Ερευνητικό Έργο

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ Υ∆ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
(http://www.itia.ntua.gr/g/projinfo/14/)

Ανάδοχος

ΤΟΜΕΑΣ Υ∆ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Η διαχείριση του υδροδοτικού συστήµατος της Αθήνας
µε την προοπτική των Ολυµπιακών Αγώνων
∆ηµήτρης Κουτσογιάννης
1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Είναι γνωστή η πολυπλοκότητα του υδροδοτικού συστήµατος της Αθήνας µε
τις πολλές πηγές επιφανειακού και υπόγειου νερού, τους διαφορετικούς χώρους
ταµίευσης και τις εναλλακτικές διαδροµές µεταφοράς του νερού από τις πηγές
µέχρι τις µονάδες επεξεργασίας νερού (ΜΕΝ). Μια απλουστευµένη εικόνα του
υδροδοτικού συστήµατος φαίνεται στο Σχήµα 1.
Μέχρι πρόσφατα, η όλη διαχείριση του συνολικού υδροδοτικού συστήµατος
της Αθήνας γινόταν από έµπειρα στελέχη της ΕΥ∆ΑΠ µε οδηγό την εµπειρία τους
και χωρίς υπολογιστικά βοηθήµατα. Το 1996 η εταιρία, µε την οικονοµική
υποστήριξη του Ταµείου Συνοχής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπόνησε σχέδιο
δεκαπενταετούς αναπτυξιακού προγράµµατος. Στα πλαίσια του σχεδίου αυτού,
υπήρξε πρόβλεψη για τη δηµιουργία µοντέλου υδατικών πόρων καθώς και τον
καθορισµό λεπτοµερών κανόνων λειτουργίας του συστήµατος, µε σκοπό τη
βελτιστοποίηση των απολήψεων µε παράλληλη διατήρηση της ασφάλειας του
συστήµατος. Η σχετική πρόβλεψη περιλήφθηκε στα έργα του Ταµείου Συνοχής και
υλοποιήθηκε από ερευνητική οµάδα του Τοµέα Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και
Θαλάσσιων Έργων του ΕΜΠ στα πλαίσια του ερευνητικού έργου µε τον τίτλο της
επικεφαλίδας.
Η κεντρική ιδέα του ερευνητικού έργου ήταν η κατασκευή ενός Συστήµατος
Υποστήριξης Αποφάσεων (ΣΥΑ) για τη διαχείριση του υδροδοτικού συστήµατος,
στηριγµένου σε σύγχρονα µαθηµατικά µοντέλα προσοµοίωσης-βελτιστοποίησης
και σε τεχνικές πληροφορικής. Με πυρήνα το ΣΥΑ, προβλέπονταν ακόµη η
ανάπτυξη συστήµατος γεωγραφικής πληροφορίας, συστήµατος µέτρησης υδατικών
πόρων και συστήµατος εκτίµησης και πρόγνωσης υδατικών πόρων, ενώ δίνονταν
ιδιαίτερη βαρύτητα στη συνεργασία και τη µεταφορά τεχνογνωσίας µεταξύ ΕΜΠ
και ΕΥ∆ΑΠ.
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Λεκάνη Ευήνου
352 km2, 278 hm3

Λεκάνη Υλίκης
424 km2, 17 hm3
Προς άρδευση Κωπαΐδας

Ταµιευτήρας Ευήνου
+458.5 ως +505.0 m, 112 hm3

Λίµνη Υλίκη
+43.5 ως +79.8 m, 585 hm3
Υπερχείλιση / διαφυγή
προς Παραλίµνη / Ευβοϊκό

Υδραγωγείο
Υλίκης (7.5 m3/s)

Λεκάνη Μόρνου
588 km2, 235 hm3

Ταµιευτήρας Μόρνου
+384.0 ως +435.0 m, 630 hm3
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Ταµιευτήρας Μαραθώνα
+204.4 ως +223.0 m, 31 hm3
Yδραγωγείο
Μόρνου (18 m3/s)
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Λεκάνη Β. Κηφισού
2042 km2, 278 hm3

Προς κατανάλωση

Σχήµα 1. Σχηµατική απεικόνιση του υδροδοτικού συστήµατος της Αθήνας (χωρίς να
περιλαµβάνονται οι γεωτρήσεις και οι αγωγοί διασύνδεσής τους). Για κάθε ταµιευτήρα
(συµβολικά τρίγωνο) σηµειώνονται η στάθµη διακύµανσης και η ωφέλιµη χωρητικότητα.
Για κάθε ποταµό (διακεκοµµένη γραµµή) σηµειώνονται η έκταση της λεκάνης απορροής
και η µέση ετήσια απορροή. Για καθένα από τα κύρια τµήµατα υδραγωγείων (συνεχής
γραµµή) σηµειώνεται η παροχετευτικότητα.

