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1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 
Το παρόν τεύχος πραγματεύεται τον υπολογισμό της πλημμυρικής παροχής για το 

φάκελο οριοθέτησης Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού στη θέση Βαθύρρευμα του Νομού 

Τρικάλων. Ο φάκελος οριοθέτησης πρόκειται να συνταχθεί σε δύο τμήματα του 

Βαθυρρεύματος α) στη θέση της υδροληψίας και β) στη θέση του σταθμού. Για το λόγο 

αυτό, ο υπολογισμός της πλημμυρικής παροχής θα πραγματοποιηθεί για τις δύο (2) αυτές 

θέσεις του Βαθυρρεύματος. Λόγω του ότι στην περιοχή μελέτης υπεισέρχονται δύο (2) 

διακριτές υδρολογικές λεκάνες μεγάλης έκτασης (A>10km
2
) η λεκάνη του Βαθυρρεύματος 

στη θέση του σταθμού (Λ1 με Α=51,282km
2
) και η λεκάνη του Βαθυρρεύματος στη θέση της 

υδροληψίας (Λ2 με Α=18,368km
2
) για τον υπολογισμό της πλημμυρικής απορροής στις δύο 

αυτές θέσεις, εφαρμόστηκε το Συνθετικό Μοναδιαίο Υδρογράφημα, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 3 και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4 και 2.5 των τεχνικών προδιαγραφών 

σύνταξης φακέλου οριοθέτησης (ΦΕΚ428/Β/15-02-2017). Το υδρογράφημα υπολογίστηκε 

για έκαστη από τις δύο (2) προαναφερθείσες υδρολογικές λεκάνες. Ο υπολογισμός της 

πλημμυρικής παροχής θα γίνει για περίοδο επαναφοράς Τ=50έτη, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 3 και συγκεκριμένα στην παράγραφο 2 των τεχνικών προδιαγραφών σύνταξης 

φακέλου οριοθέτησης (ΦΕΚ428/Β/15-02-2017). 

1.1. ΥΔΑΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ 
Σύμφωνα με την απόφαση 706/16-7-2010 (ΦΕΚ 1383 Β΄ /02-09-2010 & ΦΕΚ 1572 Β΄ /28-09-

2010), της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «περί καθορισμού των Λεκανών Απορροής 

Ποταμών της χώρας και ορισμού των αρμόδιων Περιφερειών για τη διαχείριση και 

προστασία τους» και τις αποφάσεις έγκρισης της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων του 1ου 

Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής (ΣΔΛΑΠ) καθορίστηκαν οι σαράντα-έξι (46) 

Λεκάνες Απορροής Ποταμών, οι οποίες υπάγονται σε δεκατέσσερις (14) Περιοχές 

Λεκανών Απορροής Ποταμών (που αντιστοιχούν στον όρο Υδατικά Διαμερίσματα του Άρθρου 3 

του ΠΔ 51/2007). Η περιοχή μελέτης ανήκει στο υδατικό διαμέρισμα Δυτικής Στερεάς 

Ελλάδας (EL04) και πιο συγκεκριμένα στη λεκάνη απορροής του Αχελώου (EL0415) όπως 

διακρίνεται στα σχήματα 1.1, 1.2 και 1.3. 
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Σχήμα 1.1: Λεκάνες απορροής και υδατικά διαμερίσματα βάσει των ΦΕΚ 1383 Β΄ /02-

09-2010 & ΦΕΚ 1572 Β΄ /28-09-2010 (αριστερά). Σε πλαίσιο μωβ χρώματος 
διακρίνεται αριστερά το υδατικό διαμέρισμα της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας 
και δεξιά, σε μεγέθυνση, ο επιμερισμός του στις Λεκάνες Απορροής 
Ποταμών Αχελώου (EL0415), Εύηνου (EL0420), Μόρνου (EL0421) και 
Λευκάδας (EL0444). Σε κυανού χρώματος κύκλο περικλείεται η περιοχή των 
υπό μελέτη υδρολογικών λεκανών (το σχήμα είναι άνευ κλίμακας). 

 

 
Σχήμα 1.2: Λεκάνες απορροής υδατικού διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας. Σε 

κύκλο κόκκινου χρώματος περικλείεται η περιοχή των υπό μελέτη 
υδρολογικών λεκανών (το σχήμα είναι άνευ κλίμακας). 
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Σχήμα 1.3: Λεκάνη απορροής Αχελώου (EL0415) (μπλε χρώμα) του υδατικού 

διαμερίσματος της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (EL04). Με μωβ χρώμα 
εμφαίνεται η λεκάνη απορροής του Βαθυρρεύματος Λ1 στη θέση του 
σταθμού και με πράσινο χρώμα η λεκάνη απορροής του Βαθυρρεύματος Λ2 
στη θέση της υδροληψίας (το σχήμα είναι άνευ κλίμακας). 

1.2. ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ 
Στη συνέχεια παρατίθενται στοιχεία σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου 

Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος (ΥΔ) 

Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 4681/29-12-2017 – Έγκριση της 1
ης

 Αναθεώρησης του Σχεδίου 

Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς 

Ελλάδας και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων). 

 

Το Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Στερεάς Ελλάδας εκτείνεται στο βόρειο τμήμα της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην οποία εμπίπτει και η μεγαλύτερή του έκταση. 

Περιλαμβάνει ακόμη μέρος των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, μικρό 

μέρος της Περιφέρειας Θεσσαλίας, και ελάχιστο μέρος της Περιφέρειας Ηπείρου. Τα 

EL0415 



ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 1,54MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΒΑΘΥΡΡΕΥΜΑ» ΤΗΣ 
Δ.Ε. ΠΙΝΔΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ, ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

[CQZ002A] Υ Ε Τ Ο Σ Σελ.9/69 

γεωγραφικά του όρια αποτελούν το όρος Λάκμος προς τα βορειοδυτικά, ο ορεινός όγκος 

της Πίνδου, των Βαρδουσίων και της Γκιώνας προς τα ανατολικά, τα όρη Βάλτου και 

Αθαμανικά, ο Αμβρακικός Κόλπος και το Ιόνιο Πέλαγος προς τα δυτικά, ο Κορινθιακός 

Κόλπος και ο Πατραϊκός κόλπος προς τα νότια. Η συνολική έκταση του διαμερίσματος 

είναι 10.199km2, από τα οποία τα 303km2 ανήκουν στη Λευκάδα και τα 53km2 σε άλλα, 

μικρά νησιά. Το Υδατικό Διαμέρισμα της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (EL04) έχει σημαντικές 

γεωγραφικές ιδιαιτερότητες και φυσικούς πόρους (μεγάλα ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες), 

σημαντικά ιστορικά κέντρα (Ναύπακτος, Μεσολόγγι), αξιόλογα ορεινά τοπία. Είναι κατά το 

μεγαλύτερο μέρος του ορεινό, με τις κυριότερες εξάρσεις στο ανατολικό τμήμα του. Οι 

μόνες πεδινές περιοχές εμφανίζονται στα παράλια του Μεσολογγίου, στην πεδιάδα 

Αγρινίου και στην παραλιακή περιοχή της Βόνιτσας. Στο διαμέρισμα αναπτύσσεται από 

βορρά προς νότο η οροσειρά της νότιας Πίνδου, η οποία περιλαμβάνει τα Αθαμανικά, τα 

Άγραφα, τον Τυμφρηστό, το Παναιτωλικό και τα Βαρδούσια. Τα υψόμετρα φτάνουν τα 

2.416m (Αθαμανικά) ως 1.924m (Παναιτωλικό). Στα δυτικά εμφανίζονται χαμηλότερα βουνά 

(Βάλτου και Ακαρνανικά με μέγιστα υψόμετρα 1.728m και 1.528m αντίστοιχα). 

 

Τα υπό μελέτη ρέματα του Βαθυρρεύματος δεν αποτυπώνονται στο ΣΔΛΑΠ Δυτικής 

Στερεάς Ελλάδας. Κατάντη του Βαθυρρεύματος στην περιοχή του σταθμού αποτυπώνεται 

το Φυσικό Υδατικό Σύστημα (ΦΥΣ) με κωδικό EL0415R000234055N και ονομασία 

Βαθυρρεύματος Ρ. Η οικολογική κατάσταση του εν λόγω ρέματος ορίζεται ως καλή και η 

χημική είναι επίσης καλή, με αποτέλεσμα και η συνολική κατάστασή του να είναι καλή.  

 

Το μήκος του ποτάμιου Επιφανειακού Υδατικού Συστήματος (ΕΥΣ) με κωδικό 

EL0415R000234055N είναι 5,7km, έχει άμεση λεκάνη απορροής με έκταση 80,19km2 και 

μέση ετήσια απορροή 151,61hm3. Ο τύπος του ΥΣ είναι R-Μ1. Ο τύπος αυτός προήλθε 

από τη βαθμονόμηση των ΕΥΣ, σύμφωνα με τη Μεσογειακή Γεωγραφική Ομάδα 

Διαβαθμονόμησης (Mediterranean Intercalibration Group), στην οποία ανήκει και η Ελλάδα. Η 

ανωτέρω ομάδα καθόρισε αρχικά, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Απόφαση 2008/915/ΕΚ, 

πέντε (5) τύπους ενώ πρόσθεσε και το «καθεστώς ροής» σαν μία ιδιαίτερης σημασίας 

παράμετρο για τη Μεσόγειο. Στη συνέχεια, λόγω των προβλημάτων των Κρατών Μελών 

της Μεσογείου να εντάξουν τους ποταμούς τους στους παραπάνω τύπους, οι περιγραφές 

που κατηγοριοποιούν τους τύπους τους μειώθηκαν. Έτσι, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 

Απόφαση 2013/480/ΕΚ, η οποία καταργεί την Απόφαση 2008/915/ΕΚ, οι περιγραφές που 

παρέμειναν είναι: η Λεκάνη Απορροής (με λιγότερες κλάσεις μεγέθους), η γεωλογία και το 

καθεστώς ροής. Στον Πίνακα 2.2 παρουσιάζονται αναλυτικά οι πέντε (5) τύποι που 

καθόρισε η Μεσογειακή Γεωγραφική Ομάδα Διαβαθμονόμησης. 
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Ο τύπος των ρεμάτων που αναγράφεται στον Πίνακα 1.1 προήλθε από τη βαθμονόμηση 

των ΕΥΣ, σύμφωνα με τη Μεσογειακή Γεωγραφική Ομάδα Διαβαθμονόμησης 

(Mediterranean Intercalibration Group), στην οποία ανήκει και η Ελλάδα. Η ανωτέρω ομάδα 

καθόρισε αρχικά, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Απόφαση 2008/915/ΕΚ, πέντε (5) τύπους 

ενώ πρόσθεσε και το «καθεστώς ροής» σαν μία ιδιαίτερης σημασίας παράμετρο για τη 

Μεσόγειο. Στη συνέχεια, λόγω των προβλημάτων των Κρατών Μελών της Μεσογείου να 

εντάξουν τους ποταμούς τους στους παραπάνω τύπους, οι περιγραφές που 

κατηγοριοποιούν τους τύπους τους μειώθηκαν. Έτσι, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 

Απόφαση 2013/480/ΕΚ, η οποία καταργεί την Απόφαση 2008/915/ΕΚ, οι περιγραφές που 

παρέμειναν είναι: η Λεκάνη Απορροής (με λιγότερες κλάσεις μεγέθους), η γεωλογία και το 

καθεστώς ροής. Στον Πίνακα 1.2 παρουσιάζονται αναλυτικά οι πέντε (5) τύποι που 

καθόρισε η Μεσογειακή Γεωγραφική Ομάδα Διαβαθμονόμησης. 

 

 
Σχήμα 1.4: Απόσπασμα χάρτη της 1ης Αναθεώρησης του ΣΔΛΑΠ του ΥΔ Δυτικής 

Στερεάς Ελλάδας με τίτλο «Τυπολογία ποτάμιων ΥΣ ΥΔ EL04». Σε κόκκινου 
χρώματος κύκλο περικλείονται οι υπό μελέτη περιοχές (το σχήμα είναι άνευ 
κλίμακας). 

 

Πίνακας 1.1: Ποτάμια Υδατικά Συστήματα (η αρίθμηση της πρώτης στήλης είναι σε 

συμφωνία με τον πίνακα 4-3 του Σχεδίου Διαχείρισης). 
Α/Α Κωδικός ΕΥΣ Όνομα ΕΥΣ Κατηγορία Τύπος ΕΥΣ 

59 EL0415R000234055N Βαθυρρεύματος Ρ. ΦΥΣ R-M1 
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Πίνακας 1.1: Χαρακτηριστικά Μεσογειακού τύπου ποταμών, σύμφωνα με την 
Ευρωπαϊκή Απόφαση 2013/480/ΕΚ και την MED GIG. 

Τύπος Χαρακτηρισμός ΥΣ 
Λεκάνη 

Απορροής 
(km

2
) 

Γεωλογία 
Καθεστώς 

Ροής 

R-M1 Μικρά Μεσογειακά Ρεύματα <100 Μικτή (εκτός από πυριτικά) Έντονα εποχικό 
R-M2 Μεσαία Μεσογειακά Ρεύματα 100 - 1000 Μικτή (εκτός από πυριτικά) Έντονα εποχικό 
R-M3 Μεγάλα Μεσογειακά Ρεύματα 1000 - 10000 Μικτή (εκτός από πυριτικά) Έντονα εποχικό 
R-M4 Ορεινά Μεσογειακά Ρεύματα  Μη πυριτικό υπόβαθρο Έντονα εποχικό 
R-M5 Εποχικά Ρεύματα   Περιοδικό 

 

Αναφορικά με τα Υπόγεια Υδατικά Συστήματα (ΥΥΣ) τα οποία εντοπίζονται στις υπό 

μελέτη λεκάνες απορροής, καθώς και η αξιολόγηση της ποιοτικής και της ποσοτικής τους 

κατάστασης παρατίθενται στον Πίνακα 1.3. 

