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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας  
Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού  
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών  
Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής  
Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 15-17  
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: 213-2063532, 536, 775   
fax : 213 2063533  
e-mail : ssona@patt.gov.gr  

 
Συνεδρίαση 27η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 233/2018 

Σήμερα 06/9/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση 
που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 
(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα μέλη του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 167052/31-8-
2018 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 
31-8-2018 στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες 
καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 

Θέμα 4ο Η.Δ. 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου 
«Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Καψαλίου Δήμου Κυθήρων». 

 

Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο ογδόντα ενός (81) παρόντων Περιφερειακών 
Συμβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη 
συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής: 
 
Παρόντες: 
Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. Δούρου Ρένα. 
 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ. Καπάταης Χρήστος, Χατζηπέρος Παναγιώτης 
(Τάκης),  Βασιλείου Ιωάννης. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος  
Ο Αντιπρόεδρος κ. Σμέρος Ιωάννης 
Ο Γραμματέας κ. Βλάχος Γεώργιος 
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Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελάκη Δήμητρα, Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαμόπουλος 
Νικόλαος, Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, 
Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος 
(Νάσος), Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αποστολάκη Ευαγγελία, Αποστολοπούλου 
Μαλάμω, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη Άννα, Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος Κωνσταντίνος, 
Βρούστης Αριστείδης, Βρύνα Φωτεινή, Γαβράς Παναγιώτης, Γιαννακάκη Μαρία, 
Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης), Δαμιανός Πέτρος, Δανάκος Χριστόφορος, Δανιά 
Νικολέττα, Δημοπούλου Ελένη, Δήμου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), 
Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζαφειρίου Ελένη, Ζωγραφάκη -Τελεμέ Ελένη, Θανοπούλου 
Αικατερίνη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογεράκος Κυριάκος, Καμάρας Παύλος, 
Καραμάνος Χρήστος, Καράμπελας Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος, Κορδής 
Νεκτάριος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κορομάντζος Βασίλειος, Κορωναίου - Καμπά 
Σοφία, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος, Λάσκαρη - 
Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντάς 
Ασημάκης (Μάκης), Μαραβέλιας Δημήτριος, Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυμάκη Άννα, 
Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, 
Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρμπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά 
Φωτεινή, Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας Σπυρίδων, Παππά 
Παναγιώτα, Πελέκης Ζαχαρίας, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Σαπουνά Αγγελική 
(Αγγέλικα), Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία, 
Σωτηροπούλου Ελένη, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζίβα Αιμιλία, Τουτουντζή 
Παρασκευή (Βούλα), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρμάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, 
Χρήστου - Γερμενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος. 
  
Απόντες: 
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ. κ. Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνα), Καραμέρος Γεώργιος, 
Τζόκας Σπυρίδων, Γαβρίλης Γεώργιος, Φιλίππου Πέτρος. 
 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Γάκης Αντώνιος, 
Γιάμαλη Αναστασία, Γούλας Απόστολος, Δημάκος Δημήτριος, Ηλιόπουλος Αθανάσιος 
(Νάσος), Κουκά Μαρίνα, Λαμπρίδου Μαρία, Μαντούβαλος Πέτρος, Νικολιδάκη 
Φλωρεντία (Φλώρα), Πατσαβός Παναγιώτης, Πρωτούλης Ιωάννης, Ράικου Ζωή, 
Ροκοφύλλου Άννα, Σγουρός Ιωάννης, Τζήμερος Γλαύκος - Αθανάσιος, Τσαβαλιά 
Παρασκευή (Βιβή), Χαρδαλιάς Νικόλαος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος. 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής  κ. 
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία. 
 
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο 
στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Α. Αναγνωστόπουλο, ο οποίος θέτει υπ’ όψιν του 
Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 89579/17/25-7-2018 εισήγηση της 
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, που έχει σταλεί 
μαζί με την πρόσκληση και έχει ως εξής : 
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Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010) 
2. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238Α/27-12-10) 

όπως τροποποιήθηκε με την υπ αρίθμ 109290/39629/2016 απόφαση «Έγκριση 
της υπ αριθμ 438/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 
Αττικής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 4251/Β΄/2016) 

3. Την υπ’ αρ. οικ.59417/20-3-2017 (ΦΕΚ945/Β/21-3-17) απόφαση της 
Περιφερειάρχη Αττικής με την οποία ορίζεται Αντιπεριφερειάρχης Περιφέρειας 
Αττικής, ο περιφερειακός σύμβουλος κ Αθανάσιος Αναγνωστόπουλος και 
μεταβιβάζονται σε αυτόν αρμοδιότητες της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής 
Αλλαγής.  

4. Την υπ αριθμ οικ 10057/2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί 
Τοποθέτησης Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της 
Περιφέρειας Αττικής 

5. Το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/τ.Α/16.10.1986) για την προστασία του περιβάλλοντος, 
όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3010 (ΦΕΚ Α΄ 91/25.04.2002) και το Ν4014/11 
(ΦΕΚ 209Α / 21-09-2011) για την «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία 
περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Περιβάλλοντος» 

6. Την ΥΑ με αριθμό 1958/13-01-2012 (ΦΕΚ 21/13-01-2012 ) περί «Κατάταξης 
δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και 
υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1/ παράγραφος 4 του Ν4014/21-09-2011 
(ΦΕΚ/Α/209/2011) όπως τροποποίησε την ΚΥΑ με αριθμό Η.Π.: 15393/2332/2002 
(ΦΕΚ 1022/Β/5-8-02) και τροποποιήθηκε από την ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 
2471/Β΄/2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 
1958/2012»  

7. Την ΚΥΑ με αριθμ:οικ.1649/45/14-1-2014 (ΦΕΚ45/Β΄/15-1-14) «Εξειδίκευση των 
διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής 
του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ’ αριθμ. 
1958/2012 (ΦΕΚ Α΄ 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 
του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας». 

8. Το Ν.3325/05 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων 
στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 68/Α/11-03-2005 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το Ν3982/11 (ΦΕΚ143/Α΄/2011) 

9. Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-2003) «Μέτρα και όροι για τη 
διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός 
Διαχείρισης» όπως ισχύει μετά τον Ν4014/11 

10. Την ΚΥΑ 26857/553/1988 (ΦΕΚ 196Β/6-04-1988) «Μέτρα και περιορισμοί για την 
προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών» 
όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 51/07, (54/Α/8.3.07) περί «Καθορισμού μέτρων 
και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου 
κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?item_id=6993&cat_id=925
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» 
11. Την Η.Π 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383Β/28-03-2006) «Μέτρα όροι και περιορισμοί 

για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 
οδηγίας 91/689/ΕΟΚ ‘‘για τα επικίνδυνα απόβλητα’’ του συμβουλίου της 12ης 
Δεκεμβρίου 1991. 

12. Το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ64Α/2-3-2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 
εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων». 