Το ΣΥΑ αποσκοπεί στο βέλτιστο έλεγχο του υδροσυστήµατος και ακολουθεί
ολιστική προσέγγιση, µε στόχο την ποσοτικά αξιόπιστη, ποιοτικά και
περιβαλλοντικά ασφαλή, και οικονοµικά πρόσφορη κάλυψη των υδατικών
αναγκών, µέσω κατάλληλης αξιοποίησης των διαθέσιµων πόρων. Οι επιζητούµενοι
τρόποι διαχείρισης επιδιώκεται να χαρακτηρίζονται από ορθολογικότητα, δηλαδή
να είναι επιστηµονικά θεµελιωµένοι, αποδοτικότητα, δηλαδή να αξιοποιούν τους
υδατικούς πόρους σε επαρκή βαθµό λαµβάνοντας υπόψη και τις οικονοµικές
συνιστώσες, και βιωσιµότητα, δηλαδή να µην δηµιουργούν πρόβληµα εξάντλησης
των υδατικών πόρων στο µέλλον για την κάλυψη των σηµερινών αναγκών.
Το ερευνητικό έργο ήταν πενταετούς διάρκειας µε δύο φάσεις (1999-2000,
2001-2003) και ήδη ολοκληρώθηκε µε την πλήρη κατασκευή όλων των
προβλεπόµενων υλικών και λογισµικών συστηµάτων. Ωστόσο, η επιχειρησιακή
χρήση µιας πρώτης έκδοσης του ΣΥΑ ξεκινά από το φθινόπωρο του 2000, οπότε
και εκπονήθηκε, µε την πλήρη υποστήριξη του ΣΥΑ, το πρώτο Σχέδιο ∆ιαχείρισης
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του υδροδοτικού συστήµατος της Αθήνας µε πενταετή ορίζοντα. Η σύνταξη του
Σχεδίου ∆ιαχείρισης και ο συγκεκριµένος ορίζοντάς του επιβλήθηκαν από την
αλλαγή του θεσµικού πλαισίου της ΕΥ∆ΑΠ. Συγκεκριµένα, η ιδιωτικοποίηση της
εταιρίας σε συνδυασµό µε τον δηµόσιο χαρακτήρα των υδατικών πόρων
καθεαυτών, επέβαλε την ύπαρξη ενός τεκµηριωµένου Σχεδίου που θα αποτελούσε
την απαραίτητη βάση για τη ρύθµιση των σχέσεων εταιρίας και δηµοσίου.
Ωστόσο, ο συµβατικός πενταετής ορίζοντας του Σχεδίου είναι πολύ µικρός αν
πρόκειται να εξεταστούν οι επιπτώσεις στο µέλλον µιας διαχειριστικής πολιτικής
και πολύ µεγάλος αν πρόκειται να καθοριστεί µια συγκεκριµένη σταθερή πολιτικής
διαχείρισης, χωρίς δυνατότητα αναθεώρησής της (αυτό γιατί οι δυνατότητες
πρόγνωσης της εξέλιξης των υδατικών αποθεµάτων αλλά και της ζήτησης είναι
περιορισµένες, λόγω εγγενών φυσικών και ανθρώπινων αβεβαιοτήτων). Έτσι,
υιοθετήθηκε ένα σχήµα πολλαπλών οριζόντων και συγκεκριµένα:
•
•
•

Πενταετής συµβατικός χρονικός ορίζοντας.
∆εκαετής ορίζοντας µελέτης, για την εξασφάλιση της βιωσιµότητας της
διαχείρισης των υδατικών πόρων.
Ετήσιος ορίζοντας αναθεώρησης του διαχειριστικού σχεδίου, τακτές τρίµηνες
επικαιροποιήσεις και πυκνότερες έκτακτες εφόσον παραστεί ιδιαίτερη ανάγκη
(π.χ. ανάγκη εφαρµογής ειδικών τιµολογίων για τον έλεγχο της κατανάλωσης
σε περίπτωση έµµονης ξηρασίας).