 

Πίνακας 1.2: Υπόγεια Υδατικά Συστήματα στις υπό μελέτη λεκάνες. 
Όνομα ΥΥΣ Κωδικός ΥΥΣ 

Σύστημα Ωλονού - Πίνδου EL0400130 

 

Πίνακας 1.3: Ποσοτική και Ποιοτική κατάσταση των ΥΥΣ στις υπό μελέτη λεκάνες. 
Όνομα ΥΥΣ Κωδικός ΥΥΣ Ποσοτική Κατάσταση Ποιοτική Κατάσταση 

Σύστημα Ωλονού - Πίνδου EL0400130 Καλή Καλή 

 

Ακολουθούν σχήματα με χάρτες από την 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης 

Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας που 

αναφέρονται στην οικολογική κατάσταση των επιφανειακών ΥΣ, στη χημική κατάσταση 

των επιφανειακών ΥΣ, στη συνολική κατάσταση των επιφανειακών ΥΣ, στην ποιοτική 

(χημική) κατάσταση των υπόγειων ΥΣ και τέλος στην ποσοτική κατάσταση των υπόγειων 

ΥΣ. 
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Σχήμα 1.5: Χάρτης «Οικολογική κατάσταση των επιφανειακών ΥΣ στο ΥΔ Δυτικής 

Στερεάς Ελλάδας (EL04)» της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης 
Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς 
Ελλάδας. Σε έλλειψη κόκκινου χρώματος σημειώνεται η περιοχή του τελικού 
αποδέκτη των υπό μελέτη ρεμάτων (τμήματα Βαθυρρεύματος στη θέση του 

σταθμού και της υδροληψίας). Από το χάρτη προκύπτει ότι, η οικολογική 
κατάσταση του αποδέκτη είναι καλή (πράσινο χρώμα) (το σχήμα είναι άνευ 

κλίμακας). 
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Σχήμα 1.6: Χάρτης «Χημική κατάσταση των επιφανειακών ΥΣ στο ΥΔ Δυτικής Στερεάς 

Ελλάδας (EL04)» της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών 
Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας. Σε 
έλλειψη κόκκινου χρώματος σημειώνεται η περιοχή του τελικού αποδέκτη 
των υπό μελέτη ρεμάτων (τμήματα Βαθυρρεύματος στη θέση του σταθμού και 

της υδροληψίας). Από το χάρτη προκύπτει ότι, η χημική κατάσταση του 
αποδέκτη είναι καλή (μπλε χρώμα) (το σχήμα είναι άνευ κλίμακας). 
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Σχήμα 1.7: Χάρτης «Συνολική κατάσταση των επιφανειακών ΥΣ στο ΥΔ Δυτικής 

Στερεάς Ελλάδας (EL04)» της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης 
Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς 
Ελλάδας. Σε έλλειψη κόκκινου χρώματος σημειώνεται η περιοχή του τελικού 
αποδέκτη των υπό μελέτη ρεμάτων (τμήματα Βαθυρρεύματος στη θέση του 

σταθμού και της υδροληψίας). Από το χάρτη προκύπτει ότι, η συνολική 
κατάσταση του αποδέκτη είναι καλή (πράσινο χρώμα) (το σχήμα είναι άνευ 

κλίμακας). 
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Σχήμα 1.8: Χάρτης «Ποιοτική (χημική) κατάσταση των ΥΥΣ στο ΥΔ Δυτικής Στερεάς 

Ελλάδας (EL04)» της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών 
Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας. Σε 
έλλειψη κόκκινου χρώματος σημειώνεται η περιοχή των υπό μελέτη 
υδρολογικών λεκανών. Από το χάρτη προκύπτει ότι η ποιοτική κατάσταση 
των υπόγειων ΥΣ στην περιοχή είναι καλή (πράσινο χρώμα) (το σχήμα είναι 

άνευ κλίμακας). 
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Σχήμα 1.9: Χάρτης «Ποσοτική κατάσταση των ΥΥΣ στο ΥΔ Δυτικής Στερεάς Ελλάδας 

(EL04)» της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής 
Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας. Σε έλλειψη 
κόκκινου χρώματος σημειώνεται η περιοχή των υπό μελέτη υδρολογικών 
λεκανών. Από το χάρτη προκύπτει ότι η ποσοτική κατάσταση των υπόγειων 
ΥΣ στην περιοχή είναι καλή (πράσινο χρώμα) (το σχήμα είναι άνευ κλίμακας). 

 

Η τμηματική οριοθέτηση του Βαθυρρεύματος στις θέσεις του σταθμού και της υδροληψίας 

πραγματοποιείται χωρίς να μεταβάλλεται η δίαιτα του ρέματος και τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά των υδάτων αυτού.  

1.3. ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 
Στην "Προκαταρκτική Αξιολόγηση των Κινδύνων Πλημμύρας" (ΠΑΚΠ) που συντάχθηκε 

από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ) προέκυψαν οι Ζώνες Δυνητικά Υψηλού 

Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) για το σύνολο της ελληνικής επικράτειας (ημερομηνία 

ολοκλήρωσης 22-11-2012). Η περιοχή μελέτης δεν ανήκει σε Ζώνη Δυνητικά Υψηλού 

Κινδύνου Πλημμύρας όπως διακρίνεται στο σχήμα που ακολουθεί.  
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Σχήμα 1.10: Με ροζ χρώμα διακρίνονται οι ΖΔΥΚΠ του ΥΔ της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας. 

Σε κόκκινο κύκλο περικλείεται η περιοχή μελέτης όπου εμφαίνεται ότι δεν 
ανήκει σε ΖΔΥΚΠ (το σχήμα είναι άνευ κλίμακας). 

1.4. ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΥΗΣ & ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ 
Η υπό μελέτη λεκάνη απορροής στη θέση του σταθμού ΜΥΗΣ Λ1, εμπεριέχεται στο χάρτη 

γενικής χρήσεως της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (Γ.Υ.Σ.) κλίμακας 1:50.000, φύλλο 

χάρτη «Μυρόφυλλον». Σημειώνεται ότι, ως υπόβαθρο χρησιμοποιήθηκε το φύλλο χάρτη 

της Γ.Υ.Σ. «Μυρόφυλλον», κλίμακας 1:50.000, καθώς το σύνολο των τοπογραφικών 

διαγραμμάτων της Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:5.000 που αντιστοιχούν στην περιοχή μελέτης, δεν 

έχει αποδοθεί έως τώρα. Ο υδροκρίτης της λεκάνης διέρχεται από τις κορυφές Ψηλή 

Τσιούμα, Κορυφή, Τούρλα, Κατούνα, Ξηροβούνι, Σπανουλάκι, Πυργάκι, Αυγό, Γρίβα, 

Λάπατα, Όρνιο, Κέδρο, Σταυρός και Λιθαρομάντρι. Τμήμα (υπολεκάνη) της συνολικής 

λεκάνης απορροής του ρέματος Βαθυρρεύματος αποτελεί η λεκάνη απορροής του ιδίου 

ρέματος με έξοδο στη θέση της υδροληψίας (λεκάνη Λ2), η οποία βρίσκεται περί τα 3,7km 

ανάντη της εξόδου της λεκάνης απορροής στη θέση του ΜΥΗΣ. 

 

Η συνολική λεκάνης απορροής με έξοδο στη θέση του ΜΥΗΣ Λ1 καταλαμβάνει συνολική 

έκταση περίπου 51,282km2, με την υπολεκάνη του ρέματος «Βαθυρρεύματος» που έχει 

έξοδο στη θέση υδροληψίας Λ2 να αποτελεί το 36% περίπου αυτής (έκταση λεκάνης Λ2 

18,368km
2
).  

 



ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 1,54MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΒΑΘΥΡΡΕΥΜΑ» ΤΗΣ 
Δ.Ε. ΠΙΝΔΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ, ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

[CQZ002A] Υ Ε Τ Ο Σ Σελ.18/69 

 
Σχήμα 1.11: Απόσπασμα χάρτη γενικής χρήσεως της Γ.Υ.Σ., φύλλο χάρτη, 

«Μυρόφυλλον, κλίμακας 1:50.000. Με πράσινο χρώμα διακρίνεται το τμήμα 
εκείνο της συνολικής λεκάνης απορροής (χρώμα μωβ λεκάνη Λ1), που 
αποτελεί την υδρολογική λεκάνη με έξοδο στη θέση υδροληψίας (λεκάνη Λ2). 
Με μπλε χρώμα απεικονίζεται το υδρογραφικό δίκτυο (το σχήμα είναι άνευ 

κλίμακας). 
 

Η περιοχή των έργων υδροληψίας και του ΜΥΗΣ σύμφωνα με τη διοικητική διαίρεση της 

χώρας βάσει του Προγράμματος Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010), ανήκει στο Δήμο 

Πύλης, ο οποίος υπάγεται διοικητικά στην Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Τρικάλων της 

Αυτοδιοικητικής Περιφέρειας Θεσσαλίας. Έδρα του Δήμου Πύλης είναι η Πύλη. 

ΘΕΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ 

ΘΕΣΗ ΜΥΗΣ 
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Σημειώνεται ότι, μικρό τμήμα των λεκανών απορροής Λ1 και Λ2 ανήκει στο Δήμο 

Αργιθέας. 

 

 

 

 
(α) (β) 

Σχήμα 1.12: Θέση της υδρολογικών λεκανών του έργου (α) στον ελληνικό χώρο και (β) 
σε επίπεδο Δήμου. Διακρίνονται, με μωβ χρώμα λεκάνη απορροής στο 
σταθμό Λ1 και με πράσινο η λεκάνη απορροής στην υδροληψία Λ2 (το 

σχήμα είναι άνευ κλίμακας). 
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Σχήμα 1.13: Ψευδέγχρωμη δορυφορική απεικόνιση της ευρύτερης περιοχής μελέτης. Με 

χρώμα μωβ απεικονίζεται η λεκάνη απορροής του ρέματος «Βαθύρρευμα» 
στη θέση του ΜΥΗΣ, ενώ με πράσινο χρώμα διακρίνεται η λεκάνη 
απορροής στη θέση της υδροληψίας. Με μπλε χρώμα απεικονίζεται το 
υδρογραφικό δίκτυο. Διακρίνονται επίσης, οι θέσεις της υδροληψίας και του 
ΜΥΗΣ (Πηγή: Google Earth, το σχήμα είναι άνευ κλίμακας). 

 

Αναφορικά με το όριο πεδινής και ορεινής ζώνης, κατόπιν επικοινωνίας της ομάδας 

μελέτης με το δασαρχείο Τρικάλων, παραχωρήθηκε απόφαση καθορισμού πεδινής και 

ορεινής κοίτης των χειμάρρων και ποταμών του Νομού Τρικάλων (έγγραφο με αρ.πρωτ. 

16/1118, 16/6/1983), η οποία διακρίνεται στο Παράρτημα «Α» του παρόντος. Από την 

ανωτέρω απόφαση προκύπτει ότι, η περιοχή μελέτης εντοπίζεται στην ορεινή ζώνη. 
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Ακολουθεί ο υπολογισμός επιμέρους γεωμορφολογικών στοιχείων των υδρολογικών 

λεκανών. Η πυκνότητα του υδρογραφικού δικτύου ορίζεται ως, ο λόγος του συνολικού 

μήκους των υδατορεμάτων προς την έκταση της λεκάνης και εκφράζει τον αριθμό των km 

μέσα σε μία κοίτη ρέματος η οποία διατηρείται από επιφάνεια αποστραγγίσεων 1km2: 

 

Α

ΣL
D   (1.1) 

 

όπου: 

D: η πυκνότητα του υδρογραφικού δικτύου της λεκάνης (km
-1

) 

ΣL: το συνολικό μήκος των υδατορεμάτων στη λεκάνη (km) 

A: η έκταση της λεκάνης απορροής (km
2
) 

 

Στην υδρολογική λεκάνη Λ1 με υπόβαθρο αναφοράς το χάρτη γενικής χρήσεως της Γ.Υ.Σ. 

κλίμακας 1:50.000, φύλλο χάρτη «Μυρόφυλλον», ισχύουν τα κάτωθι: ΣL=139,631km και 

Α=51,282km2. Με αντικατάσταση στην εξίσωση (1.1) προκύπτει D=2,723km-1. Στην 

υδρολογική λεκάνη Λ2 με το ίδιο υπόβαθρο αναφοράς, ισχύουν τα κάτωθι: ΣL=54,464km 

και Α=18,368km2. Με αντικατάσταση στην εξίσωση (1.1) προκύπτει D=2,965km-1. 

 

H μέση κλίση της λεκάνης απορροής υπολογίζεται μέσω της εξίσωσης: 

A

hh
i minmax   (1.2) 

 

όπου: 

i:  μέση κλίση υδρολογικής λεκάνης 

hmax: μέγιστο υψόμετρο λεκάνης απορροής (km) 

hmin: ελάχιστο υψόμετρο λεκάνης απορροής (km) 

A: εμβαδόν λεκάνης (km
2
) 

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι, για τη λεκάνη Λ1 ισχύουν: hmax=2,148km, hmin=0,786km και 

Α=51,282km2, με αντικατάσταση στην εξίσωση (1.2) προκύπτει i=0,190m/m. Αντίστοιχα 

για την υπολεκάνη στη θέση υδροληψίας Λ2 ισχύουν: hmax=1,781km, hmin=0,874km και 

Α=18,368km2 και με αντικατάσταση στην εξίσωση (1.2) προκύπτει i=0,212m/m. 

 

Το ενεργό πλάτος της υδρολογικής λεκάνης ορίζεται ως ο λόγος του εμβαδού αυτής προς 

το μήκος της, όπως εμφαίνεται στην εξίσωση (1.3). 

L

A
W   (1.3) 
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όπου: 

A: εμβαδόν λεκάνης (km
2
) 

L: μήκος λεκάνης (km) 

 

Με αντικατάσταση στην εξίσωση (1.3) για τη λεκάνη Λ1 όπου ισχύει L=8,078km, 

προκύπτει W=6,348km. Στη λεκάνη Λ2, με L=5,421km προκύπτει W=3,388km. 

 

Το σχήμα μιας λεκάνης απορροής συνήθως είναι πολύπλοκο χωρίς να προσομοιάζει σε 

κανένα από τα γνωστά γεωμετρικά σχήματα. Για το λόγο αυτό, το σχήμα της υδρολογικής 

λεκάνης δε μπορεί να περιγραφεί από ένα μικρό αριθμό παραμέτρων. Όμως, για τον 

ποσοτικό προσδιορισμό του σχήματος της λεκάνης έχουν χρησιμοποιηθεί διάφοροι 

αδιάστατοι δείκτες, οι οποίοι δίνουν ενδεικτική πληροφορία για το σχήμα αυτής. Οι 

ανωτέρω δείκτες είναι: ο δείκτης κυκλικότητας, ο δείκτης συμπαγούς και ο δείκτης 

επιμήκυνσης. Οι εξισώσεις υπολογισμού των δεικτών περιλαμβάνουν τις ακόλουθες 

παραμέτρους: 

 

A: εμβαδόν λεκάνης (km
2
) 

P: περίμετρος λεκάνης (km) 

L: μήκος λεκάνης (km) 

 

Στη λεκάνη Λ1 ισχύουν A=51,282km2, P=35,113km και L=8,078km. Στη λεκάνη Λ2 

ισχύουν A=18,368km2, P=19,137km και L=5,421km.  