13. Την ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 /28-09-2010 (ΦΕΚ1625/11-10-2010)  «Μέτρα, όροι και 
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ σχετικά 
με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών 
στηλών και συσσωρευτών κλπ» 

14. Το Π.Δ 117/2004 (ΦΕΚ82Α/5-3-2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών 2202/95 «σχετικά με 
τον περιορισμό της χρήσης επικινδύνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού» και 2002/96 «σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003» όπως 
έχει τροποποιηθεί και καταργηθεί σχετικά από την ΥΑ ΗΠ23615/651/Ε.103/8-5-
2014 (ΦΕΚ1184/Β΄/9-5-2014) για τον «Καθορισμό κανόνων, όρων και 
προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 
Οδηγίας 2012/19/ΕΚ «σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης 
Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις» 

15. Το Π.Δ 115/2004 (ΦΕΚ80Α/5-3-2004) σε αντικατάσταση της 73537/1438/1995 
κοινής υπουργικής απόφασης «Διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες (β΄781) και 
19817/2000 κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση της 73537/1995 κοινής 
υπουργικής απόφασης κ.λ.π» (Β΄963). «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 
εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων Ηλεκτρικών Στηλών και 
Συσσωρευτών» 

16. Το Ν2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/6-8-2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση 
των συσκευασιών και άλλων προϊόντων –Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού 
Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π) και 
άλλες διατάξεις» και την ΚΥΑ 106543/2003 (ΦΕΚ 391Β/4-4-03) «Έγκριση του 
συλλογικού συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών «Σ.Σ.Ε.Δ.-
Ανακύκλωση». 

17. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α/81) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων 
αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης 
φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτου 
διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει». 

18. Την ΥΑ με αριθμ πρωτ οικ189533/7-11-2011 (ΦΕΚ2654/Β΄/9-11-2011) «Ρύθμιση 
θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση 
κτιρίων και νερού» η οποία κατήργησε την. ΚΥΑ 10315/1993 (ΦΕΚ 369Β/24-5-
1993)  

19. To N. 3661/08 (ΦΕΚ 89 Α/19-5-2008) : ‘Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής 
κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις’, όπως τροποποιήθηκε με το 
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Ν.3851/2010 (ΦΕΚ 85 Α /4-6-2010)  
20. Την με αριθμ. Δ6/Β/14826/08 (ΦΕΚ 1122 Β/17-6-2008) : Μέτρα για τη βελτίωση 

της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο και 
ευρύτερο δημόσιο τομέα. 

21. Την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/21-3-2012 (ΦΕΚ1048/Β΄/4-4-2012) περί 
«Αντιστοίχησης των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών 
δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους 
βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα». 

22. Το Ν.3199/2003 (ΦΕΚ280/Α΄/2003) για την «Προστασία και διαχείριση των υδάτων 
– εναρμόνιση με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» 

23. Το Ν998/79 (ΦΕΚ289/Α΄/29-12-79) «Περί προστασίας των Δασών και των 
Δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 
Ν4280/14 «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση − Βιώσιμη 
ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»  

24. Το Ν3937/11 (ΦΕΚ60/Α/31-3-2011) περί της «Διατήρησης της βιοποικιλότητας και 
άλλες διατάξεις» καθώς και της ΚΥΑ 33318/3028/1998 (ΦΕΚ1289/Β/1998) για τον 
«Καθορισμό μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων 
(ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», όπως 
τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 14849/853/Ε103/2008(ΦΕΚ645/Β/2008) 

25. Τις διατάξεις του Ν3028/02 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της 
πολιτιστικής κληρονομιάς». 

26. Το Ν 2971/01 (ΦΕΚ285/Α΄/19-12-2001) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». 
27. Τις διατάξεις της ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 145116/2011 «Καθορισμός μέτρων, όρων και 

διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011) όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ με 
αριθμ οικ 191002/2013 «Τροποποίηση της υπ αριθμ 145116/2011 κοινής 
υπουργικής απόφασης … και συναφείς διατάξεις. 

28. Την ΚΥΑ 11294/1993 (ΦΕΚ 264/Β7/15-04-1993) «Όροι λειτουργίας και 
επιτρεπόμενα όρια εκπομπών αερίων αποβλήτων από βιομηχανικούς λέβητες 
ατμογεννήτριες, ελαιόθερμα, αερόθερμα που λειτουργούν με καύσιμο μαζούτ, 
ντίζελ ή αέριο» 

29. Την ΚΥΑ 5673/400/5-3-1997 (ΦΕΚ192/Β΄/14-3-1997) περί «Μέτρων και όρων για 
την επεξεργασία των αστικών λυμάτων» και την ΥΔ Ε1β221/22-1-1965 
(ΦΕΚ138/Β΄/24-2-1965) «Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα μετά τις με ΑΠ: ΔΥΓ2/Γ.Ρ. 
22601/7.4.2014 και την Εγκ. οικ. 191645/3.12.2013 εγκυκλίους και τις ΥΑ 
Δ.ΥΓ2/Γ.Π.οικ. 133551/2008, (ΦΕΚ 2089/Β/9.10.2008), ΥΑ Γ4/1305/1974, (ΦΕΚ 
801/Β/9.8.1974) και ΥΑ Γ1/17831/1971, (986/Β/10.12.1971) τροποποιήσεις αλλά 
το Ν4042/2012, (ΦΕΚ 24/Α/13.2.2012) περί της «Ποινικής προστασία του 
περιβάλλοντος –Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και 
διαχείρισης αποβλήτων – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής» 

30. Την ΥΑ 80568/4225/1991 (ΦΕΚ641/Β΄/7-08-1991) περί «Μεθόδων όρων και 
περιορισμών για την χρησιμοποίηση στη γεωργία της ιλύος που προέρχεται από 
επεξεργασία οικιακών και αστικών λυμάτων»   

31. Το με ΑΠ:25837/1288/44-2017 Τμήματος Περιβ/κού και Χωρικού Σχεδιασμού/ 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΑΠ:84678/25-4-2017 Δ/νσής μας) 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=925&item_id=8679
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=925&item_id=8679
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διαβιβαστικό μετά συνημμένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και το με 
ΑΠ:οικ85406/26-04-2017 Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού Περιφέρειας Αττικής 
διαβιβαστικό (ΑΠ:89579/3-5-2017 Δ/νσής μας) μετά συνημμένης ΜΠΕ για το έργο 
του θέματος και της με ΑΠ:85399/26-4-2017 Τμήματος Συλλογικών Οργάνων/ 
Περιφέρειας Αττικής Αποστολής ανακοίνωσης  

32. Το συνημμένο στην (31) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Χάρτης 
Προσανατολισμού» σε κλίμακα 1:50.000, με αρ σχ 1 και ημερομηνία Οκτωβρίου 
2016, υπό του κου Χρήστου Κ Γαϊτάνου διπλ Χημικού Μηχανικού ΕΜΠ 

33. Το συνημμένο στην (31) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Χάρτης Χρήσεων Γης» 
σε κλίμακα 1:5.000, με αρ σχ 2 και ημερομηνία Οκτωβρίου 2016, υπό του κου 
Χρήστου Κ Γαϊτάνου διπλ Χημικού Μηχανικού ΕΜΠ 