Η πενταετία που καλύπτει ο συµβατικός ορίζοντας του πρώτου Σχεδίου
∆ιαχείρισης χαρακτηρίζεται από καινοτοµίες και ιδιαιτερότητες, ανάµεσα στις
οποίες είναι το θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας της ΕΥ∆ΑΠ ως ιδιωτικής
επιχείρησης, ο προγραµµατισµός της διαχείρισης στη βάση ενός τεκµηριωµένου
Σχεδίου, η χρήση ενός σύγχρονου προχωρηµένου ΣΥΑ για τη σύνταξη του
Σχεδίου, και η ένταξη στο υδροδοτικό σύστηµα των νέων έργων Ευήνου (σε πλήρη
λειτουργία). Μια επιπρόσθετη ιδιαιτερότητα ήταν οι Ολυµπιακοί Αγώνες του
2004, οι οποίοι δηµιουργούν ειδικές ανάγκες ύδρευσης. Ειδικότερα, δηµιουργούν
ιδιαίτερες απαιτήσεις για την ετοιµότητα από πλευράς διαθεσιµότητας υδατικών
πόρων, την επάρκεια των έργων µεταφοράς (τόσο σε κανονικές συνθήκες, όσο και
σε συνθήκες βλάβης) και την κάλυψη των ειδικών συνθηκών χωροχρονικής
κατανοµής της κατανάλωσης νερού. Έτσι λοιπόν, οι Ολυµπιακοί αγώνες
αντιµετωπίστηκαν όχι ως ένα εξαιρετικό γεγονός που επιβάλλει νέους σχεδιασµούς
και υποδοµές αλλά ως µια ιδιαιτερότητα που αντιµετωπίζεται µε κατάλληλες
πρόνοιες σε ένα ευρύτερο σύγχρονο πλαίσιο διαχείρισης του υδροδοτικού
συστήµατος της Αθήνας.
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ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

Οι ειδικές συνθήκες που αναµένεται να διαµορφωθούν κατά τη διάρκεια των
Ολυµπιακών αγώνων διερευνήθηκαν σε ειδική µελέτη µε τίτλο Αξιολόγηση
κινδύνων και επιλογών που αφορούν την επίδοση συστηµάτων ύδρευσης και
αποχέτευσης της Αθήνας κατά το Ολυµπιακό έτος 2004, την οποία ανέθεσε η
ΕΥ∆ΑΠ στην εταιρεία WS Atkins International Ltd. Οι στόχοι της µελέτης αυτής
συνοψίζονται στα ακόλουθα:
1. Να προσδιορίσει πριν και κατά τη διάρκεια των Ολυµπιακών Αγώνων τη
ζήτηση νερού, την ικανότητα των συστηµάτων υδατικών πόρων,
επεξεργασίας και διανοµής νερού να αντιµετωπίσουν την προβλεπόµενη
ζήτηση, καθώς και την ικανότητα των συστηµάτων συλλογής και
επεξεργασίας λυµάτων να αντιµετωπίσουν τα προβλεπόµενα φορτία.
2. Να εντοπίσει και να εξετάσει εναλλακτικές επιλογές για την εξάλειψη
τυχόν προβληµάτων τα οποία διαπιστώνονται στα υπάρχοντα συστήµατα.
3. Να προσδιορίσει, να ιεραρχήσει και να εκτιµήσει το κόστος των
λειτουργιών και των απαραίτητων επενδυτικών έργων για την προσαρµογή
στις απαιτήσεις των Ολυµπιακών Αγώνων.
Τα µεγέθη που κυρίως ενδιαφέρουν τη διαχείριση του υδροδοτικού
συστήµατος είναι η ζήτηση νερού σε ετήσια βάση και η ηµερήσια αιχµή της
ζήτησης κατά την περίοδο των Ολυµπιακών Αγώνων. Το ιστορικό των
προγνώσεων που έγιναν για τα µεγέθη αυτά, τόσο στα πλαίσια των αναθεωρήσεων
του ∆ιαχειριστικού Σχεδίου, όσο και στα πλαίσια ενδιάµεσων εκθέσεων της πιο
πάνω ειδικής µελέτης φαίνονται στον Πίνακα 1. Όπως προκύπτει από τον Πίνακα
1, η τελική εκτίµηση για την ηµερήσια αιχµή της ζήτησης είναι 1.68 hm3, τιµή που
θεωρήθηκε για λόγους ασφαλείας ότι έχει εφαρµογή σε µια τετράµηνη περίοδο
από τον Ιούνιο έως το Σεπτέµβριο του 2004. Πάντως, ως την ώρα που γράφεται
αυτό το κείµενο (Ιούνιος 2004), η ηµερήσια αιχµή δεν ξεπέρασε τα 1.35 hm3.
3