 

Αρχικά, υπολογίζεται ο δείκτης κυκλικότητας RC, σύμφωνα με τον τύπο του Miller (Ward, 

1967). 

2c
P

A4
R


  (1.4) 

 

Με αντικατάσταση στην εξίσωση (1.4) προκύπτει για τη λεκάνη Λ1 RC=0,522<<1,00 και για 

τη λεκάνη Λ2 RC=0,630<<1,00. 

 

Στη συνέχεια υπολογίζεται ο δείκτης συμπαγούς CC, σύμφωνα με τον τύπο του Gravelius 

(Horton, 1932). 

 

A

P282,0
Cc


  (1.5) 
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Με αντικατάσταση στην εξίσωση (1.5) προκύπτει για τη λεκάνη Λ1 CC=1,383>>1,00 και για 

τη λεκάνη Λ2 CC=1,259>>1,00. 

 

Τέλος, υπολογίστηκε ο δείκτης επιμήκυνσης Re, από την εξίσωση του Schumm (Ward, 

1967). 

 




A

L

2
Re  (1.6) 

 

Με αντικατάσταση στην εξίσωση (1.6) προκύπτει για τη λεκάνη Λ1 Re=1,001~1,00 και για 

τη λεκάνη Λ2 Re=0,892<1,00. 

 

Επισημαίνεται ότι συνολικά, οι δείκτες κυκλικότητας, συμπαγούς και επιμήκυνσης έχουν 

θεωρητική τιμή ίση με τη μονάδα, η οποία αντιστοιχεί σε λεκάνη απορροής κυκλικού 

σχήματος. Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω γεωμορφολογικών στοιχείων, οι υπό μελέτη 

λεκάνες απορροής, δε δύναται να προσεγγιστούν εκ του κυκλικού σχήματος. Κάτι τέτοιο 

είναι εμφανές εκ του σχήματος 1.13 όπου, η χωρική ανάπτυξη των λεκανών 

προσομοιάζουν με ακανόνιστα πολύγωνα. 

 

Στο λογισμικό ArcMap 9.3 της ESRI δημιουργήθηκε το Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους των 

λεκανών απορροής μορφής ΤΙΝ (Triangulate Irregular Network). Στα σχήματα που 

ακολουθούν εμφαίνονται τα ανωτέρω TIN. 
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Σχήμα 1.14: Ψηφιακό μοντέλο εδάφους της λεκάνης απορροής Λ1 μορφής ΤΙΝ (το σχήμα 

είναι άνευ κλίμακας). 
 

Το ανωτέρω μοντέλο εδάφους μετατράπηκε στη συνέχεια σε μοντέλο εδάφους μορφής 

εικονοστοιχείων Grid. 
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Σχήμα 1.15: Ψηφιακό μοντέλο εδάφους της λεκάνης απορροής Λ1 μορφής Grid (το 

σχήμα είναι άνευ κλίμακας). 
 

Εν συνεχεία, από το ψηφιακό μοντέλο εδάφους μορφής Grid, προέκυψε ο χάρτης κλίσεων 

της λεκάνης που παρατίθεται στο ακόλουθο σχήμα. 
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Σχήμα 1.16: Χάρτης κλίσεων (ποσοστιαία κλίση %) λεκάνης απορροής Λ1 (το σχήμα είναι 

άνευ κλίμακας). 
 



ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 1,54MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΒΑΘΥΡΡΕΥΜΑ» ΤΗΣ 
Δ.Ε. ΠΙΝΔΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ, ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

[CQZ002A] Υ Ε Τ Ο Σ Σελ.27/69 

 
Σχήμα 1.17: Ψηφιακό μοντέλο εδάφους της λεκάνης απορροής Λ2 μορφής ΤΙΝ (το σχήμα 

είναι άνευ κλίμακας). 
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Σχήμα 1.18: Ψηφιακό μοντέλο εδάφους της λεκάνης απορροής Λ2 μορφής Grid (το 

σχήμα είναι άνευ κλίμακας). 
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Σχήμα 1.19: Χάρτης κλίσεων (ποσοστιαία κλίση %) λεκάνης απορροής Λ1 (το σχήμα είναι 

άνευ κλίμακας). 

1.5. ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 
Ο κρίσιμος χρόνος συρροής των υδάτων μέχρι την εξεταζόμενη διατομή του 

υδατορρεύματος, υπολογίζεται με τη μέθοδο Giandotti (ΠΔ 696/74 (ΦΕΚ-301/Α/8-10-74)). 

Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, ο χρόνος συρροής των υδάτων δίνεται από τη σχέση: 

hH 8,0

L 5,1A 4
tc




  (1.7) 

 

όπου: 

tc: ο χρόνος συρροής ή χρόνος συγκέντρωσης εκφρασμένος σε h, 

Α: η οριζόντια προβολή της λεκάνης απορροής σε km2, 

L: το μήκος μέγιστης διαδρομής της φυσικής κοίτης σε km, 

h: το υψόμετρο πυθμένα της φυσικής κοίτης του υδατορρεύματος στη διατομή 

ελέγχου σε m και 

Η: το μέσο υψόμετρο της λεκάνης απορροής σε m. 
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Τα στοιχεία που χρειάζονται για την εφαρμογή της μεθόδου Giandotti προέκυψαν από 

ψηφιακή επεξεργασία – αναπαραγωγή των λεκανών απορροής. Ως υπόβαθρο 

χρησιμοποιήθηκε ο χάρτης της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (Γ.Υ.Σ.), κλίμακας 

1:50.000, φύλλο χάρτη «Μυρόφυλλον». Στο περιβάλλον του λογισμικού ArcMap 9.3, 

δημιουργήθηκε το ψηφιακό μοντέλο έκαστης της υδρολογικής λεκάνης (Σχήματα 1.15 και 

1.18) και εν συνεχεία από τα στατιστικά στοιχεία του προγράμματος προέκυψε ότι, το μέσο 

υψόμετρο της λεκάνης Λ1 είναι ίσο με HΛ1=+1.307,06m και το μέσο υψόμετρο της λεκάνης 

Λ2 είναι ίσο με HΛ2=+1.296,69m. 

 

Στους πίνακες που ακολουθούν, δίνονται συγκεντρωτικά γεωμετρικά – υδρολογικά 

στοιχεία έκαστης λεκάνης απορροής. 

 

Πίνακας 1.4: Γεωμετρικά – υδρολογικά στοιχεία της λεκάνης απορροής Λ1.  

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ Λ1 

Εμβαδόν υδρολογικής λεκάνης (km
2
)  51,282 

Υψόμετρο εξόδου υδρολογικής λεκάνης (m) +786,35 

Μέσο υψόμετρο υδρολογικής λεκάνης (m)  +1.307,06 

Μέγιστο υψόμετρο μέγιστης διαδρομής ροής  (m) +2.148,00 

Μήκος μέγιστης διαδρομής ροής (km)  10,229 

Μέση κατά μήκος κλίση μέγιστης διαδρομής ροής (m/m) 0,130 

 

Αντικαθιστώντας τα ανωτέρω στοιχεία στον τύπο του Giandotti, προκύπτει o χρόνος 

συρροής ομβρίων υδάτων για τη λεκάνη απορροής Λ1: 

tc=2,410 hr. 

 

Πίνακας 1.5: Γεωμετρικά – υδρολογικά στοιχεία της λεκάνης απορροής Λ2.  

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ Λ2 

Εμβαδόν υδρολογικής λεκάνης (km
2
)  18,368 

Υψόμετρο εξόδου υδρολογικής λεκάνης (m) +873,52 

Μέσο υψόμετρο υδρολογικής λεκάνης (m)  +1.296,69 

Μέγιστο υψόμετρο μέγιστης διαδρομής ροής  (m) +1.781,00 

Μήκος μέγιστης διαδρομής ροής (km)  6,492 

Μέση κατά μήκος κλίση μέγιστης διαδρομής ροής (m/m) 0,135 

 

Αντικαθιστώντας τα ανωτέρω στοιχεία στον τύπο του Giandotti, προκύπτει o χρόνος 

συρροής ομβρίων υδάτων για τη λεκάνη απορροής Λ2: 

tc=1,633 hr. 
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1.6. ΓΕΩΛΟΓΙΑ 

1.6.1. ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

Γεωτεκτονικά, η περιοχή μελέτης τοποθετείται στον ευρύτερο χώρο της ζώνης Ωλονού-

Πίνδου. Η ζώνη Ωλονού-Πίνδου ανήκει στις Εξωτερικές Ελληνίδες Ζώνες και από τα 

Ελληνοαλβανικά σύνορα κατεβαίνει προς τον κορμό της ηπειρωτικής Ελλάδας στα βουνά 

Πίνδος, Άγραφα, Αιτωλικό, Βαρδούσια και μετά στην Πελοπόννησο, στα βουνά Παναχαϊκό 

και Ωλονό. Τμήματα αυτής βρίσκονται και στα νησιά Κρήτη και Ρόδο ακολουθώντας την  

Α – Δ κάμψη του Διναρικού τόξου. 

 

 
Σχήμα 1.20: Σχήμα με τις γεωτεκτονικές ζώνες των Ελληνίδων. Rh: Μάζα της Ροδόπης, 

Sm:Σερβομακεδονική μάζα, CR: Περιροδοπική ζώνη, [Pe: Ζώνη Παιονίας, 
Pa: Ζώνη Πάικου, Al: Ζώνη Αλμωπίας] = Ζώνη Αξιού, Pl: Πελαγονική ζώνη, 
Ac: Αττικο-Κυκλαδική ζώνη, Sp: Υποπελαγονική ζώνη, Pk: Ζώνη 
Παρνασσού-Γκιώνας, P: Ζώνη Πίνδου, G: Ζώνη Γαβρόβου-Τρίπολης, I: 
Ιόνιος ζώνη, Px: Ζώνη Παξών ή Προαπούλια, Au: Ενότητα «Ταλέα όρη - 
πλακώδεις ασβεστόλιθοι» πιθανόν της Ιονίου ζώνης. (Κατά Mountrakis et al. 

1985). 

 

Στη ζώνη Ωλονού-Πίνδου δεν έχει βρεθεί προ-αλπικό υπόβαθρο. Γενικά τα πρώτα αλπικά 

ιζήματα σε όλη την έκταση της ζώνης είναι δολομίτες και ασβεστόλιθοι Μέσου Τριαδικού. 

Από το Άνω Τριαδικό αρχίζουν οι πελαγικοί πλακώδεις ασβεστόλιθοι με παρεμβολές 
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κερατολίθων, ηφαιστειοϊζηματογενών και αργιλοψαμμιτικών υλικών. Σε όλη τη διάρκεια 

του Ιουρασικού παρατηρείται συνεχής απόθεση ιζημάτων βαθιάς θάλασσας με 

κερατόλιθους, ραδιολαρίτες, αργίλους, ψαμμίτες, πελαγικούς ασβεστόλιθους και ιάσπιδες 

που συνιστούν τη γνωστή στην Ελληνική βιβλιογραφία «σχιστοκερατολιθική διάπλαση».  

 

Αναλυτικότερα, εξετάζοντας τη ζώνη Ωλονού-Πίνδου στρωματογραφικά, μπορούν να 

διακριθούν, από τους κατώτερους προς τους ανώτερους, οι σχηματισμοί: 

- Δολομίτες και ασβεστόλιθοι Μέσου Τριαδικού. Στους σχηματισμούς αυτούς κατά 

περιοχές έχουν παρατηρηθεί κλαστικές ιζηματογενείς σειρές που αποτελούνται κυρίως 

από ψαμμίτες με ασβεστολιθικές παρεμβολές. 

- Πελαγικοί πλακώδεις ασβεστόλιθοι του Ανώτερου Τριαδικού με παρεμβολές 

κερατολίθων, ηφαιστειοϊζηματογενών και αργιλοψαμμιτικών υλικών. 

- Απόθεση ιζημάτων βαθιάς θάλασσας όπως ραδιολαρίτες, κερατόλιθοι, άργιλοι, 

ψαμμίτες, πελαγικοί πυριτικοί ασβεστόλιθοι και ιάσπιδες, Ιουρασικής ηλικίας, που 

συνιστούν τη γνωστή «σχιστοκερατολιθική διάπλαση». Η διάπλαση αυτή προς τα 

πάνω εξελίσσεται σε μια σειρά ρυθμικών εναλλαγών από πηλίτες, ψαμμίτες, μάργες, 

μικρολατυποπαγή, ραδιολαρίτες, πελαγικούς και λατυποπαγείς ασβεστόλιθους, ηλικίας 

Κάτω Κρητιδικού, γνωστής στη βιβλιογραφία ως «πρώτος φλύσχης της Πίνδου».  

- Πελαγικοί πλακώδεις ασβεστόλιθοι, ηλικίας Ανώτερου Κρητιδικού. 

- Μεταβατικά ιζήματα προς φλύσχη, η απόθεση των οποίων αρχίζει από τα τέλη 

Κρητιδικού (Μαιστρίχτιο) έως το Παλαιόκαινο.  

- Φλύσχης (δεύτερος φλύσχης της Πίνδου), η απόθεση του οποίου αρχίζει από το 

Παλαιόκανο και συνεχίζεται μέχρι το Άνω Ηώκαινο-Κάτω Ολιγόκαινο.  

1.6.2. ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΛΑΓΟΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ 

Η ζώνη Ωλονού-Πίνδου θεωρήθηκε σαν η πιο βαθιά Ελληνική αύλακα ανάμεσα στα 

υβώματα Πελαγονικής προς τα ανατολικά και Γαβρόβου προς τα δυτικά. Συνήθως στη 

βιβλιογραφία αναφέρεται σαν το «Ελληνικό ευγεωσύγκλινο» κατά τη διάρκεια του 

Μεσοζωικού. 

 

Τα στρώματα της ζώνης αναδύθηκαν με την τελική φάση πτυχώσεων που ήταν η 

Ελβετική φάση στο Κάτω Ολιγόκαινο ή σύμφωνα με άλλους ερευνητές η Πυρηναϊκή φάση 

στο Πριαμπόνιο του Ηωκαίνου. Ανεξάρτητα από το πότε ακριβώς εκδηλώθηκε η 

πτύχωση, ήταν η μοναδική φάση που έπληξε τη ζώνη. Με τη φάση αυτή έγινε η προς τα 

δυτικά επώθηση της ζώνης Ωλονού-Πίνδου υπό μορφή καλύμματος και ταυτόχρονα η 

λεπίωση των στρωμάτων της. Η ζώνη δηλαδή της Πίνδου αποτελεί ένα τεκτονικό κάλυμμα 

που έχει επωθηθεί προς τα δυτικά πάνω στη ζώνη Γαβρόβου-Τριπόλεως.  
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Κατά τη διάρκεια της πτύχωσης δημιουργήθηκε σε όλη την έκταση της ζώνης μεγάλος 

αριθμός εγκάρσιων ρηγμάτων οριζόντιας μετατόπισης, τα οποία διακόπτουν την επιμήκη 

συνέχεια των λεπίων. Πάνω στα στρώματα της ζώνης Πίνδου βρίσκονται επωθημένες 

οφειολιθικές μάζες, οι οποίες πιθανότατα προέρχονται από το δυτικό ωκεάνιο χώρο της 

Υποπελαγονικής και επωθήθηκαν πάνω στο φλύσχη της Πίνδου κατά τη διάρκεια της 

τελικής Τριτογενούς πτύχωσης, μετά φυσικά τη λήξη της ιζηματογένεσης του φλύσχη. 