34. Το συνημμένο στην (31) σχετική μελέτη σχέδιο με θέμα: «Γενική Διάταξη 
Εγκατάστασης ΒΙΟ.ΚΑ.» σε κλίμακα 1:250, με αρ σχ ΒΓ01 και ημερομηνία 
Αύγουστος 2017 

35. Το συνημμένο στην (31) σχετική μελέτη έγγραφο της KAFSIS με θέμα «Αποστολή 
Αποτελεσμάτων Χημικών Αναλύσεων» με ΑΠ:ΚΦ1668/26-10-2015 

36. Το με ΑΠ:Φ7157/236/15/15-3-2016 Τμήματος Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής έγγραφο συνημμένο στην (31) 
σχετική μελέτη με θέμα: «Συμπλήρωση φακέλου ΜΠΕ του έργου: Εγκατάσταση 
Επεξεργασίας Λυμάτων Καψαλίου Δήμου Κυθήρων»  

37. Τη συνημμένη στην (31) σχετική μελέτη Κοινή Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ-Υπ 
Εσωτερικών – Υπ Υγείας και Προνοίας με ΑΠ:οικ100824/5-2-2001 και θέμα: 
«Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση επεξεργασίας και 
καθαρισμού λυμάτων του Δήμου Κυθήρων που βρίσκεται στην περιοχή Καψαλίου 
του Νομού Αττικής (ΝΔ Πειραιά) 

38. Την υπ αριθμ ΥΓ.616745/1822 Απόφαση Νομάρχη Αττικής «Περί καθορισμού 
χαρακτηριστικών θαλάσσιου αποδέκτη και ειδικών όρων διαθέσεως λυμάτων. 
Κοινότητας Κυθήρων και Οικισμού Καψαλίου (ΦΕΚ22/Β΄/19-01-1981) 

39. Το με ΑΠ:60410/3346/13-09-2017  Τμήματος Περιβάλλοντος& Χωρικού 
σχεδιασμού/ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής διαβιβαστικό (ΑΠ:188863/19-9-
2017 Δ/νσής μας) μετά συνημμένου συμπληρωματικού υπομνήματος για την 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας 
Λυμάτων Χώρας και Καψαλίου Κυθήρων» με ημερομηνία Ιούλιος 2017 υπό του 
κου Χρήστου Γαϊτάνη Χημικού Μηχανικού. 

 
i. Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, την (31) σχετική 
«Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας 
Λυμάτων Χώρας & Καψαλίου Κυθήρων» του Δήμου Κυθήρων. 

 Η (31) σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εκπονήθηκε με σκοπό την 
εκτίμηση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την 
εισηγούμενη μελέτη της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Καψαλίου Δήμου 
Κυθήρων. 

Φορέας του έργου είναι ο Δήμος Κυθήρων και διευθύνουσα υπηρεσία είναι η 
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Η μελέτη η οποία απεστάλη από την Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Αττικής/ Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού και αφορά το έργο 
του θέματος και το οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά στην σχετική διαβιβασθείσα μελέτη 
μετά σχεδιαγραμμάτων, χαρτών και εγγράφων και συνοπτικότερα στη συνέχεια, 
διαβιβάστηκε για την έκφραση απόψεών μας, στο πλαίσιο της διαδικασίας 
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απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια υπηρεσία της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

 
ii. Ονομασία και είδος του έργου – Περιληπτικά το έργο 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΕΡΓΟΥ: 
«Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Εγκατάσταση 
Επεξεργασίας Λυμάτων Χώρας & Καψαλίου Κυθήρων» 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ 

ΟΙΚΙΣΜΩΝ) ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ 

ΥΔΑΤΙΝΟ ΑΠΟΔΕΚΤΗ Η ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ’ ΓΙΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ < 

100.000. 
 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ  
H Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Καψαλίου, περιλαμβάνει τη συλλογή, την 

επεξεργασία και την κατάλληλη τελική διάθεση των επεξεργασμένων πλέον υγρών 
αποβλήτων των οικισμών Χώρας Κυθήρων και Καψαλίου, μέσω αγωγού στη θάλασσα.  

Η Ε.Ε.Λ. έχει μελετηθεί για να εξυπηρετήσει πληθυσμό με προοπτική 40ετίας. Σε 
πρώτη φάση έχει κατασκευαστεί το έργο για την εξυπηρέτηση πληθυσμού με 
προοπτική 20ετίας. Σε επόμενη φάση προβλέπεται επέκταση της μονάδας.  

Για το 2041 ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός εκτιμάται σε 3.945 άτομα και 
περιλαμβάνει τόσο τους μόνιμους κατοίκους, όσο και τους παραθεριστές - τουρίστες. Oι 
εγκαταστάσεις έχουν μελετηθεί έτσι ώστε να έχουν μεγάλη δυνατότητα ευελιξίας για να 
μπορούν να επεξεργάζονται τα λύματα τόσο κατά τους χειμερινούς, όσο και κατά τους 
θερινούς μήνες που αυξάνεται σημαντικά η φόρτιση. 

 
 iii. Κατάταξη του έργου 

Βάσει της Υ.Α. 37674/2016, το υπό μελέτη έργο κατατάσσεται στην Ομάδα 4 
«Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών» και συγκεκριμένα στη δραστηριότητα με α/α 
19 «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων (πόλεων και οικισμών) με διάθεση 
επεξεργασμένων υγρών σε επιφανειακό αποδέκτη ή τη θάλασσα με Ι.Π. <100.000».  

Συνεπώς, από περιβαλλοντικής σκοπιάς, το έργο κατατάσσεται στην Κατηγορία Α2.  
Βάσει της Κ.Υ.Α. 3137/191/Φ.15//2012 (ΦΕΚ 1048/Β) “Αντιστοίχιση των κατηγοριών 

των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα 
πολεοδομικά διατάγματα” το παρόν έργο εντάσσεται στην δραστηριότητα με α/α 267 
«Υπηρεσίες βιολογικού καθαρισμού λυμάτων» με Κωδ. ΣΤΑΚΟΔ 08 37.00. Συνεπώς, 
ως προς το βαθμό όχλησης, το έργο κατατάσσεται στη Μέση Όχληση. 

 
iv. Γεωγραφική θέση και Διοικητική Υπαγωγή του έργου  
Ο υπό μελέτη χώρος βρίσκεται στη θέση «Γρασσαπόντα» του Ακρωτηρίου Γκρόσσο 

στη νότια ακτή των Κύθηρων. Απέχει 2 χλμ. περίπου από τον οικισμό των Κυθήρων 
(Χώρα) και 700 μ. περίπου από τα όρια του πλησιέστερου οικισμού, του Καψαλίου.  