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ο γενικός στόχος που τίθεται για την υδροδότηση της Αθήνας σε κάθε περίπτωση
είναι η κάλυψη της ζήτησης µε αξιοπιστία 99% (πιθανότητα αστοχίας 1%) σε
ετήσια βάση και υπό κανονικές συνθήκες. Αυτό σηµαίνει ότι είναι ανεκτή µία
αστοχία την εκατονταετία κατά µέσο όρο υπό κανονικές συνθήκες ζήτησης. Η
µηδενική αστοχία, αν και θα ήταν επιθυµητή, είναι προφανές ότι δεν είναι
ρεαλιστική. Η αστοχία 1% θεωρείται απόλυτα ικανοποιητική για ένα µείζον
υδροδοτικό σύστηµα όπως αυτό της Αθήνας. Στην πραγµατικότητα, µε
συµπληρωµατικά έκτακτα µέτρα περιορισµού της ζήτησης κ.ά., που λαµβάνονται
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σε περίπτωση επικείµενης αστοχίας, ακόµη και αυτή η µικρή ανεκτή πιθανότητα
1% µικραίνει ακόµη περισσότερο.
Πίνακας 9.3: Προγνώσεις της ετήσιας ζήτησης νερού στην Αθήνα το 2004 και της
ηµερήσιας αιχµής την περίοδο των Ολυµπιακών Αγώνων.
Περιγραφή µεγέθους και σεναρίου
Ζήτηση νερού (hm3)
Ετήσια ζήτηση (ΕΜΠ, πρόβλεψη 2002 για το 2004, χαµηλό
410
σενάριο)
Ετήσια ζήτηση (ΕΜΠ, πρόβλεψη 2002 για το 2004, µέσο
436
σενάριο)
Ετήσια ζήτηση (ΕΜΠ, πρόβλεψη 2002 για το 2004, υψηλό
458
σενάριο)
Ετήσια ζήτηση χωρίς Ολυµπιακούς Αγώνες (WS Atkins,
441
πρόβλεψη 2002 για το 2004, µέθοδος Component Based)
Ετήσια ζήτηση χωρίς Ολυµπιακούς Αγώνες (WS Atkins,
460
πρόβλεψη 2002 για το 2004, µέθοδος Time Series)
Ετήσια ζήτηση χωρίς Ολυµπιακούς Αγώνες (ΕΥ∆ΑΠ,
425
πρόβλεψη 2004 για το 2004, τελική εκτίµηση)
Ετήσια ζήτηση µε Ολυµπιακούς Αγώνες (ΕΥ∆ΑΠ,
467
πρόβλεψη 2004 για το 2004, τελική εκτίµηση)
Ηµερήσια αιχµή χωρίς Ολυµπιακούς αγώνες (WS Atkins,
1.606
πρόβλεψη 2002 για την περίοδο Ιουλ.-Σεπτ. 2004)
Ηµερήσια αιχµή µε Ολυµπιακούς αγώνες (WS Atkins,
1.842
πρόβλεψη 2002 για την περίοδο Ιουλ.-Σεπτ. 2004)
Ηµερήσια αιχµή µε Ολυµπιακούς αγώνες (ΕΥ∆ΑΠ,
1.675
πρόβλεψη 2004 για την περίοδο Ιουν.-Σεπτ. 2004, τελική
εκτίµηση)
Ηµερήσια αιχµή που πραγµατοποιήθηκε τον Ιούνιο 2004
1.352
Μέγιστη ηµερήσια αιχµή Ιουνίου στο συνολικό ιστορικό
1.408
του υδροδοτικού συστήµατος (πραγµατοποιήθηκε τον
Ιούνιο 2002)
Αστοχία µπορεί να προκύψει από δύο κυρίως αιτίες: την εξάντληση των
υδατικών πόρων και την εξάντληση της παροχετευτικότητας των αγωγών
µεταφοράς. Η µεθοδολογία που ακολουθείται στην περίπτωση του υδροδοτικού
συστήµατος της Αθήνας αντιµετωπίζει ταυτόχρονα και τις δύο αυτές αιτίες (βλ.
κεφάλαιο 4). Έτσι η αποδεκτή πιθανότητα αστοχίας 1% αποτελεί συνολική
πιθανότητα, χωρίς διάκριση της πραγµατικής αιτίας (χωρίς βέβαια αυτό να
σηµαίνει ότι δεν ενδιαφέρει κάθε φορά η εξακρίβωση των αιτιών της αστοχίας).
Πέρα από τον παραπάνω γενικό στόχο της εξασφάλισης επαρκούς
αξιοπιστίας, ειδικά για την περίπτωση των Ολυµπιακών Αγώνων τέθηκε ένας
επιπλέον στόχος για την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας ανεπάρκειας υδατικών
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πόρων και της συνακόλουθης λήψης έκτακτων µέτρων περιορισµού της ζήτησης
κατά τη διάρκεια ή λίγο πριν τους Ολυµπιακούς Αγώνες. Αυτός ο ειδικός στόχος