1.6.3. ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Οι σχηματισμοί που εντοπίζονται, εντός των υδρολογικών λεκανών, σύμφωνα με το 

απόσπασμα του γεωλογικού χάρτη, φύλλο Μυρόφυλλο, του Ι.Γ.Μ.Ε., κλίμακας 1:50.000 

(Σχήμα 1.21), αναφέρονται στη συνέχεια από τους νεότερους προς τους παλαιότερους: 

 

Μετά-Αλπικοί σχηματισμοί: 

- Αλλουβιακές αποθέσεις (al), του Ολοκαίνου. 

- Πλευρικά κορήματα και κώνοι κορημάτων (H.sc), του Ολόκαινου. 

Ζώνη Ωλονού-Πίνδου: 

- Φλύσχης (fo), ηλικίας Παλαιόκαινο - Ηώκαινο. 

- Στρώματα μετάβασης από ασβεστόλιθους σε φλύσχη (Κ9.Pc), ηλικίας Μέσο Μαιστρίχτιο 

- Κατώτερο Παλαιόκαινο. 

- Άνω κρητιδικοί Ασβεστόλιθοι (K7-9.k), ηλικίας Τουρώνιο - Μέσο Μαιστρίχτιο. 

- Πρώτος φλύσχης και ερυθρές μάργες με ακτινόζωα (K1-7.fl), ηλικίας Βαλανζίνιο - 

Τουρώνιο. 

- Ασβεστόλιθοι με καλπιονέλλες (J11-K1.k), ηλικίας Άνω Τιθώνιο - Βαλανζίνιο. 

- Κερατόλιθοι (Jm-s.h), ηλικίας Δογγέριο Τιθώνιο. 

- Ασβεστόλιθοι και κερατόλιθοι (Ts-Ji.k,h), ηλικίας Άνω Τριαδικό - Λιάσιο. 

- Ασβεστόλιθοι (Τsk), ηλικίας Ανώτερο Τριαδικό. 

- Κλαστικός σχηματισμός (Tm-s.fl), ηλικίας Μέσω - Άνω Τριαδικό. 

 

Οι γεωλογικοί σχηματισμοί, που εντοπίζονται στις λεκάνες Λ1 και Λ2, με βάση τη 

διηθητικότητα τους, μπορούν να διακριθούν σε τρείς (3) κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία 

περιλαμβάνει σχηματισμούς υψηλής διηθητικότητας (Α) όπως είναι οι Αλλουβιακές 

αποθέσεις και τα πλευρικά κορήματα. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει σχηματισμούς 

μέτριας διηθητικότητας (Β) όπως είναι οι ασβεστόλιθοι, ενώ η τρίτη κατηγορία 

περιλαμβάνει εδάφη μικρής βασικής διηθητικότητας (C) και περιλαμβάνει σχηματισμούς 

όπως είναι ο φλύσχης και οι κερατόλιθοι. 

 

Στη λεκάνη Λ1, οι σχηματισμοί υψηλής διηθητικότητας (Α) καταλαμβάνουν έκταση σε 

ποσοστό περί το 0,65% της λεκάνης, με μέτρια διηθητικότητα (Β) καταλαμβάνουν έκταση 
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σε ποσοστό περί το 73,81% της λεκάνης, ενώ οι σχηματισμοί που ανήκουν στη κατηγορία 

μικρής βασικής διηθητικότητας (C) καταλαμβάνουν ποσοστό περί τα 25,54% της έκτασης 

της Λ1 λεκάνης. 

 

Στη λεκάνη Λ2, οι σχηματισμοί υψηλής διηθητικότητας (Α) καταλαμβάνουν έκταση σε 

ποσοστό περί το 1,01% της λεκάνης, με μέτρια διηθητικότητα (Β) καταλαμβάνουν έκταση 

σε ποσοστό περί το 74,78% της λεκάνης, ενώ οι σχηματισμοί που ανήκουν στη κατηγορία 

μικρής βασικής διηθητικότητας (C) καταλαμβάνουν ποσοστό περί τα 24,22% της έκτασης 

της Λ2 λεκάνης. 

 

Στο σχήμα που ακολουθεί παρατίθεται απόσπασμα του Γεωλογικού Χάρτη του Ι.Γ.Μ.Ε. 

φύλλο χάρτη " Μυρόφυλλο " κλίμακας 1:50.000 όπου εμφαίνονται και οι λεκάνες 

απορροής Λ1 και Λ2. 
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Σχήμα 1.21: Απόσπασμα του Γεωλογικού Χάρτη του Ι.Γ.Μ.Ε., κλίμακας 1:50.000, φύλλo 

"Μυρόφυλλο" όπου με περίγραμμα χρώματος ματζέντα εμφαίνονται τα όρια 
της λεκάνης απορροής Λ1 και με πράσινο χρώμα τα όρια της λεκάνης 
απορροής Λ2 (το σχήμα είναι άνευ κλίμακας). 

1.7. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ 
ΜΥΗΣ 

1.7.1. ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΟΝΑΔΙΑΙΟ ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑ 

Το μοναδιαίο υδρογράφημα (ΜΥΓ) αποτελεί μια εύχρηστη μέθοδο ανάλυσης των 

πλημμυρικών παροχών ενός υδατορέματος. Βάσει αυτού, περιγράφεται η σχέση μεταξύ 

του περισσεύματος της βροχόπτωσης και της παροχής ενός υδατορέματος. Κατά καιρούς, 

έχουν προταθεί διάφοροι τύποι μοναδιαίων υδρογραφημάτων, όπως αυτά του Snyder, της 

Soil Conservation Service (SCS) νυν Natural Resources Conservation Service (NRCS) 

κ.α., Μεταξύ αυτών, το υδρογράφημα της NRCS (USDA, 1957), τυγχάνει ευρύτατης 

αποδοχής από την επιστημονική κοινότητα. 
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Το μοναδιαίο υδρογράφημα της NRCS, υπολογίζεται από ένα συνθετικό αδιάστατο 

υδρογράφημα στο οποίο, η παροχή εκφράζεται ως ο λόγος της παροχής ως προς την 

παροχή αιχμής Qpeak και ο χρόνος, ως λόγος του χρόνου ως προς το χρόνο Τpeak 

εμφάνισης της παροχής αιχμής του μοναδιαίου υδρογραφήματος. Με δεδομένα α) την 

παροχή αιχμής και β) το χρόνο καθυστέρησης, για συγκεκριμένη διάρκεια περισσεύματος 

βροχόπτωσης, το μοναδιαίο υδρογράφημα (ΜΥΓ) για μια δεδομένη λεκάνη μπορεί να 

εκτιμηθεί, μέσω πολλαπλασιασμού των τετμημένων και τεταγμένων του συνθετικού 

αδιάστατου υδρογραφήματος με τις τιμές Qpeak και Τpeak. 

 

Οι συντεταγμένες του συνθετικού αδιάστατου υδρογραφήματος της NRCS παρέχονται 

στον Πίνακα 1.5 (NRCS, 2007) και η γραφική του παράσταση απεικονίζεται στο Σχήμα 

1.22: 

 

Πίνακας 1.6: Τιμές του αδιάστατου μοναδιαίου υδρογράφημα της NRCS (NRCS, 2007). 
Αδιάστατος 

χρόνος, td 
Αδιάστατη 

παροχή, qd 
Αδιάστατος 

χρόνος, td 
Αδιάστατη 

παροχή, qd 

(1) (2) (1) (2) 

0,0 0,000 1,7 0,460 

0,1 0,030 1,8 0,390 

0,2 0,100 1,9 0,330 

0,3 0,190 2,0 0,280 

0,4 0,310 2,2 0,207 

0,5 0,470 2,4 0,147 

0,6 0,660 2,6 0,107 

0,7 0,820 2,8 0,077 

0,8 0,930 3,0 0,055 

0,9 0,990 3,2 0,040 

1,0 1,000 3,4 0,029 

1,1 0,990 3,6 0,021 

1,2 0,930 3,8 0,015 

1,3 0,860 4,0 0,011 

1,4 0,780 4,5 0,005 

1,5 0,680 5,0 0,000 

1,6 0,560 ∞ 0,000 
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d

 
Σχήμα 1.22: Το αδιάστατο μοναδιαίο υδρογράφημα της NRCS. 
 

Σύμφωνα με τη μέθοδο της NRCS, η παροχή αιχμής της απορροής για μοναδιαία 

απορροϊκή βροχόπτωση (απορροϊκή βροχόπτωση 1cm) είναι: 

 

peak
peak

t

A
08,2Q   (1.8) 

 

όπου: 

Qpeak: η παροχή αιχμής του ΜΥΓ, (m3
/s) 

A: η επιφάνεια της λεκάνης απορροής, (km
2) 

tpeak: ο χρόνος εμφάνισης της παροχής αιχμής, (h) 

 

Ο χρόνος εμφάνισης της παροχής αιχμής (σε ώρες) υπολογίζεται από τη σχέση: 

2

t
tt 0

Lagpeak   (1.9) 

 

όπου: 

tLag: ο χρόνος καθυστέρησης, (h). 

t0: η διάρκεια του περισσεύματος βροχόπτωσης (απορροϊκής βροχής), που είναι  

 ταυτόσημη με τη διάρκεια του μοναδιαίου υδρογραφήματος, (h). 

 

Ο χρόνος καθυστέρησης υπολογίζεται από τον τύπο της NRCS: 

50,07,0

7,0
8,0

Lag
Y*CN*1410

)CN*86,222540(
Lt


  (1.10) 

 

όπου: 
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tLag : o χρόνος καθυστέρησης του συνθετικού μοναδιαίου υδρογραφήματος, (h). 

Y : η μέση κλίση της λεκάνης %. 

L : το μέγιστο μήκος διαδρομής, ήτοι από την έξοδο της λεκάνης μέχρι το πιο 

απομακρυσμένο υδραυλικά σημείο της λεκάνης απορροής, (m) 

CN : απορροϊκός συντελεστής. 

1.7.2. ΚΡΙΣΙΜΟ ΥΨΟΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ 

Για την εξαγωγή του ύψους βροχόπτωσης της καταιγίδας σχεδιασμού λήφθηκε υπόψη το 

τεύχος με τίτλο «Κατάρτιση Ομβρίων Καμπυλών σε Επίπεδο Χώρας» του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Ειδική Γραμματεία Υδάτων, Μάιος 2016. Σύμφωνα με 

αυτό, οι όμβριες καμπύλες που καταρτίστηκαν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον 

υπολογισμό της έντασης της βροχόπτωσης σχεδιασμού, για επιλεγμένη διάρκεια και 

περίοδο επαναφοράς, σε οποιαδήποτε θέση ή λεκάνη απορροής της χώρας. Στο 

Παράτημα Ι του ανωτέρω παρουσιάζονται Χάρτες με τη θέση των βροχομετρικών 

σταθμών που χρησιμοποιήθηκαν στην κατάρτιση των όμβριων καμπυλών. Στο 

Παράρτημα ΙΙ δίνονται σε Πίνακες οι εκτιμημένες παράμετροι των ομβρίων καμπυλών σε 

κάθε βροχομετρικό σταθμό. Στο Κεφάλαιο 7 και στο Παράρτημα ΙΙΙ παρουσιάζεται 

αναλυτικά η μεθοδολογία κατάρτισης των όμβριων καμπυλών. Σύμφωνα με τη 

μεθοδολογία του Κεφαλαίου 7 αρχικά επιλέγονται οι βροχομετρικοί σταθμοί που 

βρίσκονται εντός της λεκάνης απορροής ή πλησίον αυτής. Στην παρούσα μελέτη, εντός 

της υδρολογικής λεκάνης δεν εντοπίζονται βροχομετρικοί σταθμοί. Πλησίον αυτής είναι οι 

σταθμοί Αργιθέα, Μεσοχώρα, Περτούλι και Πολυνέρι. Στο σχήμα που ακολουθεί δίνονται 

οι θέσεις των σταθμών ως προς το κέντρο βάρους της λεκάνης απορροής. 
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Σχήμα 1.23: Θέσεις σταθμών πλησίον της υδρολογικής λεκάνης Λ1 (μπλε χρώμα). Με 

σημειακό κυκλικό εικονίδιο κόκκινου χρώματος απεικονίζεται το κέντρο 
βάρους της λεκάνης. Αναγράφονται οι αποστάσεις των σταθμών από το 
κέντρο βάρους σε km (το σχήμα είναι άνευ κλίμακας). 

 

Η γενική μορφή της όμβριας καμπύλης είναι η εξής: 

   



















d
1

T,di  
(1.11) 

 

όπου:  

i: η ένταση της κρίσιμης βροχόπτωσης σε mm/hr 

Τ: η περίοδος επαναφοράς 

d: η διάρκεια της κρίσιμης βροχόπτωσης (hr) 

κ, λ΄, ψ΄, θ, η: στοιχεία για έκαστο σταθμό 

8,79km 

11,55km 

15,45km 

7,64km 
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Τα στοιχείων των σταθμών δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

Πίνακας 1.7: Στοιχεία σταθμών – (Κατάρτιση Ομβρίων Καμπυλών σε Επίπεδο Χώρας – 

Παράρτημα ΙΙ). 

΄Ονομα κ λ΄ ψ΄ θ η 

Αργιθέα 0,036 378,2 0,875 0,334 0,627 

Μεσοχώρα 0,036 408,0 0,853 0,334 0,627 

Περτούλι 0,036 348,8 0,866 0,334 0,627 

Πολυνέρι 0,123 128,7 0,497 0,334 0,627 

 

Ο υπολογισμός της πλημμυρικής παροχής θα γίνει για περίοδο επαναφοράς Τ=50έτη, 

όπως ορίζεται στο άρθρο 2 των τεχνικών προδιαγραφών σύνταξης φακέλου οριοθέτησης 

(ΦΕΚ428/Β/15-02-2017). Εφαρμόζοντας την όμβρια καμπύλη της εξίσωσης 1.11 για Τ= 50 

έτη και διάρκεια d ίση με το χρόνο συγκέντρωσης της λεκάνης ήτοι tc=2,490hr για έκαστο 

από τους σταθμούς του Πίνακα 1.8 προκύπτουν οι ακόλουθες σημειακές εντάσεις. 