Η θέση του έργου υπάγεται διοικητικά στο «Καλλικρατικό» Δήμο Κυθήρων της 
Περιφερειακής Ενότητας Νήσων. Το νησί των Κηθύρων, αν και βρίσκεται κάτω από την 
Πελοπόννησο, ανήκει γεωγραφικά στα Επτάνησα αλλά υπάγεται διοικητικά στην 
Περιφέρεια Αττικής.  
Ο χώρος που έχει κατασκευαστεί η μονάδα Ε.Ε.Λ. καταλαμβάνει συνολική έκταση 
περίπου 6 στρ. . Η περιοχή είναι προσβάσιμη μέσω δρόμου ο οποίος είναι εν μέρει 
παραλιακός και ο οποίος διαπλατύνθηκε και βελτιώθηκε για την κατασκευή του 
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αποχετευτικού δικτύου της περιοχής. Στο μεγαλύτερο τμήμα του ο δρόμος είναι 
ασφαλτοστρωμένος. Μετά το τέλος του οικισμού του Καψαλίου και μέχρι το χώρο της 
Ε.Ε.Λ. (δηλαδή τα τελευταία περίπου 1000 m), ο δρόμος είναι χωματόδρομος σε γενικά 
καλή κατάσταση.  

Το έδαφος της περιοχής χαρακτηρίζεται ημιβραχώδες και είναι καλυμμένο με 
χαμηλή θαμνώδη βλάστηση. Η μορφολογία της εγγύτερης υπό εξέταση περιοχής 
χαρακτηρίζεται από ημιορεινή έως λοφώδης. Ο χώρος των Ε.Ε.Λ. βρίσκεται σε 
υψόμετρο μεταξύ 24-30μ. και γειτνιάζει με τη θάλασσα, από την οποία διαχωρίζεται 
μέσω απόκρημνης ακτής ύψους περίπου 20 μ. 

 
v. Φορέας του Έργου  
Φορέας Υλοποίησης του Έργου: Δήμος Κυθήρων/ Αρμόδιος Φορέα: 
 Ευστράτιος Χαρχαλάκης, Δήμαρχος  
Χώρα Κυθήρων, Τ.Κ. 801 00/ τηλ.: 27360-31213/ Διευθύνουσα υπηρεσία: 
Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κυθήρων  

 
vi. Ομάδα μελέτης: 
Εκπόνηση της Μ.Π.Ε.ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΪΤΑΝΗΣ - Χημικός Μηχανικός 
Ανθέων 26, Ζωγράφου/ Τηλ:  2114070809/ Fax: 2114070809/ e-mail: 
 gaitanis.christos@gmail.com  

 
Σύμβουλος στην εκπόνηση της παρούσας Μ.Π.Ε: 
ENCON - Δ. ΜΠΑΜΠΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε./Λ. Ποσειδώνος 51, Παλαιό Φάληρο 
175 62  
Τηλ: 210-3630560/ Fax: 210-3630598/ e-mail: info@encon.gr  

 
vii. Η διαβιβασθείσα στην Υπηρεσία μας μελέτη (101 σελίδων μετά 

συνοδευτικών παραστατικών και διαγραμμάτων) και συμπληρωματικής 
μελέτης περιλαμβάνει: 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
1 EIΣΑΓΩΓΗ  ............................................................................................................  6  
2 ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ...................................................................................  9  
3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  ..................................  11  
4 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  ........................................  12  
5 ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ 
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ  ..........................................................................................................  13  
6 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  ......................................................................  17 
7 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ  .....................................................................................  57  
8 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ........................................  61  
9 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  .................  80  
10 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  .....................................  89  
11 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  ....................................  98 
 
viii. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ– ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - 
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 
Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων των οικισμών Χώρας και Καψαλίου, έχει 

κατασκευαστεί και είναι σε λειτουργία από το 2008. Ο σχεδιασμός έχει από την αρχή 
προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις, με στόχο αρχικά την οριοθέτηση 
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του απαιτούμενου χώρου για την κατασκευή της μονάδας και μελλοντικά την επέκτασή 
της. Στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων των οικισμών Χώρας και Καψαλίου 
διατίθενται τα λύματα που συλλέγονται από τον υφιστάμενο αποχετευτικό δίκτυο τα 
οποία υφίστανται πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια επεξεργασία. Μετά τη συλλογή των 
λυμάτων της Χώρας, ο αγωγός οδεύει κατά μήκος του δρόμου που συνδέει τη Χώρα με 
το Καψάλι. Η ροή γίνεται με βαρύτητα και κατεύθυνση από τα Δυτικά στα Ανατολικά του 
οικισμού του Καψαλίου. Τα λύματα που συλλέγονται από το αποχετευτικό σύστημα 
οδηγούνται με βαρύτητα στο Αντλιοστάσιο και μέσω ωθητικού αγωγού στην Ε.Ε.Λ., και 
στη συνέχεια στο θαλάσσιο χώρο διάθεσης. Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων 
γίνεται στη θάλασσα κατάντη του γηπέδου μέσω υποθαλάσσιου αγωγού. Για την 
επεξεργασία των λυμάτων, επιλέχθηκε η εφαρμογή συστήματος παρατεταμένου 
αερισμού των λυμάτων με οξειδωτική τάφρο, με παράλληλη νιτροποίηση και 
απονιτροποίηση. 

Οι οικισμοί της Χώρας Κυθήρων και του Καψαλίου, που αποτελούν μια κατ' εξοχήν 
τουριστική και παραθεριστική περιοχή, πριν την κατασκευή της Ε.Ε.Λ. αντιμετώπιζαν 
σοβαρότατο πρόβλημα διάθεσης των λυμάτων τους.  

Στην Τ.Κ. Κοινότητα Κυθήρων το αποχετευτικό δίκτυο για τη συλλογή και μεταφορά 
των λυμάτων της Χώρας και του Καψαλίου, κατασκευάστηκε σταδιακά μέχρι τη 
δεκαετία του ’90, σύμφωνα με τη "Μελέτη Αποχέτευσης Ακαθάρτων Υδάτων Καψαλίου 
- Κυθήρων". Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, είχε προταθεί η χωροθέτηση των 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων, σε χώρο που βρίσκεται στα 
Νότια του νησιού, σε απόσταση περίπου 2 χλμ. από τον οικισμό της Χώρας.  

Οι απαιτούμενες διαδικασίες για την κατασκευή του εν λόγω έργου ξεκίνησαν από τη 
συγκρότηση της αρμόδιας επιτροπής με την Υ.Γ. 170144/28-04-80 απόφαση Νομάρχη 
Πειραιά. Η επιτροπή συνέταξε το από 13-06-80 πρακτικό και ακολούθησε η σχετική 
απόφαση του Νομάρχη Πειραιά "Καθορισμός χαρακτηριστικών θαλάσσιου αποδέκτη 
και ειδικών όρων διάθεσης λυμάτων Κοινότητας Κυθήρων και οικισμού Καψαλίου".  

Με βάση την απόφαση αυτή, καθορίστηκε ως αποδέκτης για την τελική διάθεση των 
λυμάτων των οικισμών Κυθήρων και του Καψαλίου η θαλάσσια περιοχή στη θέση 
"ΓΡΑΣΣΑΠΟΝΤΑ". Σύμφωνα με τη "Μελέτη Αποχέτευσης Ακαθάρτων Υδάτων 
Καψαλίου-Κυθήρων", η αντίστοιχη χερσαία θέση προτάθηκε ως χώρος κατασκευής 
των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.).  