ήταν η απαίτηση επιθυµητών ωφέλιµων αποθεµάτων 400 hm3 στην αρχή του
υδρολογικού έτους 2003-04. Σε περίπτωση που θα υπήρχε αστοχία στο
συγκεκριµένο ειδικό στόχο, θα λαµβάνονταν έγκαιρα έκτακτα µέτρα περιορισµού
της κατανάλωσης, ώστε αυτό να µη γίνει στη διάρκεια των Ολυµπιακών Αγώνων.
Τελικώς όµως, οι υδρολογικές συνθήκες των τελευταίων ετών ήταν πολύ ευνοϊκές
και δεν χρειάστηκε η λήψη έκτακτων µέτρων.
Σε σχέση µε την περίπτωση εξάντλησης της παροχετευτικότητας των αγωγών
µεταφοράς, θα πρέπει να παρατηρήσουµε ότι κατ’ αρχήν το σύστηµα δίνει τη
δυνατότητα εναλλακτικών διαδροµών µεταφοράς, κάτι που αυξάνει τις
διαχειριστικές επιλογές έχοντας ευεργετικές συνέπειες στην ελαχιστοποίηση του
κόστους µεταφοράς αφενός και στη µεγιστοποίηση της ασφάλειας έναντι
έκτακτων περιστατικών (π.χ. βλάβη ενός κλάδου του δικτύου µεταφοράς)
αφετέρου. Ωστόσο, η αύξηση της ζήτησης νερού τα τελευταία χρόνια σε
συνδυασµό µε µια µείζονα υποβάθµιση, που εκδηλώθηκε µε συνεχείς θραύσεις,
του ενωτικού υδραγωγείου ∆αφνούλας-Κλειδιού, η οποία δεν έχει αποκατασταθεί,
περιορίζει σηµαντικά τη δυνατότητα επιλογών. Αν και το πρόβληµα είναι γνωστό,
η θεραπεία του απαιτεί σηµαντικές επενδύσεις που δεν έγινε δυνατό να
υλοποιηθούν, παρόλο που µια σειρά ενισχυτικών έργων των υδραγωγείων έχουν
προγραµµατιστεί και εν µέρει ολοκληρωθεί. Κατά συνέπεια, το θέµα της
εξάντλησης της µεταφορικής ικανότητας των υδραγωγείων µπορεί να
αντιµετωπιστεί ολοκληρωτικά µόνο µε δαπανηρά έργα. Στο επίπεδο των
διαχειριστικών µέτρων, η αντιµετώπιση περιορίζεται κατ’ αρχάς στην
ενεργοποίηση πηγών που είναι πλησιέστερα στην Αθήνα και που η µεταφορά τους
δεν επιβαρύνει τα κρίσιµα σηµεία του δικτύου. Σε περίπτωση που και αυτά τα
µέτρα αποδεικνύονται ανεπαρκή, το επόµενο διαχειριστικό µέτρο είναι η επιβολή
περιορισµών στην κατανάλωση νερού.
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ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Το σύστηµα υποστήριξης της διαχείρισης, το οποίο έχει πλέον ολοκληρωθεί και
λειτουργεί επιχειρησιακά, περιλαµβάνει αφενός µια οργανωµένη πληροφοριακή
υποδοµή, και αφετέρου ένα οργανωµένο σύνολο υπολογιστικών µοντέλων. Η
πληροφοριακή υποδοµή περιλαµβάνει γεωγραφική βάση δεδοµένων, η οποία
εµπλουτίζεται συνεχώς από µια σειρά αυτόµατων υδροµετεωρολογικών σταθµών
µέτρησης. Τα µοντέλα αξιοποιούν την πληροφοριακή υποδοµή, προτείνοντας σε
τελευταία ανάλυση βέλτιστους, για τις δεδοµένες κάθε φορά συνθήκες, κανόνες
λειτουργίας του συστήµατος, αποτιµώντας την αξιοπιστία ως προς την επίτευξη
των στόχων και προεκτιµώντας το κόστος που θα απαιτηθεί για αυτή. Ειδικότερα,
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το σύνολο των µοντέλων δίνει τη δυνατότητα επεξεργασίας των ιστορικών
υδρολογικών δεδοµένων, ανάλυσης και προσοµοίωσης των επιφανειακών και
υπόγειων υδρολογικών διεργασιών (κυρίως στη λεκάνη του Βοιωτικού Κηφισού
που χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα πολύπλοκη υδρολογική και υδραυλική