 

Πίνακας 1.8: Σημειακές εντάσεις σταθμών. 

΄Ονομα Ένταση (mm/hr) 

Αργιθέα 27,897 

Μεσοχώρα 32,492 

Περτούλι 26,567 

Πολυνέρι 38,525 

 

Εφόσον έχουν υπολογιστεί οι σημειακές εντάσεις των σταθμών πρέπει αυτές να 

ολοκληρωθούν – αναχθούν στην επιφάνεια της λεκάνης. Επιλέχθηκε να εφαρμοστεί η 

μέθοδος των τετραγωνικά σταθμισμένων αντίστροφων αποστάσεων. Για το σκοπό αυτό 

χρειάζεται να υπολογιστεί η θέση του κεντροειδούς (κέντρο βάρους) της υδρολογικής 

λεκάνης (Σχήμα 1.23). Στη συνέχεια, υπολογίζονται οι αποστάσεις έκαστου επιλεγμένου 

σταθμού από το κέντρο βάρους της λεκάνης. Για κάθε ένα σταθμό i, υπολογίζεται το 

βάρος του από την εξίσωση: 

 





n

1i
2

i

2

d

1

d

1

w  (1.12) 

 

όπου:  

w: το βάρος έκαστου σταθμού 

d: η απόσταση του σταθμού από το κέντρο βάρους της λεκάνης  

n: το πλήθος των σταθμών 
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Εφόσον υπολογιστεί το βάρος έκαστου σταθμού, στη συνέχεια αυτό πολλαπλασιάζεται με 

την τιμή της σημειακής έντασης κάθε σταθμού. Το άθροισμα των ανωτέρω (για το σύνολο 

των σταθμών) δίνουν την ανηγμένη τιμή της έντασης στη λεκάνη. 

 

Πίνακας 1.9: Βάρος σταθμών και ανηγμένη ένταση. 

΄Ονομα 

Απόσταση 
σταθμού d 

(km) 

1/d
2 

 

(km
-2

) Βάρος w 
Ένταση (mm/hr) 

(Πινάκας 1.8) 

Σταθμισμένη 
ένταση (mm/hr) 

Αργιθέα 15,447 0,004 0,100 27,897 2,799 

Μεσοχώρα 8,792 0,013 0,310 32,492 10,064 

Περτούλι 11,546 0,008 0,180 26,567 4,772 

Πολυνέρι 7,639 0,017 0,410 38,525 15,807 

 Σύνολο 0,042 Σύνολο 33,442 

 

Η ένταση της λεκάνης που υπολογίστηκε στο προηγούμενο βήμα απομειώνεται με τη 

χρήση συντελεστή (φ) επιφανειακής απομείωσης (areal reduction factor). Στο τεύχος με 

τίτλο «Κατάρτιση Ομβρίων Καμπυλών σε Επίπεδο Χώρας» (Υπουργείο Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας – Ειδική Γραμματεία Υδάτων, Μάιος 2016) προτείνεται η εφαρμογή της σχέσης 

(Κουτσογιάννης Σχεδιασμός αστικών δικτύων αποχέτευσης, Αθήνα 2011). 

 










 




25.0,
d

A048.0
1max

35.0

Aln01.036.0

 (1.13) 

 

όπου: 

Α: η έκταση της λεκάνης (km
2
) 

d: η διάρκεια της κρίσιμης βροχόπτωσης (hr)  

 

Για A=51,282km2 και d=2,410hr προκύπτει φ=0,875. 

 

Επομένως, η τελική τιμή της έντασης είναι i=33,442×0,875=29,27mm/hr. Εφόσον ο 

χρόνος συγκέντρωσης της υπό μελέτη λεκάνης είναι ίσος με tc=2,410hr ορίσθηκε διάρκεια 

υποθετικού βροχομετρικού επεισοδίου ίση με 3h. Επομένως, το συνολικό υποθετικό 

κρίσιμο ύψος βροχόπτωσης είναι ίσο με P = 29,27 mm/h × 3h = 87,81mm. 

1.7.3. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑ NRCS 
Σύμφωνα με την NRCS, η χρονική κατανομή των συμβάντων βροχόπτωσης με διάρκεια 

είκοσι τεσσάρων (24) ωρών μπορεί να αναπαρασταθεί από τη γραφική παράσταση του 

σχήματος 1.24 (NRCS, 1986). Έκαστη εκ των τεσσάρων (4) καμπυλών (Ι, ΙA, ΙΙ και ΙΙΙ) 
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αντιπροσωπεύει τη χρονική κατανομή του ύψους μίας 24ωρης βροχόπτωσης σε μία από 

τις τέσσερις (4) γεωγραφικές περιοχές στις οποίες υποδιαιρέθηκαν οι Η.Π.Α. (Σχήμα 1.25). 

 

 
Σχήμα 1.24: Χρονική κατανομή του ύψους κατακρημνισμάτων 24ωρων συμβάντων 

βροχόπτωσης σε έκαστη εκ των τεσσάρων (4) γεωγραφικών περιοχών των 
Η.Π.Α. κατά NRCS. 

 

 
Σχήμα 1.25: Γεωγραφικά όρια των τεσσάρων (Ι, ΙA, ΙΙ και ΙΙΙ) χρονικών κατανομών του 

ύψους 24ωρης βροχόπτωσης κατά NRCS (NRCS, 1986). 
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Εκ των τεσσάρων (4) χρονικών κατανομών, ο Τύπος ΙΑ αντιστοιχεί σε λιγότερο έντονες 

καταιγίδες σε αντίθεση με τον τύπο II ο οποίος αντιστοιχεί σε καταιγίδες μεγάλης έντασης. 

Από κλιματικής απόψεως, οι κατανομές Τύπου Ι και ΙA απαντώνται στις παραθαλάσσιες 

περιοχές του Ειρηνικού Ωκεανού (π.χ. Καλιφόρνια), όπου επικρατούν οι υγροί χειμώνες και 

τα ξηρά καλοκαίρια. Ο Τύπος ΙΙΙ αντικατοπτρίζει τις συνθήκες του Κόλπου του Μεξικού 

αλλά και των ακτών του Ατλαντικού όπου παρατηρούνται έντονες βροχοπτώσεις. Τέλος, η 

κατανομή Τύπου ΙΙ αναπαριστά τις συνθήκες των υπολοίπων περιοχών των Η.Π.Α. 

 

Η γραφική απεικόνιση των Τύπων κατανομών του σχήματος 1.24 δυσχεραίνει τη χρήση 

τους, καθώς απαιτούνται αρχικά διαδικασία ψηφιοποίησης και στη συνέχεια παρεμβολής 

οι οποίες, αφενός είναι χρονοβόρες αφετέρου μπορεί να εισάγουν σφάλματα. Για το λόγο 

αυτό, και για τη διευκόλυνση των μελετητών, στη διεθνή βιβλιογραφία απαντώνται 

πινακοποιημένες τιμές των καμπυλών, όπως αυτή του σχήματος 1.26 (Prakash, 2004). 

 

Τονίζεται πως, παρά το γεγονός πως οι συγκεκριμένοι Τύποι κατανομών έχουν 

τυποποιηθεί για 24ωρη διάρκεια βροχόπτωσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για 

διαφορετικής διάρκειας καταιγίδες κατόπιν αδιαστατοποίησης της στήλης του χρόνου 

διάρκειας και στη συνέχεια αναγωγής της στην επιθυμητή διάρκεια βροχόπτωσης. 
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Σχήμα 1.26: Αριθμητικές τιμές των κατανομών των Τύπων Ι, ΙA, II και ΙΙΙ της NRCS 

(Prakash, 2004). 
 

Για την εφαρμογή της μεθόδου NRCS, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η ορθή επιλογή ενός 

εκ των τεσσάρων Τύπων χρονικής κατανομής του ύψους βροχόπτωσης της καταιγίδας 
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σχεδιασμού. Όπως είναι γνωστό, το κλίμα της Ελλάδας είναι μεσογειακού τύπου, ήτοι 

διακρίνεται από ζεστά, ξηρά καλοκαίρια τα οποία ακολουθούνται από ψυχρούς και υγρούς 

χειμώνες. Κλιματικές συνθήκες που προσομοιάζουν αυτές του μεσογειακού κλίματος 

παρατηρούνται και σε άλλες περιοχές της υφηλίου όπως, αυτές περί τον 40ο παράλληλο 

του Βορείου Ημισφαιρίου αλλά και τον 40ο παράλληλο του Νοτίου Ημισφαιρίου (Σχήμα 

1.27). 

 

 
(α) 

 

 
(β) 

Σχήμα 1.27: Περιοχές της υφηλίου που χαρακτηρίζονται από κλιματικές συνθήκες 
μεσογειακού τύπου (πηγές: α) www.wikipedia.org, β) DiCastri et al., 1981). 

 

Όπως είναι εμφανές, κλίμα ανάλογο με αυτό της χώρας μας παρατηρείται σε περιοχές 

των ΗΠΑ (Καλιφόρνια), της Ν. Αφρικής, της Χιλής και της Ν. Αυστραλίας (Buckley, et al., 

2008). Συνεπώς, χρονικές κατανομές βροχόπτωσης που προσομοιάζουν καλύτερα στις 
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κλιματικές συνθήκες της χώρας μας είναι αυτές των Τύπων Ι και ΙΑ, οι οποίες ισχύουν για 

την Πολιτεία της Καλιφόρνια των ΗΠΑ. Στο ομβροθερμικό διάγραμμα που παρατίθεται στο 

Σχήμα 1.28 διακρίνεται ότι, στην περιοχή της Καλιφόρνια (κυκλικό εικονίδιο ερυθρού 

χρώματος) η μηνιαία κατανομή της βροχόπτωσης στο έτος, συνάδει με αντίστοιχες 

κατανομές στον Ελλαδικό χώρο. Συγκεκριμένα παρατηρείται ότι, τα μηνιαία ύψη 

βροχόπτωσης τους καλοκαιρινούς μήνες παρουσιάζουν πτωτική τάση, ενώ τους 

χειμερινούς μήνες ανοδική τάση. 

 

 
Σχήμα 1.28: Ομβροθερμικά διαγράμματα σε διάφορες Πολιτείες των ΗΠΑ (Ward and 

Timble, 2004). Με κυκλικό εικονίδιο ερυθρού χρώματος σημαίνεται η θέση 
της Πολιτείας της Καλιφόρνια. 

1.7.4. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ 

Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης χρησιμοποιείται η μέθοδος της NRCS, για τον 

υπολογισμό του ύψους περισσεύματος της βροχόπτωσης με τη βοήθεια τριών 

μεταβλητών: του ύψους βροχόπτωσης, της αρχικής κατάστασης υγρασίας του εδάφους 

και του υδρολογικού συστήματος εδάφους - εδαφοκάλυψης. Η μέθοδος της NRCS μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση του περισσεύματος της βροχής ή την εκτίμηση της 

συνολικής άμεσης απορροής που προήλθε από βροχή συγκεκριμένης διάρκειας. 

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη μέθοδο, εκτιμάται ότι, οι αρχικές απώλειες (συγκράτησης σε 

μικροκοιλότητες του εδαφους και εξάτμισης) είναι 20% των συνολικών απωλειών (S), δηλαδή 

της διαφοράς μεταξύ συνολικού ύψους βροχόπτωσης (P) και συνολικού ύψους 

απορροϊκής βροχόπτωσης (Q) το οποίο δίνεται από τις σχέσεις (σε mm νερού): 

 

 
 S8,0P

S2,0P
4,25Q

2




  όταν Ρ >0,2S (1.14) 
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και 

0Q  όταν Ρ <0,2S (1.15) 

 

Η δυνητική αποθηκευτικότητα S μπορεί να εκφραστεί (σε mm νερού) συναρτήσει ενός 

παράγοντα CN σύμφωνα με τη σχέση: 

254
CN

25400
S   (1.16) 

 

όπου: 

 

CN: ο απορροϊκός συντελεστής (Curve Number) που αντιπροσωπεύει τη συνδυασμένη 

επίδραση του εδάφους, του τρόπου χρήσης και διαχείρισης αυτού, των 

καλλιεργητικών συνθηκών και της προηγούμενης υγρασιακής κατάστασης. 

 

Εισάγοντας την εξίσωση (1.16) στην εξίσωση (1.14) προκύπτει η σχέση μεταξύ συνολικού 

ύψους απορροϊκής βροχόπτωσης Q και απορροϊκού συντελεστή CN (σε mm νερού): 

 









































8008
4,25

P
CNCN

2002
4,25

P
CN4,25

Q

2

 (1.17) 

 

Βάσει της μεθόδου του απορροϊκού συντελεστή, η τιμή αυτού εξαρτάται και από την 

πρότερη υγρασιακή κατάσταση του εδάφους η οποία, επιδρά σημαντικά τόσο στον όγκο 

όσο και στο ρυθμό απορροής. Η NRCS ανέπτυξε τους κάτωθι τρεις (3) τύπους πρότερης 

υγρασιακής κατάστασης βάσει της συνολικής βροχόπτωσης των προηγούμενων πέντε (5) 

ημερών (Πίνακας 1.11): 

 

Τύπος Ι: ξηρά εδάφη των οποίων η υγρασία βρίσκεται υψηλότερα από το σημείο 

μόνιμης μάρανσης. 

Τύπος ΙΙ: μέση υγρασιακή κατάσταση 

Τύπος ΙΙΙ: το έδαφος έχει δεχθεί ισχυρή βροχόπτωση ή χαμηλή βροχόπτωση και χαμηλές 

θερμοκρασίες. 
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Πίνακας 1.10: Εποχιακά όρια συνολικής βροχόπτωσης για τους τρεις (3) τύπους 
πρότερης υγρασιακής κατάστασης (Ponce, 1994). 