Στα πλαίσια αυτά εκπονήθηκε το 1999 η μελέτη για την "Προέγκριση Χωροθέτησης 
των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων» και η «Μελέτη Περιβαλλοντικών από την 
κατασκευή και λειτουργία των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων».  

Το έργο πραγματοποιήθηκε το 2008 και σήμερα απαιτείται η έκδοση των 
Περιβαλλοντικών Όρων της Ε.Ε.Λ. προκειμένου να συνεχίσει την λειτουργία της, που 
κρίνεται απαραίτητη για τη διαχείριση των λυμάτων και την προστασία του 
περιβάλλοντος των οικισμών. 

 
Σκοπός έργου 
Η υποβληθείσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) έχει συνταχθεί με 

σκοπό την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία της 
Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Χώρας Κυθήρων και Καψαλίου για την έκδοση 
απόφασης έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας της μονάδας.  

Η Μ.Π.Ε. στοχεύει στην υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος, 
εκτιμώντας τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχουν ορισμένα σχέδια και προγράμματα 
και λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα αντιμετώπισης σε πρώιμο στάδιο λήψης 
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αποφάσεων. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται για υφιστάμενη 
εγκατάσταση, για τη λειτουργία της οποίας απαιτείται έκδοση απόφασης έγκρισης των 
περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας της.  

Το 2008 πραγματοποιήθηκε η μονάδα Ε.Ε.Λ. Χώρας Κυθήρων και Καψαλίου, 
προκειμένου να ανακουφιστεί το νησί από μια σημαντική πηγή περιβαλλοντικής 
επιβάρυνσης, σε μια κατεξοχήν αναπτυσσόμενη τουριστικά και οικιστικά περιοχή. 
Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο υποδομής και προστασίας του περιβάλλοντος.  

Δεδομένου ότι η Ε.Ε.Λ. είναι ήδη εγκατεστημένη, η παρούσα μελέτη δεν αναφέρεται 
στη φάση κατασκευής του έργου, αλλά στην ανάλυση της λειτουργίας της μονάδας και 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της.  

Η περιοχή μελέτης εντοπίζεται στο νότιο τμήμα των Κυθήρων και συγκεκριμένα 
νοτιοανατολικά των οικισμών της Χώρας και του Καψαλίου. Πρόκειται για δύο 
γειτνιάζοντες οικισμούς του Δήμου Κυθήρων, και ουσιαστικά το Καψάλι αποτελεί το 
επίνειο του οικισμού της Χώρας. Ο οικισμός της Χώρας είναι ο σημαντικότερος 
πληθυσμιακά, οικισμός των Κυθήρων, ενώ το Καψάλι αποτελεί σημαντικό πόλο έλξης 
ημεδαπού και αλλοδαπού τουρισμού.  

Στην ευρύτερη περιοχή της Ε.Ε.Λ. εκτός του οικισμού Καψαλίου, που απέχει 
περίπου 700μ. από την μονάδα, δεν έχει αναπτυχθεί κανενός είδους δόμηση, ούτε 
παραγωγικές δραστηριότητες, ενώ δεν παρατηρούνται ούτε ιδιαίτερα ευαίσθητα 
οικοσυστήματα, εκτός των ακτών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην παρατηρείται, 
μέχρι σήμερα, σημαντική όχληση από τη λειτουργία της Ε.Ε.Λ.  

Δεδομένου ότι η μονάδα υφίσταται και λειτουργεί ήδη αρκετά χρόνια, χωρίς να 
εντοπίζονται προβλήματα, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις από τη συνέχιση της λειτουργίας 
της μονάδας μόνο θετικές μπορεί να είναι για την ευρύτερη περιοχή των οικισμών 
Καψαλίου και Χώρας, αλλά και για το σύνολο του νησιού.  

Σαφέστατα αναβαθμίζεται η φυσιογνωμία των οικισμών, που αποτελούν ιδιαίτερα 
αναπτυγμένες τουριστικά περιοχές, καθώς με την Ε.Ε.Λ. επιλύεται το πρόβλημα 
επεξεργασίας και διάθεσης των υγρών αποβλήτων των οικισμών. Σε διαφορετική 
περίπτωση, η ανεξέλεγκτη διάθεσή τους θα οδηγούσε στην υποβάθμιση του φυσικού 
περιβάλλοντος της περιοχής. 

 
ix. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ  
Τα βασικά κριτήρια για την επιλογή της θέσης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας 

Λυμάτων των Οικισμών Χώρας Κυθήρων και Καψαλίου, ήταν:  
α. Η ικανοποιητική απόσταση του οικοπέδου από τους υπάρχοντες οικισμούς, σε 

συνδυασμό με την χωροθέτησή του σε περιοχή όπου δεν υπάρχει πρόβλεψη 
ανάπτυξης οικιστικών χρήσεων στο μέλλον (εκτός Γ.Π.Σ., Ζ.Ο.Ε. κ.λπ.), με στόχο 
την ελαχιστοποίηση των πιθανών επιπτώσεων από τη λειτουργία της Ε.Ε.Λ. στους 
κατοίκους της περιοχής.  

β. Η αποφυγή χωροθέτησης της Ε.Ε.Λ. σε περιοχές προστασίας, νομοθετημένες και μη 
(παραδοσιακοί οικισμοί, αρχαιολογικοί χώροι, περιοχές ιδιαιτέρου κάλλους) ή σε 
θέσεις που θα οχλούσαν περιοχές προστασίας.  

γ. Η σχετική κέντροβαρικότητα της θέσης σε σχέση με τα απαιτούμενα δίκτυα 
μεταφοράς των λυμάτων των αποχετευόμενων οικισμών.  

δ. Η δυνατότητα προσαγωγής των λυμάτων στη θέση της Ε.Ε.Λ., όσο το δυνατόν με 
βαρύτητα.  

ε. Η δυνατότητα διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων με βαρύτητα μέχρι την 
πλησιέστερη θαλάσσια περιοχή σε συνδυασμό με την καταλληλότητα της τελευταίας.  
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στ. Η φυσική οπτική απόκρυψη της θέσης, από περιοχές ενδιαφέροντος.  
ζ. Η δυνατότητα προσέγγισης στο χώρο της εγκατάστασης μέσω του βασικού 

επαρχιακού οδικού δικτύου.  
η. Η συμβατότητα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό αλλά και τα υφιστάμενα έργα 

αποχέτευσης στην περιοχή.  
 