λειτουργία), γέννησης συνθετικών χρονοσειρών (υδρολογικών σεναρίων) µε
χρήση προχωρηµένων τεχνικών στοχαστικής υδρολογίας, και προσοµοίωσηςβελτιστοποίησης της λειτουργίας του όλου υδροσυστήµατος.
Κατά
τη
λειτουργία
προσοµοίωσης-βελτιστοποίησης
(πρόγραµµα
Υδρονοµέας) το υδροσύστηµα παρίσταται ως ένα δίκτυο από κόµβους και
κλάδους. Οι κόµβοι του δικτύου είναι σηµεία προσφοράς (ταµιευτήρες,
γεωτρήσεις) ή ζήτησης νερού, σηµεία διακλάδωσης καθώς και σηµεία αλλαγής
των υδραυλικών χαρακτηριστικών των αγωγών. Οι κλάδοι ορίζουν τις δυνατές
διαδροµές του νερού και κατά κανόνα ταυτίζονται µε τους πραγµατικούς αγωγούς
του δικτύου. Η όλη λειτουργία περιλαµβάνει την αποκαλούµενη εξωτερική
βελτιστοποίηση, µέσω της οποίας προσδιορίζονται µε µη γραµµικό αλγόριθµο οι
βέλτιστοι κανόνες λειτουργίας, και την προσοµοίωση του συστήµατος, η οποία
συνδυάζεται µε γραµµικό αλγόριθµο βελτιστοποίησης, µέσω του οποίου σε κάθε
χρονικό βήµα προσοµοίωσης υπολογίζεται ο βέλτιστος τρόπος µεταφοράς του
νερού στις ΜΕΝ.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στην πιο επίκαιρη έκδοσή του, το µοντέλο του υδροσυστήµατος απεικονίζεται στο
Σχήµα 2. Το µοντέλο αυτό περιλαµβάνει, πέρα από τα σηµερινά στοιχεία, και
ορισµένα στοιχεία που είναι σήµερα ανενεργά αλλά θα τεθούν σε λειτουργία στο
µέλλον, µετά την ολοκλήρωση των σχετικών έργων, δεδοµένου ότι το πρόγραµµα
Υδρονοµέας επιτρέπει τη δυναµική µεταβολή των χαρακτηριστικών του
υδροσυστήµατος στο χρόνο. Το µοντέλο λαµβάνει υπόψη και µέρος του
εσωτερικού δικτύου κατάντη των διυλιστηρίων, στον βαθµό που αυτό επηρεάζει
τη δυνατότητα κάλυψης της ζήτησης των αντίστοιχων περιοχών υδροδότησης.
Εκτός από την τοπολογία του υδροσυστήµατος, στο ίδιο σχήµα απεικονίζεται
ενδεικτικά η λειτουργία του δικτύου για ένα µήνα, τον Αύγουστο του 2004,
σύµφωνα µε µία από τις 200 προσοµοιώσεις (καθεµιά µε διαφορετική σειρά
συνθετικών δεδοµένων εισροών) που πραγµατοποιήθηκαν. Για καλύτερη
κατανόηση των χαρακτηριστικών της λειτουργίας του συστήµατος, στο Σχήµα 3
δίνεται σε µεγέθυνση ένα απόσπασµα του Σχήµατος 2 και το αντίστοιχο υπόµνηµα
που επεξηγεί τις συµβολικές απεικονίσεις. Είναι εµφανές ότι η τόσο η ζήτηση στις
τέσσερις ΜΕΝ όσο και οι καταναλώσεις κατά µήκος των υδραγωγείων
ικανοποιούνται, ενώ ταυτόχρονα τα αποθέµατα των ταµιευτήρων βρίσκονται σε
ικανοποιητικά όσον αφορά την ασφάλεια του συστήµατος επίπεδα.
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Για µία από τις ΜΕΝ, συγκεκριµένα των Αχαρνών, το Σχήµα 4 δίνει το στόχο
ζήτησης που τέθηκε και την υποθετική χρονική εξέλιξή του, σε συνδυασµό µε την
πιθανότητα αστοχίας στην επίτευξή του, όπως προκύπτει από τα αποτελέσµατα
των 200 προσοµοιώσεων για τους βέλτιστους κανόνες λειτουργίας που
προσδιορίστηκαν. Σηµειώνεται ότι τα αποτελέσµατα του Σχήµατος 4 αναφέρονται
στη λειτουργία του συστήµατος χωρίς ουσιώδεις βλάβες.
Συνολικά τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι υπάρχει επάρκεια υδατικών πόρων
έτσι ώστε η πιθανότητα αστοχίας κατά το τρέχον και τα αµέσως επόµενα έτη να