Πρότερη 
υγρασιακή 
κατάσταση 

Περιγραφή 

Συνολική βροχόπτωση 
προηγουμένων πέντε (5) 

ημερών (mm) 
Χειμερινή 
περίοδος 

Βλαστική 
περίοδος 

Ι (ξηρή) 

Βέλτιστη κατάσταση της υδρολογικής λεκάνης κατά 
την οποία το έδαφος είναι ξηρό (όχι σε επίπεδο 
σημείου μόνιμης μάρανσης) και έχει διενεργηθεί 

ικανοποιητική άρωση 

<13 <36 

ΙΙ (μέση) Μέση περίπτωση ετησίων πλημμυρών 13-28 36-53 

ΙΙΙ (υγρή) 

Συνθήκη κατά την οποία, ισχυρή βροχόπτωση (ή 
ελαφρά βροχόπτωση και χαμηλές θερμοκρασίες) 

έχουν επικρατήσει κατά τις τελευταίες πέντε ημέρες 
πριν από την καταιγίδα σχεδιασμού 

>28 >53 

 

Κατόπιν συσχετίσεων μεταξύ των τιμών CNI, CNII και CNIII, προέκυψαν οι κάτωθι σχέσεις 

(Ponce, 1994): 

II

II
I

CN013,03,2

CN
CN


  (1.18) 

 

και 

II

II
III

CN0057,043,0

CN
CN


  (1.19) 

 

με την τιμή CNII να προκύπτει από τον Πίνακα 1.12 στον οποίο, πέραν της πρότερης 

υγρασιακής κατάστασης, η τιμή του απορροϊκού συντελεστή εξαρτάται και από τη 

διηθητικότητα του εδάφους. Βάσει αυτής, τα εδάφη χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες: 

 

Κατηγορία Α: Εδάφη με υψηλή βασική διηθητικότητα (>7,62mm/h) και υψηλή 

διαπερατότητα (π.χ. αμμώδη, πηλοαμμώδη ή αμμοπηλώδη εδάφη). 

Κατηγορία Β: Εδάφη με μέτρια βασική διηθητικότητα (3,81-7,62mm/h) και διαπερατότητα 

(π.χ. ιλυοπηλώδη ή πηλώδη εδάφη). 

Κατηγορία C: Εδάφη με μικρή βασική διηθητικότητα (1,27-3,81mm/h) και διαπερατότητα 

(π.χ. αμμοαργιλοπηλώδη εδάφη) 

Κατηγορία D: Εδάφη με πολύ μικρή βασική διηθητικότητα (<1,27mm/h) και διαπερατότητα. 

(π.χ. αργιλοπηλώδη, ιλυοαργιλοπηλώδη, αμμοαργιλώδη, ιλυοπηλώδη, πηλώδη 

εδάφη ή εδάφη με παρουσία υψηλής υπόγειας στάθμης ή με αδιαπέρατο στρώμα) 

 

Ο συνδυασμός διηθητικότητας εδάφους και χρήσης γης μπορεί να εκφρασθεί με τον 

απορροϊκό συντελεστή CNΙΙ που προκύπτει για τον Τύπο II της αρχικής υγρασίας από τον 

Πίνακα 1.12. 
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Πίνακας 1.11: Απορροϊκός συντελεστής CNΙΙ (πηγή: ΟΜΟΕ-ΑΣΥΕΟ, 2002) 

Χρήση γης 
Υδρολογική κατηγορία 

εδάφους 

Α Β C D 

Καλλιεργούμενες εκτάσεις         

Χωρίς έργα συντήρησης (π.χ. διαμόρφωση εδάφους σε ισοϋψείς) 72 81 88 91 

Με έργα συντήρησης 62 71 78 81 

Ορεινοί βοσκότοποι       

Κακή κατάσταση 68 79 86 89 

Καλή κατάσταση 39 61 74 80 

Λιβαδικές εκτάσεις       

Καλή κατάσταση 30 58 71 78 

Δασικές εκτάσεις       

Αραιή συστάδα 45 66 77 83 

Πυκνή συστάδα 25 55 70 77 

Ελεύθερες εκτάσεις, γήπεδο γκολφ, πάρκα       

Καλή κατάσταση, κάλυψη με γρασίδι στο 75% της έκτασης 39 61 74 80 

Μέτρια κατάσταση, κάλυψη με γρασίδι στο 50% της περιοχής 49 69 79 84 

Εμπορικές περιοχές  (85% αδιαπέρατες) 89 92 94 95 

Βιομηχανικές περιοχές  (72% αδιαπέρατες) 81 88 91 93 

Οικιστικές περιοχές       

 Μέσο μέγεθος  Ποσοστό αδιαπέρατης       

 Οικοπέδου επιφάνειας       

 < 500 65 77 85 90 92 

 1000 40 61 75 83 87 

 1500 30 57 72 81 86 

 2000 25 54 70 80 85 

 4000 20 51 68 79 84 

Χώροι πάρκινγκ, στέγες, κ. λ. π. 98 98 98 98 

Δρόμοι       

με οδόστρωμα και αγωγούς ομβρίων 98 98 98 98 

χαλικόστρωτοι 76 85 89 91 

χωματόδρομοι 72 82 87 89 

Αστικές συνθήκες       

Γυμνό έδαφος 77 86 91 94 

Κήποι ή θάμνοι 72 81 88 91 

Μεγάλη κάλυψη με πράσινο (>75% της διαπερατής περιοχής) 39 61 74 80 

Μέτρια κάλυψη πρασίνου (50-75% της διαπερατής περιοχής) 49 69 79 84 

Μικρή κάλυψη πρασίνου (<50% της διαπερατής περιοχής) 68 79 86 89 

Άλση 36 60 73 79 

 

Οι χρήσεις γης της λεκάνης λήφθηκαν από το πρόγραμμα Corine Land Cover 2012 (Σχήμα 

1.29) και εν συνεχεία αντιστοιχίστηκαν στις χρήσεις γης του Πίνακα 1.11 και υπολογίστηκε 

σύνθετος συντελεστής απορροής CN. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατανομή των 

χρήσεων γης της κατηγορίας διηθητικότητας Α στην υπό μελέτη λεκάνη απορροής. 
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Σχήμα 1.29: Χάρτης χρήσεων γης στην υπό μελέτη λεκάνη απορροής Λ1 σύμφωνα με το 

πρόγραμμα Corine Land Cover 2012. 
 

Πίνακας 1.12: Κατανομή χρήσεων γης της κατηγορίας διηθητικότητας Α στην υπό μελέτη 
λεκάνη απορροής. 

Κατηγορία 
Corine Χρήσεις γης Corine 

Έκταση 
(m

2
) 

Χρήσεις γης 
Πίνακας 1.11 

CNII 

κατηγορία Α 
Πίνακας 1.11 

243 

Γη που χρησιμοποιείται κυρίως για 
γεωργία μαζί με σημαντικά τμήματα 
φυσικής βλάστησης - 

Αστικές συνθήκες 
μέτρια κάλυψη 

πρασίνου 49 

311 Δάσος πλατύφυλλων 1.040,30 
Δασικές εκτάσεις 
πυκνή συστάδα 25 

312 Δάσος κωνοφόρων 7.639,16 
Δασικές εκτάσεις 
πυκνή συστάδα 25 

313 Μικτό δάσος 5.641,96 
Δασικές εκτάσεις 
πυκνή συστάδα 25 

321 Φυσικοί βοσκότοποι - 
Ορεινοί βοσκότοποι 
σε κακή κατάσταση 68 

322 Θάμνοι και χερσότοποι 64.148,49 
Ορεινοί βοσκότοποι 
σε κακή κατάσταση 68 

323 Σκληροφυλλική βλάστηση 255.587,91 
Δασικές εκτάσεις 
αραιή συστάδα 45 

324 
Μεταβατικές δασώδεις και θαμνώδεις 
εκτάσεις - 

Δασικές εκτάσεις 
αραιή συστάδα 45 
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Κατηγορία 
Corine Χρήσεις γης Corine 

Έκταση 
(m

2
) 

Χρήσεις γης 
Πίνακας 1.11 

CNII 

κατηγορία Α 
Πίνακας 1.11 

332 Απογυμνωμένοι βράχοι - Γυμνό Έδαφος 77 

333 Εκτάσεις με αραιή βλάστηση - 
Δασικές εκτάσεις 
αραιή συστάδα 45 

 

Ακολουθεί πίνακας στον οποίο δίνεται η κατανομή των χρήσεων γης της κατηγορίας 

διηθητικότητας Β στην υπό μελέτη λεκάνη απορροής. 

 

Πίνακας 1.13: Κατανομή χρήσεων γης της κατηγορίας διηθητικότητας Β στην υπό μελέτη 
λεκάνη απορροής. 

Κατηγορία 
Corine Χρήσεις γης Corine 

Έκταση 
(m

2
) 

Χρήσεις γης 
Πίνακας 1.11 

CNII 

κατηγορία Β 
Πίνακας 1.11 

243 

Γη που χρησιμοποιείται κυρίως για 
γεωργία μαζί με σημαντικά τμήματα 
φυσικής βλάστησης 1.045.028,99 

Αστικές συνθήκες 
μέτρια κάλυψη 

πρασίνου 69 

311 Δάσος πλατύφυλλων 6.725.423,58 
Δασικές εκτάσεις 
πυκνή συστάδα 55 

312 Δάσος κωνοφόρων 1.797.866,86 
Δασικές εκτάσεις 
πυκνή συστάδα 55 

313 Μικτό δάσος 8.284.348,24 
Δασικές εκτάσεις 
πυκνή συστάδα 55 

321 Φυσικοί βοσκότοποι 2.739.846,08 
Ορεινοί βοσκότοποι 
σε κακή κατάσταση 79 

322 Θάμνοι και χερσότοποι 2.053.540,55 
Ορεινοί βοσκότοποι 
σε κακή κατάσταση 79 

323 Σκληροφυλλική βλάστηση 1.907.182,20 
Δασικές εκτάσεις 
αραιή συστάδα 66 

324 
Μεταβατικές δασώδεις και θαμνώδεις 
εκτάσεις 12.442.829,19 

Δασικές εκτάσεις 
αραιή συστάδα 66 

332 Απογυμνωμένοι βράχοι 446.635,82 Γυμνό Έδαφος 86 

333 Εκτάσεις με αραιή βλάστηση 406.491,32 
Δασικές εκτάσεις 
αραιή συστάδα 66 

 

Ακολουθεί πίνακας στον οποίο δίνεται η κατανομή των χρήσεων γης της κατηγορίας 

διηθητικότητας C στην υπό μελέτη λεκάνη απορροής. 

 

Πίνακας 1.14: Κατανομή χρήσεων γης της κατηγορίας διηθητικότητας C στην υπό μελέτη 
λεκάνη απορροής. 

Κατηγορία 
Corine Χρήσεις γης Corine 

Έκταση 
(m

2
) 

Χρήσεις γης 
Πίνακας 1.11 

CNII 

κατηγορία C 
Πίνακας 1.11 

243 

Γη που χρησιμοποιείται κυρίως για 
γεωργία μαζί με σημαντικά τμήματα 
φυσικής βλάστησης 261.713,43 

Αστικές συνθήκες 
μέτρια κάλυψη 

πρασίνου 79 

311 Δάσος πλατύφυλλων 2.226.386,70 
Δασικές εκτάσεις 
πυκνή συστάδα 70 
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Κατηγορία 
Corine Χρήσεις γης Corine 

Έκταση 
(m

2
) 

Χρήσεις γης 
Πίνακας 1.11 

CNII 

κατηγορία C 
Πίνακας 1.11 

312 Δάσος κωνοφόρων 665.743,07 
Δασικές εκτάσεις 
πυκνή συστάδα 70 

313 Μικτό δάσος 4.074.931,39 
Δασικές εκτάσεις 
πυκνή συστάδα 70 

321 Φυσικοί βοσκότοποι 713.001,06 
Ορεινοί βοσκότοποι 
σε κακή κατάσταση 86 

322 Θάμνοι και χερσότοποι 586.485,29 
Ορεινοί βοσκότοποι 
σε κακή κατάσταση 86 

323 Σκληροφυλλική βλάστηση 381.541,72 
Δασικές εκτάσεις 
αραιή συστάδα 77 

324 
Μεταβατικές δασώδεις και θαμνώδεις 
εκτάσεις 3.895.873,63 

Δασικές εκτάσεις 
αραιή συστάδα 77 

332 Απογυμνωμένοι βράχοι 129.559,47 Γυμνό Έδαφος 91 

333 Εκτάσεις με αραιή βλάστηση 163.698,31 
Δασικές εκτάσεις 
αραιή συστάδα 77 

 

Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία των πινάκων 1.12, 1.13 και 1.14 υπολογίστηκε σύνθετος 

συντελεστής απορροής για τη λεκάνη ίσος με CNII=65,86. Εφαρμόζοντας την εξίσωση 

1.19 για τον υπολογισμό του CNIII προκύπτει μέσος απορροϊκός συντελεστής CNIII=81,78. 

 

Στη συνέχεια παρατίθενται εξισώσεις που συνδέουν τον απορροϊκό συντελεστή CN με την 

κλίση της λεκάνης (Huang, M., G. Jacgues, Z. Wang, and G. Monique, 2006. “A modification to 

the soil conservation service curve number method for steep slopes in the Loess Plateau of China” 

Hydrological processes 20(3), pp. 579-589). Οι εξισώσεις αυτές εμπεριέχουν τη μέση κλίση 

της λεκάνης απορροής. Η μέση κλίση της λεκάνης έχει υπολογιστεί ίση με i=0,190. 
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Η τελική επιλεγμένη τιμή του CN είναι ο αριθμητικός μέσος όρος των CNslopeA και CNslopeB 

ήτοι: 

 

CN=(CNslopeA+ CNslopeB)/2=(66,28+70,41)/2=68,3468,5 

 

Συνεπώς, το ύψος απορροϊκής βροχόπτωσης (excess rainfall) υπολογίζεται (εξίσωση 1.17): 
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1.7.5. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ NRCS 
ΤΥΠΟΥ Ι 

Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενη ενότητα, οι χρονικές κατανομές βροχόπτωσης 

κατά NRCS που προσομοιάζουν καλύτερα στις κλιματικές συνθήκες της χώρας μας, είναι 

αυτές των Τύπων Ι και ΙΑ, αμφότερες οι οποίες ισχύουν για την Πολιτεία της Καλιφόρνια 

των ΗΠΑ. Στην παρούσα μελέτη, για την κατανομή της βροχόπτωσης, επιλέχθηκε ο 

Τύπος Ι. Χρησιμοποιώντας τις τιμές του σχήματος 1.26, το συνολικό ύψος των 86,40mm 

της καταιγίδας σχεδιασμού, με 3ωρη διάρκεια και Τ=50 έτη, κατανέμεται όπως 

παρουσιάζεται στον Πίνακα 1.15 και απεικονίζεται στο Σχήμα 1.30. Οι τιμές του ωριαίου 

ύψους απορροϊκής βροχόπτωσης παρουσιάζονται επίσης στον Πίνακα 1.15 και 

απεικονίζονται στο Σχήμα 1.31. 

 

Πίνακας 1.15: Ωριαία κατανομή του συνολικού ύψους της επιλεχθείσας καταιγίδας 
σχεδιασμού, με τη μέθοδο NRCS Τύπου Ι. 