Ο καθορισμός της θαλάσσιας περιοχής του αποδέκτη έχει γίνει με Νομαρχιακή 

απόφαση από το 1981, ενώ η χωροθέτηση της Ε.Ε.Λ. έχει γίνει από τη "Μελέτη 
Αποχέτευσης Ακαθάρτων Υδάτων Καψαλίου - Κυθήρων" από το 1983. Συνεπώς η 
θέση της εγκατάστασης ήταν σχεδόν μονοσήμαντα καθορισμένη, αφού έχουν 
περατωθεί ήδη τα έργα αποχέτευσης των δύο οικισμών, με απόληξη μέχρι το γήπεδο 
των Ε.Ε.Λ., όπως αυτό είχε προταθεί από τη μελέτη αποχέτευσης. Παρ' όλα αυτά, στα 
πλαίσια της Μελέτης Προέγκρισης Χωροθέτησης (Μ.Π.Χ.) διερευνήθηκε από τους 
μελετητές η ορθότητα των παλαιών προτάσεων και η πιθανή ύπαρξη εναλλακτικών 
θέσεων.  

 
Κατ' αρχάς διαπιστώθηκε ότι η αρχική επιλογή της θαλάσσιας περιοχής διάθεσης και 

της περιοχής θέσεως της Ε.Ε.Λ. ήταν ορθή, αφού :  
α. Η ακτή της περιοχής είναι βραχώδης και απόκρυμνη και "βλέπει" προς την ανοικτή 

θάλασσα νότια των Κυθήρων.  
β. Τα επικρατούντα νότια θαλάσσια ρεύματα στην περιοχή, παρασύρουν τα λύματα 

μακριά από τον όρμο του Καψαλίου.  
γ. Από τα στοιχεία του πλησιέστερου Μετεωρολογικού σταθμού, προκύπτει ότι οι 

επικρατούντες άνεμοι είναι οι ΒΑ, δηλαδή ευνοϊκοί για την απομάκρυνση των 
λυμάτων. Αντίθετα οι "ανεπιθύμητοι" άνεμοι, δηλαδή οι ΝΑ, πνέουν σε ποσοστό 
1,5% επί του συνόλου ετησίως.  

δ. Ο πλησιέστερος τουριστικός κόλπος (Καψαλίου) βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη 
από 1km. από τη θέση των Ε.Ε.Α.  

ε. Τα όρια του πλησιέστερου οικισμού (Καψαλίου) βρίσκονται σε απόσταση περίπου 
700m, αλλά η ουσιαστική τουριστικά αξιοποιήσιμη ζώνη του Καψαλίου απέχει περί 
το 1km. από τη θέση των Ε.Ε.Λ.  

στ. Τα λύματα οδηγούνται στις Ε.Ε.Λ., μόνο με ένα αντλιοστάσιο. Συγκεκριμένα το 
συνολικό αποχετευτικό δίκτυο της Χώρας και του Καψαλίου λειτουργεί με βαρύτητα 
και όλα τα λύματα συλλέγονται σε ένα αντλιοστάσιο που βρίσκεται στο 
Ανατολικότερο άκρο του Καψαλίου, εκτός του οικισμού. Από το αντλιοστάσιο αυτό, 
τα λύματα αντλούνται και οδηγούνται στις Ε.Ε.Λ.  

 
Βάσει της μορφολογίας της περιοχής, η χάραξη του αποχετευτικού δικτύου είναι 

μονοσήμαντη. Έτσι, ο τρόπος όδευσης των λυμάτων προς το αντλιοστάσιο έγινε με το 
μοναδικό τρόπο που γινόταν προς το αντλιοστάσιο, στο ΒΔ τμήμα του οικοπέδου της 
Ε.Ε.Λ.  

Δεδομένου ότι το δίκτυο αποχέτευσης ήταν ήδη κατασκευασμένο, πιθανή άλλη 
όδευση να οδηγούσε σε αναίτια αύξηση του κόστους κατασκευής. Επίσης, τονίζεται ότι 
η αλλαγή προσανατολισμού των Ε.Ε.Λ. είναι ανέφικτη.  

Για την επιλογή της θέσης της Ε.Ε.Λ., εξετάσθηκε η ευρύτερη περιοχή και έγινε 
τελική συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ τριών (3) πιθανών εναλλακτικών θέσεων.  

 
➢ Η θέση 1 είναι η θέση που είχε προταθεί από τη Μελέτη Αποχέτευσης Ακαθάρτων. Η 
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θέση αυτή εμφανίζει αρκετά πλεονεκτήματα, τα οποία σε γενικές γραμμές έχουν ήδη 
αναφερθεί ανωτέρω. Συγκεκριμένα απέχει περίπου 700m. από τα όρια του οικισμού 
του Καψαλίου και περίπου 1 Km. από τον Κόλπο του Καψαλίου. Δεν εμφανίζει καμία 
αξιόλογη δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή (τουρισμός, γεωργία, κτηνοτροφία 
κ.λπ.). Είναι άγονη περιοχή, μη καλλιεργήσιμη, μη αδρεύσιμη ή αδρευόμενη, χωρίς 
ίχνη αξιόλογης βλάστησης. Έχει πλήρη οπτική απόκρυψη από τον οικισμό του 
Καψαλίου, ενώ η έκταση είναι σχεδόν επίπεδη.  
Εμφανίζει όμως ένα πολύ σημαντικό μειονέκτημα, το οποίο ώθησε τους μελετητές, 
της Μ.Π.Χ., στην αναζήτηση εναλλακτικής λύσης: είναι πλήρως ορατή από τον 
οικισμό της Χώρας και από το Κάστρο των Κυθήρων. Αυτά, όπως έχει 
προαναφερθεί, είναι προστατευόμενες περιοχές, ενώ το Κάστρο αποτελεί πόλο 
έλξης τουριστών. Ένα άλλο μειονέκτημα, είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Η έκταση 
αυτή φέρεται να ανήκει σε περισσότερους από έναν ιδιώτες, οι οποίοι μάλιστα είναι 
μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού. Αυτό πιθανώς θα έφερνε αρκετές δυσκολίες στην 
απαλλοτρίωση της έκτασης.  
 

➢ Η θέση 2 είναι μία θέση η οποία εφάπτεται της θέσης 1 και βρίσκεται στα νοτιά της. 
Ουσιαστικά η θέση 2 είναι η έκταση μεταξύ της θέσης 1 και της βραχώδους 
απόκρημνης ακτής. Η θέση αυτή εμφανίζει όλα τα χωροταξικά πλεονεκτήματα που 
εμφανίζει και η θέση 1, αφού γειτνιάζει με τις ίδιες περιοχές. Ως συγκριτικό 
πλεονέκτημα, εμφανίζει το ότι λόγω του ανάγλυφου και της μορφολογίας που την 
περιβάλλει, δεν είναι ορατή από τη Χώρα και το Κάστρο. Αυτό για μία έντονα 
τουριστική περιοχή, σύμφωνα άλλωστε και με τη γνώμη των Τοπικών Αρχών, 
θεωρείται σημαντικό πλεονέκτημα. Πάντως, ως μειονέκτημα θα πρέπει να 
αναφερθεί, ότι η έκταση είναι ημιβραχώδης, κάτι το οποίο θα οδηγήσει σε κάποια 
δυσκολία της κατασκευής, στοιχείο όμως το οποίο δεν θεωρείται ανυπέρβλητο 
εμπόδιο.  
Η έκταση είναι ορατή μόνο από τα νότια, από τα ανοικτά της θάλασσας. Η διέλευση 
σκαφών όμως από την περιοχή αυτή είναι αραιή, δεδομένου ότι ο κύριος λιμένας της 
νήσου είναι στην Αγία Πελαγία, στα ΒΑ της νήσου. Άλλωστε με δενδροφύτευση, η 
οπτική απόκρυψη των Ε.Ε.Α. από τη θάλασσα είναι απολύτως εφικτή.  
 