είναι πρακτικώς µηδενική. Προκειµένου να αντιµετωπισθεί η αυξηµένη ζήτηση
την περίοδο των Ολυµπιακών Αγώνων, θα χρειαστεί να λειτουργήσουν όλα τα
υδραγωγεία, ορισµένα στο όριο των δυνατοτήτων τους, και κατά συνέπεια θα
µειωθούν δραµατικά οι εναλλακτικοί τρόποι τροφοδοσίας των ΜΕΝ. Έτσι, µε τα
παραπάνω µεγέθη ζήτησης και τη σηµερινή κατάσταση των υδραγωγείων, το
σύστηµα λειτουργεί οριακά και χωρίς την επιθυµητή ευλυγισία για την περίπτωση
συγκεκριµένων βλαβών. Σε ό,τι αφορά τα περιστατικά βλάβης, η διακοπή της
λειτουργίας της σήραγγας Κιθαιρώνα ή της διώρυγας Θηβών, προέκυψαν ως τα
δυσµενέστερα σενάρια, αφού οδηγούν σε σοβαρό έλλειµµα στην κάλυψη της
ζήτησης, φτάνοντας το 45% κατά την περίοδο τέλεσης των Ολυµπιακών Αγώνων.
Η µελλοντική ένταξη στο σύστηµα των νέων έργων, καθώς και η αποκατάσταση
της αµφίδροµης ροής του ενωτικού υδραγωγείου, εκτός του ότι θα αυξήσει την
παροχετευτικότητα του τροφοδοτικού δικτύου, θα µειώσει σε µεγάλο βαθµό τις
επιπτώσεις από βλάβες.
Τέλος, προκειµένου το εξωτερικό τροφοδοτικό σύστηµα να βρίσκεται σε
άµεση επιχειρησιακή ετοιµότητα κατά τη θερινή περίοδο τέλεσης των
Ολυµπιακών
Αγώνων,
θεωρείται
επιβεβληµένη
η
πραγµατοποίηση
ολοκληρωµένων δοκιµών λειτουργίας των µεγάλων τροφοδοτικών αντλιοστασίων
και γεωτρήσεων, στο χρονικό διάστηµα πριν την κανονική λειτουργία τους.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
1. Στα πλαίσια του ερευνητικού έργου µε τίτλο Εκσυγχρονισµός της εποπτείας
και διαχείρισης του συστήµατος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας
που εκπονήθηκε από τον Τοµέα Υδατικών Πόρων του ΕΜΠ
κατασκευάστηκε σύστηµα υποστήριξης αποφάσεων για τη διαχείριση του
υδροδοτικού συστήµατος της Αθήνας µε χρήση σύγχρονων προηγµένων
τεχνικών.
2. Με την χρήση αυτού του συστήµατος υποστήριξης αποφάσεων
καταρτίστηκε το 2000 το πρώτο πενταετές διαχειριστικό σχέδιο του
υδροδοτικού συστήµατος, το οποίο έκτοτε αναθεωρείται σε ετήσια βάση
και, εφόσον απαιτείται επικαιροποιείται ανά τρίµηνο.
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3. Τα παραπάνω, αν και υπαγορεύτηκαν από τη µονιµότερη ανάγκη της
ορθολογικής, αποδοτικής, οικονοµικής και βιώσιµης διαχείρισης των
υδατικών πόρων, έδωσαν τη δυνατότητα µιας έγκαιρης και ταυτόχρονα
ορθολογικής προσέγγισης των ειδικών συνθηκών που αφορούν τους
Ολυµπιακούς Αγώνες.
4. Σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα αποτελέσµατα των µοντέλων και την
τελευταία αναθεώρηση του διαχειριστικού σχεδίου, για την περίοδο των
Ολυµπιακών Αγώνων είναι εξασφαλισµένη η υπερεπάρκεια των υδατικών
πόρων ενώ είναι οριακά επαρκής η παροχετευτική ικανότητα του
συστήµατος µεταφοράς νερού στην Αθήνα. Πρόβληµα ενδέχεται να
παρουσιαστεί µόνο σε περίπτωση βλάβης κάποιου από τα κρίσιµα
τµήµατα του συστήµατος µεταφοράς.
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Σχήµα 2. Λεπτοµερής απεικόνιση των συνιστωσών του υδροσυστήµατος της Αθήνας και της λειτουργίας του τον Αύγουστο
2004, για το επικρατέστερο από τα εναλλακτικά σενάρια λειτουργίας. (βλ. και υπόµνηµα στο Σχ. 3)