Χρονικό 
διάστημα 

βροχόπτωσης 

Ωριαίο ύψος 
βροχόπτωσης 

Αθροιστικό ύψος 
βροχόπτωσης, Ρ 

Αθροιστική 
απορροϊκή 

βροχόπτωση, Q 

Ωριαία 
απορροϊκή 

βροχόπτωση 

(h) (mm) (mm) (mm) (mm) 

1 17,04 17,04 0,36 0,36 

2 56,02 73,06 14,83 14,47 

3 14,75 87,81 22,92 8,08 

ΣΥΝΟΛΟ 87,81   22,92 
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Σχήμα 1.30: Κατανομή του συνολικού ύψους της καταιγίδας σχεδιασμού (87,81mm). 
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Σχήμα 1.31: Κατανομή του συνολικού ύψους απορροϊκής βροχόπτωσης (22,92mm). 

1.7.6. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΙΑΙΟΥ ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ 
Ο υπολογισμός της πλημμυρικής αιχμής σχεδιασμού απαιτεί τον υπολογισμό του 

μοναδιαίου υδρογραφήματος (ΜΥΓ) της λεκάνης απορροής. Για τον υπολογισμό του ΜΥΓ 

θα χρησιμοποιηθεί το αδιάστατο μοναδιαίο υδρογράφημα της NRCS. 
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Εφαρμόζοντας στην εξίσωση 1.10 όπου CN=68,5, Y=19,0%, και L=10,229km 

υπολογίζεται χρόνος καθυστέρησης ίσος με tLag=1,68hr. Πρόκειται να υπολογιστεί το 

μοναδιαίο υδρογράφημα διάρκειας μιας ώρας (1hr). Επομένως, t0=1,00hr. Με 

αντικατάσταση στην εξίσωση 1.19 υπολογίζεται χρόνος εμφάνισης της παροχής αιχμής 

tpeak=2,18hr. Ακολούθως η παροχή αιχμής του μοναδιαίου υδρογραφήματος προκύπτει 

από την εξίσωση 1.8 και είναι ίση με Qpeak=48,95m3/s. 

 

Χρησιμοποιώντας το συνθετικό αδιάστατο υδρογράφημα της NRCS, υπολογίστηκε το 

μοναδιαίο (ύψος απορροϊκής βροχόπτωσης 1cm – 10mm) υδρογράφημα της λεκάνης 

απορροής διάρκειας 1h, το οποίο εμφαίνεται στο Σχήμα 1.32. Η αιχμή του ΜΥΓ–1h είναι 

ίση με 48,95m3/s και εμφανίζεται 2,18h μετά την έναρξη της μοναδιαίας βροχόπτωσης. 
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Σχήμα 1.32: Το ΜΥΓ-1h της λεκάνης του ρέματος Βαθυρρεύματος στη θέση του ΜΥΗΣ, 
λεκάνη Λ1, σύμφωνα με τη μέθοδο της NRCS. Με τις ερυθρού χρώματος 
κουκκίδες διακρίνονται τα υπολογισμένα σημεία του ΜΥΓ. 

1.7.7. ΠΛΗΜΜΥΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ 
Λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή πρακτική και όπως προαναφέρθηκε, για την προσέγγιση 

του πλημμυρογραφήματος, μελετήθηκε θεωρητικό συμβάν καταιγίδας διάρκειας τριών (3) 

ωρών. Το συμβάν αυτό θεωρήθηκε πως αποτελείται από τρία (3) επιμέρους συνεχόμενα 
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συμβάντα βροχόπτωσης ίσης διάρκειας (1h). Το συνολικό ύψος των κατακρημνισμάτων 

συμβάντος καταιγίδας των αυτών υπολογίστηκε ίσο με P=87,81mm. 

 

Για την ολοκλήρωση και τη σύνθεση του πλημμυρογραφήματος κρίνεται σκόπιμο να 

συμπεριληφθεί η τιμή της βασικής απορροής η οποία είναι η συνήθης – κανονική παροχή 

του ποταμού που προέρχεται από το νερό που κινείται υπογείως και συμβάλλει στην κοίτη 

του υδατορέματος. Θεωρώντας ότι τυχόν πλημμυρικά συμβάντα είναι πιθανότερο να 

προκύψουν κατά το υγρό χειμερινό εξάμηνο, η εκτίμηση της βασικής απορροής του 

ρέματος δέον όπως αναφέρεται στο αυτό χρονικό διάστημα. Η διακύμανση της μέσης 

μηνιαίας βασικής απορροής του ρέματος «Βαθυρρεύματος» στη θέση του σταθμού κατά 

το χειμερινό εξάμηνο (όπως προκύπτει εκ των υδρολογικών δεδομένων που συνοδεύουν τη 

ΜΠΕ) παρουσιάζεται στον Πίνακα 1.16. 

 

Πίνακας 1.16: Μέση παροχή του ρέματος «Βαθυρρεύματος» στη θέση του σταθμού κατά 
το χειμερινό εξάμηνο 

Μήνας Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος 

Παροχή 0,28m
3
/s 1,08m

3
/s 1,73m

3
/s 1,36m

3
/s 1,38m

3
/s 1,42m

3
/s 

 

Δεδομένου ότι, μεταξύ των παροχών Οκτωβρίου και Νοεμβρίου και των παροχών του 

διαστήματος Δεκεμβρίου-Μαρτίου υπάρχει διαφοροποίηση τάξης μεγέθους, η εκτίμηση 

της βασικής απορροής του ρέματος, κατά τη χειμερινή περίοδο, είναι ορθότερη εάν 

προκύψει από τη μέση τιμή των παροχών του τετραμήνου Δεκεμβρίου-Μαρτίου. Βάσει 

αυτής της θεώρησης προκύπτει πως, η βασική απορροή στη θέση του σταθμού ανέρχεται 

στα 1,47m3/s.  

 

Πολλαπλασιάζοντας το ΜΥΓ–1h με το ωριαίο ύψος της απορροϊκής βροχόπτωσης και 

μετέπειτα προσθέτοντας α) τρεις (3) φορές τα ανωτέρω ΜΥΓ–1h μετατοπισμένα χρονικά 

κατά μία (1) ώρα και, β) την εκτίμηση της μέσης ημερήσιας βασικής απορροής του 

χειμερινού εξαμήνου (ίση με 1,47m
3
/s), προκύπτει το ζητούμενο υδρογράφημα πλημμύρας 

που παρουσιάζεται στο Σχήμα 1.33. Εκ των υπολογισμών προκύπτει πως, η πλημμυρική 

αιχμή ανέρχεται στα 102,77m3/s και αναμένεται περί τις 3 ώρες και 36 λεπτά μετά την 

έναρξη της καταιγίδας σχεδιασμού. 
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Σχήμα 1.33: Με μπλε χρώμα απεικονίζεται το πλημμυρογράφημα της λεκάνης απορροής 

του Βαθυρρεύματος στη θέση του ΜΥΗΣ και με κόκκινο χρώμα τα 
επιμέρους μετατοπισμένα ΜΥΓ–1h πολλαπλασιασμένα με το ωριαίο ύψος 
της απορροϊκής βροχόπτωσης από τη σύνθεση των οποίων προκύπτει το 
πλημμυρογράφημα. 

1.8. ΕΡΕΥΝΑ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΟΠΑΡΟΧΗΣ – ΠΑΡΟΧΗ 
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ Λ1 

Η μεταφορά των υλών κατά τις απορροϊκές βροχοπτώσεις θεωρείται συνεχής και 

πραγματοποιείται είτε ως αιωρομεταφορά είτε ως στερεομεταφορά, η ένταση της οποίας 

στη μονάδα του χρόνου χαρακτηρίζεται ως στερεοπαροχή. 

 

Η εκτίμηση της μέγιστης στερεοπαροχής για περίοδο επαναφοράς ίση με αυτή της 

υδρολογικής διερεύνησης (ήτοι Τ=50 έτη) πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια της μεθόδου 

των Stiny-Herheulidze, η οποία περιγράφεται από την εξίσωση 1.20. Η συγκεκριμένη 

μέθοδος εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό της πραγματικής μέγιστης στερεοπαροχής 

του ρέματος. 

 

5050 maxQ
Pn)Yn(100

mPn
maxG




  (1.20) 
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όπου: 

maxG50: η στερεοπαροχή του ρέματος (m3
/s) 

maxQ50:  η μέγιστη υδατοπαροχή του ρέματος (m3
/s) για περίοδο επαναφοράς 50 ετών, 

η οποία υπολογίστηκε στην ενότητα 1.6.7 (maxQ50=102,77m
3
/s). 

Pn:  Το επί τοις εκατό βάρος των υλικών ανάλογα με την κλίση. Στη συγκεκριμένη 

μελέτη ελήφθη τιμή 25 που αντιστοιχεί σε κλίση λεκάνης 16 έως 25% 

(Κωτούλας, «Ορεινή Υδρονομική Τόμος 1», 2001). 

m: ο βαθμός χειμαρρικότητας της λεκάνης απορροής που ελήφθη για λεκάνη 

μέσης χειμαρρικότητας ίσος με 1,0 (Κωτούλας, «Ορεινή Υδρονομική Τόμος 1», 

2001). 

Υn:  το βάρος ενός κυβικού μέτρου σε τόνους μεταφερόμενου σταθερού φορτίου. 

Λαμβάνει τιμές μεταξύ 1,5 (άμμος) και 2,6 (κροκάλες γρανιτών). Για την παρούσα 

λεκάνη επιλέχθηκε η τιμή 2,1. 

 

Με την εφαρμογή των ανωτέρω στην εξίσωση (1.20), υπολογίζεται η στερεοπαροχή στην 

έξοδο της λεκάνης. Από τους υπολογισμούς προέκυψε maxG50= 16,31m3/s. 

 

Αντίστοιχα, η μέγιστη υδατοστερεοπαροχή, προκύπτει ως το άθροισμα της μέγιστης 

υδατοπαροχής και της μέγιστης στερεοπαροχής. Ισχύει επομένως:  

max(Q50+G50) = 102,77+16,31 = 119,08m3/s . 

 

Επομένως, η παροχή για την υδραυλική προσομοίωση και τη διαδικασία της οριοθέτησης 

του Βαθυρρεύματος στη θέση του σταθμού είναι ίση με Q=119,08m3/s. 

1.9. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ 
ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ 

1.9.1. ΚΡΙΣΙΜΟ ΥΨΟΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ 
Για την εξαγωγή του ύψους βροχόπτωσης της καταιγίδας σχεδιασμού λήφθηκε υπόψη το 

τεύχος με τίτλο «Κατάρτιση Ομβρίων Καμπυλών σε Επίπεδο Χώρας» του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Ειδική Γραμματεία Υδάτων, Μάιος 2016 όπως 

προαναφέρθηκε. Πλησίον της λεκάνης απορροής είναι οι σταθμοί Γραμμένη Οξυά, 

Αράχωβα και Γρηγόριο. Στο σχήμα που ακολουθεί δίνονται οι θέσεις των σταθμών ως 

προς το κέντρο βάρους της λεκάνης απορροής. 
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Σχήμα 1.34: Θέσεις σταθμών πλησίον της υδρολογικής λεκάνης (μπλε χρώμα). Με 

σημειακό κυκλικό εικονίδιο κόκκινου χρώματος απεικονίζεται το κέντρο 
βάρους της λεκάνης. Αναγράφονται οι αποστάσεις των σταθμών από το 
κέντρο βάρους σε km (το σχήμα είναι άνευ κλίμακας). 

 

Ο υπολογισμός της πλημμυρικής παροχής θα γίνει για περίοδο επαναφοράς Τ=50έτη, 

όπως ορίζεται στο άρθρο 2 των τεχνικών προδιαγραφών σύνταξης φακέλου οριοθέτησης 

(ΦΕΚ428/Β/15-02-2017). Εφαρμόζοντας την όμβρια καμπύλη της εξίσωσης 1.11 για Τ= 50 

έτη και διάρκεια d ίση με το χρόνο συγκέντρωσης της λεκάνης ήτοι tc=1,633hr για έκαστο 

από τους σταθμούς προκύπτουν οι ακόλουθες σημειακές εντάσεις. 

 

11,06km 

14,18km 

12,78km 

6,64km 
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Πίνακας 1.17: Σημειακές εντάσεις σταθμών. 

΄Ονομα Ένταση (mm/hr) 

Αργιθέα 34,365 

Μεσοχώρα 40,025 

Περτούλι 32,726 

Πολυνέρι 47,457 

 

Ακολουθώντας τη μεθοδολογία που αναφέρθηκε προηγουμένως για τη λεκάνη στη θέση 

της υδροληψίας συντάσσεται ο κάτωθι πίνακας με τη σταθμισμένη ένταση κάθε σταθμού. 

 

Πίνακας 1.18: Βάρος σταθμών και ανηγμένη εντάση. 

΄Ονομα 

Απόσταση 
σταθμού d 

(km) 

1/d
2 

 

(km
-2

) Βάρος w 
Ένταση (mm/hr) 
(Πινάκας 1.17) 

Σταθμισμένη 
ένταση (mm/hr) 

Αργιθέα 12,776 0,006 0,146 33,639 5,016 

Μεσοχώρα 11,062 0,008 0,195 39,180 7,792 

Περτούλι 14,175 0,005 0,119 32,035 3,880 

Πολυνέρι 6,637 0,023 0,541 46,455 25,665 

 Σύνολο 0,042 Σύνολο 42,353 

 

Ο συντελεστής απομείωσης υπολογίστηκε από την εξίσωση 1.13. Για A=18,37km2 και 

d=1,633hr προκύπτει φ=0,894. 

 

Επομένως, η τελική τιμή της έντασης είναι i=42,353×0,894=37,87mm/hr. Εφόσον ο 

χρόνος συγκέντρωσης της υπό μελέτη λεκάνης είναι ίσος με tc=1,633hr ορίσθηκε διάρκεια 

υποθετικού βροχομετρικού επεισοδίου ίση με 2h. Επομένως, το συνολικό υποθετικό 

κρίσιμο ύψος βροχόπτωσης είναι ίσο με P = 37,87 mm/h × 2h = 75,74mm. 

1.9.2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ 
Οι χρήσεις γης της λεκάνης λήφθηκαν από το πρόγραμμα Corine Land Cover 2012 (Σχήμα 

1.35) και εν συνεχεία αντιστοιχίστηκαν στις χρήσεις γης του Πίνακα 1.11 και υπολογίστηκε 

σύνθετος συντελεστής απορροής CN. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατανομή των 

χρήσεων γης της κατηγορίας διηθητικότητας Α στην υπό μελέτη λεκάνη απορροής. 
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Σχήμα 1.35: Χάρτης χρήσεων γης στην υπό μελέτη λεκάνη απορροής Λ2 σύμφωνα με το 

πρόγραμμα Corine Land Cover 2012. 
 