➢ Η θέση 3 είναι η θέση στην οποία βρίσκεται το αντλιοστάσιο ανύψωσης των 
λυμάτων. Ευρίσκεται σε επίπεδη γαιώδη περιοχή, με πολύ ήπιες κλίσεις και 
εφάπτεται με το δεύτερο κατά σειρά ορμίσκο του Καψαλίου (ανατολικός ορμίσκος), ο 
οποίος χρησιμοποιείται κυρίως όχι για τουριστική χρήση, αλλά ως αλιευτικό 
καταφύγιο. Ένα πλεονέκτημα της συγκεκριμένης θέσης, είναι το ότι τα λύματα 
οδηγούνται εκεί αποκλειστικά μέσω βαρύτητας, χωρίς την παρεμβολή 
αντλιοστασίου. Έτσι, ενώ για τις θέσεις 1 & 2, θα πρέπει να προβλέπεται αγωγός 
υπερχείλισης, ο οποίος θα οδηγεί τα λύματα προς την εγγύς θαλάσσια περιοχή σε 
περίπτωση βλάβης του Α/Σ, για τη θέση 3 αυτός ο κίνδυνος ελαχιστοποιείται 
σημαντικά. Η θέση όμως εμφανίζει σημαντικότατα χωροταξικά μειονεκτήματα, αφού 
βρίσκεται σε επαφή με τα ανατολικά όρια του οικισμού του Καψαλίου, σε θέση που 
μελλοντικά αναμένεται να επεκταθούν οι τουριστικές χρήσεις. Επίσης, είναι ορατή 
από το Κάστρο, ενώ αναμένεται να εμφανίσει και έντονο Πρόβλημα Κοινωνικής 
Αποδοχής.  

 
Από τη συγκριτική αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των 
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τριών παραπάνω εναλλακτικών θέσεων, ήταν πρόδηλο ότι η χωροθέτηση των 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας στη θέση 2 αποτελεί την προσφορότερη λύση όσον 
αφορά της προστασία του περιβάλλοντος, την κοινωνική αποδοχή και την όχληση των 
αξιόλογων δραστηροτήτων της περιοχής.  

 
Έτσι, από τη Μ.Π.Χ. προτάθηκε ως η πλέον ενδεδειγμένη λύση, η χωροθέτηση των 

εγκαταστάσεων στη θέση 2. Η επιλογή αυτή κατακυρώθηκε, με σύμφωνη γνώμη των 
αρμοδίων υπηρεσιών, με την υπ' αριθμ. 19121/Ζ. 2108/97/3-5-1999 απόφαση του 
Νομάρχη Πειραιά.  

 
x. Χωροταξικά στοιχεία  
α. Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον 

Τουρισμό  
Σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό τα Κύθηρα ανήκουν στην κατηγορία 

(Β2) «Περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης ήπιων και εναλλακτικών μορφών τουρισμού» 
και στην κατηγορία (Ε) «Παράκτιες περιοχές και Νησιά» (αρθ. 4). Σύμφωνα με το 
άρθρο 5 του Ειδικού Πλαισίου δίνονται οι κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης των 
περιοχών αυτών, όπου μεταξύ άλλων προβλέπουν την λήψη μέτρων για την έγκαιρη 
πρόληψη φαινομένων υποβάθμισης της ποιότητας των φυσικών και ανθρωπογενών 
πόρων, την κατασκευή νέων, την συμπλήρωση και την αναβάθμιση υφιστάμενων 
τεχνικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών υποδομών και την προστασία 
και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της 
βιοποικιλότητας και του τοπίου. Ενώ στο άρθρο 7, που αφορά στις ειδικές και τεχνικές 
υποδομές, σε σχέση με τη διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων αναφέρεται 
ότι απαιτείται να επιταχυνθεί και ενισχυθεί η προσπάθεια για ορθολογικό σχεδιασμό και 
οργάνωση της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων, να ληφθούν μέτρα για 
τον καθαρισμό και αποκατάσταση των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων 
στις περιοχές με προτεραιότητα τουρισμού. Να απαγορεύεται η δημιουργία χώρων 
υγειονομικής ταφής ή άλλος τρόπος διάθεσης/διαχείρισης απορριμμάτων στις περιοχές 
του Εθνικού Συστήματος Προστατευομένων Περιοχών και στην άμεση περίμετρο τους 
καθώς και στις περιοχές που προτείνονται για προστασία ως τοπία ιδιαίτερου φυσικού 
κάλους και η κατασκευή συγχρόνου, φιλικού προς το περιβάλλον αποχετευτικού 
συστήματος με επεξεργασία λυμάτων (βιολογικό καθαρισμό) σε όλες τις 
περιοχές με προτεραιότητα τουρισμού.  

 
β. Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις 

Υδατοκαλλιέργειες  
Η περιοχή των Κυθήρων δεν αποτελεί περιοχή προτεραιότητας για ανάπτυξη 

υδατοκαλλιεργειών, επομένως δεν υπόκειται στους περιορισμούς του Ειδικού 
Πλαισίου.  

 
Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας  
Για την περιοχή των Κυθήρων στο αρθ. 9 «Κατευθύνσεις για την οργάνωση 

Χωρικών Ενοτήτων» αναφέρεται ότι μετά από πρόταση των Υπουργών Π.Ε.Κ.Α. και 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και του εκάστοτε συναρμόδιου Υπουργού, εκδίδεται Π.Δ. που 
εξειδικεύει τις ρυθμίσεις του ρυθμιστικού σχεδίου για τα νησιά των Κυθήρων και 
Αντικυθήρων. 
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Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου  
Σύμφωνα με το Π.Δ. της 22-6-83 (ΦΕΚ 284/Δ/1983) έχει καθοριστεί για ολόκληρη 

την εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του 1923 περιοχή του Ν. 
Αττικής Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.). Μέσα στη Ζ.Ο.Ε. καθορίζεται για τη νήσο 
Κυθήρων κατώτατο όριο κατάτμησης γης 10 στρ. Στη Ζ.Ο.Ε. δεν προβλέπονται 
περιορισμοί σε επιτρεπόμενες χρήσεις γης ή εγκαταστάσεις στην περιοχή της Ε.Ε.Λ.  

 
Γενικό πολεοδομικό Σχέδιο  
Για το σύνολο της νήσου Κύθηρα, υπάρχει εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο 

(Γ.Π.Σ.) που έχει θεσμοθετηθεί με την απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ Αριθμ. 46307/2274 (ΦΕΚ 
864/Δ/87), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 17867/4121 (ΦΕΚ 526/Δ/98).  