Σχήµα 3. Λεπτοµέρεια από το Σχήµα 2 και αντίστοιχο υπόµνηµα.
Ζήτηση νερού στα διυλιστήρια Αχαρνών

0.6%

Ζήτηση νερού (hm3/µήνα)

24
22

0.5%

20

0.4%

18
0.3%
16
0.2%

14

0.1%

12
10
Οκτ2003

Οκτ2004

Οκτ2005

Οκτ2006

Οκτ2007

Οκτ2008

Οκτ2009

Οκτ2010

Οκτ2011

Οκτ2012

Πιθανότητα αστοχίας στην κάλυψη της ζήτησης

Πιθανότητα αστοχίας στην κάλυψη της ζήτησης στα διυλιστήρια Αχαρνών

0.0%
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Σχήµα 4. Χρονική εξέλιξη της ζήτησης νερού την επόµενη δεκαετία (εστιασµένης στην
περιοχή υδροδότησης της ΜΕΝ Μενιδίου) σύµφωνα µε το σενάριο που εξετάστηκε στα
πλαίσια της αντιµετώπισης των ειδικών συνθηκών των Ολυµπιακών Αγώνων, και
αντίστοιχες πιθανότητες αστοχίας στην κάλυψή της, όπως προκύπτουν από το µοντέλο
Υδρονοµέας.
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