Πίνακας 1.19: Κατανομή χρήσεων γης της κατηγορίας διηθητικότητας Α στην υπό μελέτη 
λεκάνη απορροής. 

Κατηγορία 
Corine Χρήσεις γης Corine 

Έκταση 
(m

2
) 

Χρήσεις γης 
Πίνακας 1.11 

CNII 

κατηγορία Α 
Πίνακας 1.11 

243 

Γη που χρησιμοποιείται κυρίως για 
γεωργία μαζί με σημαντικά τμήματα 
φυσικής βλάστησης - 

Αστικές συνθήκες 
μέτρια κάλυψη 

πρασίνου 49 

311 Δάσος πλατύφυλλων - 
Δασικές εκτάσεις 
πυκνή συστάδα 25 

313 Μικτό δάσος - 
Δασικές εκτάσεις 
πυκνή συστάδα 25 

321 Φυσικοί βοσκότοποι - 
Ορεινοί βοσκότοποι 
σε κακή κατάσταση 68 

322 Θάμνοι και χερσότοποι - 
Ορεινοί βοσκότοποι 
σε κακή κατάσταση 68 

323 Σκληροφυλλική βλάστηση 44.342,78 
Δασικές εκτάσεις 
αραιή συστάδα 45 

324 
Μεταβατικές δασώδεις και θαμνώδεις 
εκτάσεις 140.822,76 

Δασικές εκτάσεις 
αραιή συστάδα 45 

333 Εκτάσεις με αραιή βλάστηση - 
Δασικές εκτάσεις 
αραιή συστάδα 45 

 

Ακολουθεί πίνακας στον οποίο δίνεται η κατανομή των χρήσεων γης της κατηγορίας 

διηθητικότητας Β στην υπό μελέτη λεκάνη απορροής. 
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Πίνακας 1.20: Κατανομή χρήσεων γης της κατηγορίας διηθητικότητας Β στην υπό μελέτη 
λεκάνη απορροής. 

Κατηγορία 
Corine Χρήσεις γης Corine 

Έκταση 
(m

2
) 

Χρήσεις γης 
Πίνακας 1.11 

CNII 

κατηγορία Β 
Πίνακας 1.11 

243 

Γη που χρησιμοποιείται κυρίως για 
γεωργία μαζί με σημαντικά τμήματα 
φυσικής βλάστησης 101.743,37 

Αστικές συνθήκες 
μέτρια κάλυψη 

πρασίνου 69 

311 Δάσος πλατύφυλλων 6.273.343,03 
Δασικές εκτάσεις 
πυκνή συστάδα 55 

313 Μικτό δάσος 2.759.358,98 
Δασικές εκτάσεις 
πυκνή συστάδα 55 

321 Φυσικοί βοσκότοποι 723.927,98 
Ορεινοί βοσκότοποι 
σε κακή κατάσταση 79 

322 Θάμνοι και χερσότοποι 481.048,75 
Ορεινοί βοσκότοποι 
σε κακή κατάσταση 79 

323 Σκληροφυλλική βλάστηση 278.839,64 
Δασικές εκτάσεις 
αραιή συστάδα 66 

324 
Μεταβατικές δασώδεις και θαμνώδεις 
εκτάσεις 3.082.220,27 

Δασικές εκτάσεις 
αραιή συστάδα 66 

333 Εκτάσεις με αραιή βλάστηση 34.544,56 
Δασικές εκτάσεις 
αραιή συστάδα 66 

 

Ακολουθεί πίνακας στον οποίο δίνεται η κατανομή των χρήσεων γης της κατηγορίας 

διηθητικότητας C στην υπό μελέτη λεκάνη απορροής. 

 

Πίνακας 1.21: Κατανομή χρήσεων γης της κατηγορίας διηθητικότητας C στην υπό μελέτη 
λεκάνη απορροής. 

Κατηγορία 
Corine Χρήσεις γης Corine 

Έκταση 
(m

2
) 

Χρήσεις γης 
Πίνακας 1.11 

CNII 

κατηγορία C 
Πίνακας 1.11 

243 

Γη που χρησιμοποιείται κυρίως για 
γεωργία μαζί με σημαντικά τμήματα 
φυσικής βλάστησης 4.929,25 

Αστικές συνθήκες 
μέτρια κάλυψη 

πρασίνου 79 

311 Δάσος πλατύφυλλων 2.104.119,97 
Δασικές εκτάσεις 
πυκνή συστάδα 70 

313 Μικτό δάσος 1.626.688,67 
Δασικές εκτάσεις 
πυκνή συστάδα 70 

321 Φυσικοί βοσκότοποι 267.602,15 
Ορεινοί βοσκότοποι 
σε κακή κατάσταση 86 

322 Θάμνοι και χερσότοποι - 
Ορεινοί βοσκότοποι 
σε κακή κατάσταση 86 

323 Σκληροφυλλική βλάστηση 163.047,31 
Δασικές εκτάσεις 
αραιή συστάδα 77 

324 
Μεταβατικές δασώδεις και θαμνώδεις 
εκτάσεις 280.910,58 

Δασικές εκτάσεις 
αραιή συστάδα 77 

333 Εκτάσεις με αραιή βλάστηση 533,56 
Δασικές εκτάσεις 
αραιή συστάδα 77 
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Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία των πινάκων 1.19, 1.20 και 1.21 υπολογίστηκε σύνθετος 

συντελεστής απορροής για τη λεκάνη ίσος με CNII=62,62. Εφαρμόζοντας την εξίσωση 

1.19 για τον υπολογισμό του CNIII προκύπτει μέσος απορροϊκός συντελεστής CNIII=79,58. 

 

Στη συνέχεια παρατίθενται εξισώσεις που συνδέουν τον απορροϊκό συντελεστή CN με την 

κλίση της λεκάνης (Huang, M., G. Jacgues, Z. Wang, and G. Monique, 2006. “A modification to 

the soil conservation service curve number method for steep slopes in the Loess Plateau of China” 

Hydrological processes 20(3), pp. 579-589). Η μέση κλίση της λεκάνης έχει υπολογιστεί ίση με 

i=0,212. 
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Η τελική επιλεγμένη τιμή του CN είναι ο αριθμητικός μέσος όρος των CNslopeA και CNslopeB 

ήτοι: 

  

CN=(CNslopeA+ CNslopeB)/2=(63,08+67,67)/2=65,3865,50 

 

Συνεπώς, το ύψος απορροϊκής βροχόπτωσης (excess rainfall) υπολογίζεται (εξίσωση 1.18): 
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1.9.3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ NRCS 
ΤΥΠΟΥ Ι 

Χρησιμοποιώντας τις τιμές του σχήματος 1.26, το συνολικό ύψος των 75,74mm της 

καταιγίδας σχεδιασμού, με 2 ώρες διάρκεια και Τ=50 έτη, κατανέμεται όπως 

παρουσιάζεται στον Πίνακα 1.22 και απεικονίζεται στο Σχήμα 1.36. Οι τιμές του ωριαίου 

ύψους απορροϊκής βροχόπτωσης παρουσιάζονται επίσης στον Πίνακα 1.22 και 

απεικονίζονται στο Σχήμα 1.37. 
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Πίνακας 1.22: Ωριαία κατανομή του συνολικού ύψους της επιλεχθείσας καταιγίδας 
σχεδιασμού, με τη μέθοδο NRCS Τύπου Ι. 

Χρονικό 
διάστημα 

βροχόπτωσης 

Ωριαίο ύψος 
βροχόπτωσης 

Αθροιστικό ύψος 
βροχόπτωσης, Ρ 

Αθροιστική 
απορροϊκή 

βροχόπτωση, Q 

Ωριαία 
απορροϊκή 

βροχόπτωση 

(h) (mm) (mm) (mm) (mm) 

1 51,81 51,81 3,95 3,95 

2 23,93 75,74 13,13 9,18 

ΣΥΝΟΛΟ 75,74   13,13 
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Σχήμα 1.36: Κατανομή του συνολικού ύψους της καταιγίδας σχεδιασμού (75,74mm). 
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Σχήμα 1.37: Κατανομή του συνολικού ύψους απορροϊκής βροχόπτωσης (13,13mm). 

1.9.4. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΙΑΙΟΥ ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ 
Ο υπολογισμός της πλημμυρικής αιχμής σχεδιασμού απαιτεί τον υπολογισμό του 

μοναδιαίου υδρογραφήματος (ΜΥΓ) της λεκάνης απορροής. Για τον υπολογισμό του ΜΥΓ 

θα χρησιμοποιηθεί το αδιάστατο μοναδιαίο υδρογράφημα της NRCS. 

 

Εφαρμόζοντας στην εξίσωση 1.10 όπου CN=65,5, Y=21,2%, και L=6,492km υπολογίζεται 

χρόνος καθυστέρησης ίσος με tLag=1,20hr. Πρόκειται να υπολογιστεί το μοναδιαίο 

υδρογράφημα διάρκειας μιας ώρας (1hr). Επομένως, t0=1,00hr. Με αντικατάσταση στην 

εξίσωση 1.19 υπολογίζεται χρόνος εμφάνισης της παροχής αιχμής tpeak=1,70hr. 

Ακολούθως η παροχή αιχμής του μοναδιαίου υδρογραφήματος προκύπτει από την 

εξίσωση 1.8 και είναι ίση με Qpeak=22,52m3/s. 

 

Χρησιμοποιώντας το συνθετικό αδιάστατο υδρογράφημα της NRCS, υπολογίστηκε το 

μοναδιαίο (ύψος απορροϊκής βροχόπτωσης 1cm – 10mm) υδρογράφημα της λεκάνης 

απορροής διάρκειας 1h, το οποίο εμφαίνεται στο Σχήμα 1.38. Η αιχμή του ΜΥΓ–1h είναι 

ίση με 22,52m3/s και εμφανίζεται 1,70h μετά την έναρξη της μοναδιαίας βροχόπτωσης. 
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Σχήμα 1.38: Το ΜΥΓ-1h της λεκάνης του ρέματος Βαθυρρεύματος στη θέση της 

υδροληψίας, λεκάνη Λ2, σύμφωνα με τη μέθοδο της NRCS. Με τις ερυθρού 
χρώματος κουκκίδες διακρίνονται τα υπολογισμένα σημεία του ΜΥΓ. 

1.9.5. ΠΛΗΜΜΥΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ 
Λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή πρακτική, και όπως προαναφέρθηκε, για την προσέγγιση 

του πλημμυρογραφήματος, μελετήθηκε θεωρητικό συμβάν καταιγίδας διάρκειας δύο (2) 

ωρών. Το συνολικό ύψος των κατακρημνισμάτων συμβάντος καταιγίδας των αυτών 

υπολογίστηκε ίσο με P=75,74mm. 

 

Πολλαπλασιάζοντας το ΜΥΓ–1h με το ωριαίο ύψος της απορροϊκής βροχόπτωσης και 

μετέπειτα προσθέτοντας α) δύο (2) φορές τα ανωτέρω ΜΥΓ–1h μετατοπισμένα χρονικά 

κατά μία (1) ώρα και, β) την εκτίμηση της μέσης ημερήσιας βασικής απορροής του 

χειμερινού εξαμήνου (ίση με 0,53m
3
/s όπως προέκυψε αναλογικά ως προς την έκταση, 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η βασική απορροή στη θέση του σταθμού λήφθηκε ίση με 1,47m
3
/s), 

προκύπτει το ζητούμενο υδρογράφημα πλημμύρας που παρουσιάζεται στο Σχήμα 1.39. 

Εκ των υπολογισμών προκύπτει πως, η πλημμυρική αιχμή ανέρχεται στα 27,07m3/s και 

αναμένεται περί τις 2 ώρες και 24 λεπτά μετά την έναρξη της καταιγίδας σχεδιασμού. 
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Σχήμα 1.39: Με μπλε χρώμα απεικονίζεται το πλημμυρογράφημα της λεκάνης απορροής 

του Βαθυρρεύματος στη θέση της υδροληψίας και με κόκκινο χρώμα τα 
επιμέρους μετατοπισμένα ΜΥΓ–1h πολλαπλασιασμένα με το ωριαίο ύψος 
της απορροϊκής βροχόπτωσης από τη σύνθεση των οποίων προκύπτει το 
πλημμυρογράφημα. 

1.10. ΕΡΕΥΝΑ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΟΠΑΡΟΧΗΣ – ΠΑΡΟΧΗ 
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ Λ2 

Η εκτίμηση της μέγιστης στερεοπαροχής για περίοδο επαναφοράς ίση με αυτή της 

υδρολογικής διερεύνησης (ήτοι Τ=50 έτη) πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια της μεθόδου 

των Stiny-Herheulidze, η οποία περιγράφεται από την εξίσωση 1.20 όπου για τη λεκάνη 

της υδροληψίας ισχύουν τα κάτωθι:  

 

maxQ50:  η μέγιστη υδατοπαροχή του ρέματος (m3/s) για περίοδο επαναφοράς 50 ετών, 

(maxQ50=27,07m
3
/s). 

Pn:  Το επί τοις εκατό βάρος των υλικών ανάλογα με την κλίση. Στη συγκεκριμένη 

μελέτη ελήφθη τιμή 25 που αντιστοιχεί σε κλίση λεκάνης 16 έως 25% 

(Κωτούλας, «Ορεινή Υδρονομική Τόμος 1», 2001). 
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m: ο βαθμός χειμαρρικότητας της λεκάνης απορροής που ελήφθη για λεκάνη 

μεσαίας χειμαρρικότητας ίσος με 1,0 (Κωτούλας, «Ορεινή Υδρονομική Τόμος 1», 

2001). 

Υn:  το βάρος ενός κυβικού μέτρου σε τόνους μεταφερόμενου σταθερού φορτίου. 

Λαμβάνει τιμές μεταξύ 1,5 (άμμος) και 2,6 (κροκάλες γρανιτών). Για την παρούσα 

λεκάνη επιλέχθηκε η τιμή 2,1. 

 

Με την εφαρμογή των στην εξίσωση (1.20), υπολογίζεται η στερεοπαροχή στην έξοδο της 

λεκάνης ίση με maxG50= 4,30m3/s. 

 

Αντίστοιχα, η μέγιστη υδατοστερεοπαροχή, προκύπτει ως το άθροισμα της μέγιστης 

υδατοπαροχής και της μέγιστης στερεοπαροχής. Ισχύει επομένως:  

max(Q50+G50) = 27,07+4,30 = 31,37m
3
/s. 

 

Επομένως, η παροχή για την υδραυλική προσομοίωση και τη διαδικασία της οριοθέτησης 

του Βαθυρρεύματος στη θέση της υδροληψίας είναι ίση με Q=31,37m3/s. 
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