεζόδρομο της Ικτίνου κοντά στην εκκλησία της Αγίας Σοφίας. Το δώμα έχει συνολική
επιφάνεια 1500 m2. Πρόκειται για ένα από τα ιστορικά σχολεία της πόλης. Η κατασκευή του
φυτεμένου δώματος, που θα είναι ορατό από τις γύρω πολυκατοικίες, θα αναβαθμίσει
ενεργειακά τα κτίρια. Επιπλέον, θα έχει και εκπαιδευτικό χαρακτήρα.

Φωτ. 14.73. Αεροφωτογραφία συγκροτήματος 2ου Γυμνασίου. Πηγή [104]
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Φωτ. 14.74 Άποψη του σχολικού συγκροτήματος του 2ου και 10ου Γυμνασίου. Πηγή [105]

Φωτ. 14.75 Άποψη του σχολικού συγκροτήματος του 2ου και 10ου Γυμνασίου. Πηγή [105]
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4. Κτίσμα στον αύλειο χώρο του ναού της Παναγίας Αχειροποιήτου
Ο ναός της Παναγίας Αχειροποιήτου είναι ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της πόλης. Στον
αύλειο χώρο του έχει κατασκευασθεί βοηθητικό κτίσμα, το δώμα του οποίου είναι στο ύψος
του παρακείμενου δρόμου (φωτ. 14.76). Η κάλυψή του με φυτεμένο δώμα θα βοηθήσει στην
αισθητική αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου του ναού.

Φωτ. 14.76. Δώμα κτίσματος δίπλα στον ναό της Παναγίας Αχειροποιήτου. Πηγή [105]
5. Κτίριο της ΔΕΗ στην Αγίου Δημητρίου
Βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Αγίου Δημητρίου και Γ. Σουρή, σε μια περιοχή της
πόλης που χρειάζεται αναβάθμιση Το δώμα έχει συνολικά έκταση 700 m2. Το κτίριο φαίνεται
στις φωτογραφίες 14.77 και 14.78.
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Φωτ. 14.77. Αεροφωτογραφία κεντρικού κτιρίου ΔΕΗ στην οδό Αγίου Δημητρίου. Πηγή [104]

Φωτ. 14.78. Άποψη του κτιρίου της ΔΕΗ από την οδό Φιλώτα
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6. Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ
Το πανεπιστημιακό νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ (φωτ. 14.79 και 14.80) είναι ένα συγκρότημα κτιρίων
με συνολική έκταση δώματος περίπου 7500 m2. Βρίσκεται μέσα στην Πανεπιστημιούπολη του
ΑΠΘ, προς την οδό Αγίου Δημητρίου. Προσφέρονται περισσότερο οι χαμηλές πτέρυγές του,
τα δώματα των οποίων είναι ορατά από άλλα τμήματα του νοσοκομείου και από γύρω κτίρια.

Φωτ. 14.79. Αεροφωτογραφία νοσοκομειακού συγκροτήματος ΑΧΕΠΑ. Πηγή [104]

Φωτ. 14.80 Άποψη πτερύγων του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ
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7. Φοιτητικές Εστίες ΑΠΘ
Περιλαμβάνει δύο ομάδες κτιρίων με συνολική έκταση δώματος 4000 m2, σε διάφορα επίπεδα.
Βρίσκονται στην περιοχή των 40 Εκκλησιών, κοντά στην Πανεπιστημιούπολη του ΑΠΘ και το
γήπεδο του Ηρακλή (φωτ. 14.81 και 14.82). Η κατασκευή φυτεμένου δώματος θα μπορούσε
να ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα ανακαίνισης των Εστιών.

Φωτ. 14.81. Αεροφωτογραφία περιοχής φοιτητικών εστιών ΑΠΘ. Πηγή [104]

Φωτ. 14.82 Άποψη των φοιτητικών εστιών από την οδό Κυριακίδου
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8. 31ο Γυμνάσιο
Βρίσκεται στην αρχή της νέας παραλίας και έχει συνολική έκταση δώματος 750 m2. Η
κατασκευή φυτεμένης στέγης, που θα είναι ορατή από τις γύρω πολυκατοικίες και το
Δημαρχείο της πόλης, θα αναβαθμίσει ενεργειακά και αισθητικά τα κτίρια, που φαίνονται στις
φωτογραφίες 14.83, 14.84 και 14.85. Επιπλέον, θα έχει και εκπαιδευτικό χαρακτήρα.

Φωτ. 14.83. Αεροφωτογραφία 31ου Γυμνασίου στην αρχή της νέας παραλίας. Πηγή [104]

Φωτ.14.84 Άποψη του 31ου Γυμνασίου.
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Φωτ. 14.85 Το 31ο Γυμνάσιο από το Δημαρχείο Θεσσαλονίκης

15. Μια γενικότερη στρατηγική για τη Θεσσαλονίκη
Το κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι εξαιρετικά πυκνοδομημένο. Υπάρχει όμως μια «κρυμμένη»
δυνατότητα αναβάθμισης: οι ακάλυπτοι χώροι στο εσωτερικό των οικοδομικών τετραγώνων.
Οι χώροι αυτοί είναι γενικά σε μέτρια ως κακή κατάσταση. Θα μπορούσαν όμως να
συντελέσουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των περιοίκων, αν αναβαθμισθούν.
Η αναβάθμισή τους θα μπορούσε να περιλαμβάνει την κατασκευή κήπων βροχής και την
τοποθέτηση βαρελιών βροχής.
Οι χώροι είναι ιδιωτικοί και οι δημοτικές αρχές δεν έχουν άμεση πρόσβαση. Θα μπορούσαν
όμως να ξεκινήσουν: α) ένα πρόγραμμα ενημέρωσης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
β) ένα πρόγραμμα πρότυπης εφαρμογής, ίσως σε μεσαία εισοδηματικά περιοχή της πόλης,
όπου η συμμετοχή των περιοίκων φαίνεται πιο εύκολη.
Γενικότερα, η συναίνεση των κατοίκων μπορεί να κερδηθεί, αν γίνει σαφές ότι η εφαρμογή
ήπιων τεχνικών διαχείρισης των νερών της βροχής συνεπάγεται αύξηση της αξίας των πέριξ
ακινήτων και βελτίωση της ποιότητας ζωής.
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