Σύμφωνα με το Γ.Π.Σ. δεν προβλέπονται περιορισμοί σε επιτρεπόμενες χρήσεις γης 
ή εγκαταστάσεις στην περιοχή της Ε.Ε.Λ.  

 
Οικισμοί  
Στο σύνολο του νησιού υπάρχει μια πλειάδα γραφικών παραδοσιακών οικισμών. 

Στην ευρύτερη περιοχή του έργου συναντώνται ο οικισμός της Χώρας και το Καψάλι. 
Δεν έχει αναπτυχθεί άλλη δόμηση ούτε και καμία δραστηριότητα στην άμεση περιοχή 
της Ε.Ε.Λ.  

Η Χώρα των Κηθύρων έχει χαρακτηριστεί ως παραδοσιακός οικισμός, που 
προστατεύεται σαν σύνολο (Μέσα Βούργο και η νεότερη επέκταση του), σύμφωνα με 
την Υ.Α. Φ26/41112/1079/1980 (ΦΕΚ 788/Β/1980). Με ταυτόχρονη κήρυξη 
προστατεύονται οι γύρω από τον παραδοσιακό οικισμό λόφοι, καθώς και το λιμάνι, το 
Καψάλι και η ευρύτερη περιοχή του. 

 
xi. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Από την ανάλυση του εξυπηρετούμενου πληθυσμού και την ετήσια και διαχρονική 

εξέλιξη του προκύπτει ότι οι ακραίες τιμές φόρτισης προβλέπεται να είναι μεταξύ 350 
ατόμων (χειμώνας 2001) και 3.945 ατόμων (θέρος 2041), ενώ παρατηρούνται μεγάλες 
διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια του έτους αλλά και διαχρονικά, τυπικό χαρακτηριστικό 
γνώρισμα τουριστικών νησιωτικών περιοχών.  

Στον επόμενο πίνακα δίνεται η εκτίμηση εξέλιξης του υδραυλικού φορτίου και του 
πληθυσμού βάσει της οποίας έχει γίνει ο σχεδιασμός της μονάδας.  

 
Πίνακας: Εξέλιξη υδραυλικού φορτίου και πληθυσμού  
 

  2001  2021  2041  

Α/Α ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Χειμώνας Θέρος Χειμώνας Θέρος Χειμώνας Θέρος 

1 Εξυπηρετούμενος πληθυσμός 338 2650 427 3233 521 3945 

2 Ισοδύναμος πληθυσμός (ισ. κατ.) 338 2470 427 3013 521 3676 

3 
Μέση ημερ. Κατανάλωση νερού 
(1/ισ. κατ./ημ) 

150 200 175 225 200 250 

4 Μέση παροχή λυμάτων (m3/day) 42 395 60 542 83 735 

5 Διηθήσεις (m3/day) 173 173 173 173 173 173 

6 
Συνολ. Μέση παροχή λυμάτων 
(m3/day) 

215 568 233 715 256 908 

7 Συντελεστής αιχμής P 5,08 2,66 4,50 2,50 4,05 2,35 

8 
Παροχή αιχμής (προ διηθήσεων) 
(1/s) 

3,7 18,3 4,7 23,6 5,9 30 

9 
Συνολ. Παροχή 
αιχμής (μετά διηθήσεων) (1/s) 

5,7 20,3 6,7 25,6 7,9 32 
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10 Μέση ωριαία παροχή Qo (m3/hr) 13,4 35,5 14,5 44,7 16 56,8 

11 Ωριαία παροχή αιχμής (m3/hr) 20,5 73 24 92 28,5 115 

 
Τα απόβλητα που συλλέγονται στην εγκατάσταση είναι αμιγώς αστικά, δεδομένου ότι 

η παραγωγή υγρών αποβλήτων από βιομηχανίες ή βιοτεχνίες είναι ανύπαρκτη.  
Ενώ στον επόμενο παρουσιάζεται η εκτίμηση εξέλιξης του ρυπαντικού φορτίου με 

βάση την οποία έγινε ο σχεδιασμός της εγκατάστασης.  
 
Πίνακας: Εξέλιξη ρυπαντικών φορτίων λυμάτων  
  2001  2021  2041  

Α/Α  ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Χειμώνας Θέρος Χειμώνας Θέρος Χειμώνας Θέρος 

I 
Ρυπαντικό φορτίο 
BOD5 (gr/κατ/ημ) 

60 60 60 60 60 60 

2 
Ποσότητα στερεών SS 
(gr/κατ/ημ) 

90 90 90 90 90 90 

3 
Ολικό άζωτο TΝ 
(gr/κατ/ημ) 

12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 

4 
Ολικός φωσφόρος 
(gr/κατ/ημ) 

3 3 3 3 3 3 

5 
Ημερήσια ποσότητα 
BOD5 (kg/ημ) 

21 148 26 181 31 221 

6 
Ημερήσια ποσότητα 
στερεών (kg/ημ) 

32 222 38 271 47 331 

7 
Ημερήσια ποσότητα 
αζώτου (kg/ημ) 

4,4 30,9 5,3 37,7 6,5 46,0 

8 
Ημερήσια ποσότητα 
φωσφόρου (kg/ημ) 

1,0 7,4 1,3 9,0 1,6 11,0 

9 
Συγκέντρωση BOD5 
(mg/lt) 

98 261 112 253 121 243 

10 
Συγκέντρωση στερεών 
SS (mg/lt) 

149 391 163 379 184 364 

I 1 
Συγκέντρωση Αζώτου 
Ν (mg/lt) 

20,5 54,4 22,7 52,7 25,4 50,6 

12 
Συγκέντρωση 
φωσφόρου Ρ (mg/lt) 

4,7 13,0 5,6 12,6 6,3 12,1 

 
Φαίνεται ότι οι ρυπαντικές παράμετροι στα λύματα κατά τη χειμερινή περίοδο 

βρίσκονται σε πολύ χαμηλότερες τιμές από ότι αναμένεται με βάση την εμπειρία και τη 
βιβλιογραφία (π.χ. το 2001 το BOD5 ανέρχεται σε 98mg/lt, ενώ μια συνήθης περιοχή 
τιμών βρίσκεται μεταξύ 200-600 mg/lt ). Αυτό οφείλεται στο ότι κατά τη χειμερινή 
περίοδο, η παροχή των διηθήσεων είναι αρκετά μεγαλύτερη από την παροχή των ίδιων 
των λυμάτων, με αποτέλεσμα να επέρχεται σημαντική αραίωση των συγκεντρώσεων 
των ρυπαντικών παραμέτρων. Αυτό το φαινόμενο υποχωρεί σχετικά, κατά τη διάρκεια 
της θερινής περιόδου.  
 

Η Μέθοδος επεξεργασίας του έργου είναι αυτή της ενεργού ιλύος με παρατεταμένο 
αερισμό με τη μορφή της οξειδωτικής τάφρου, με ταυτόχρονη πλήρη σταθεροποίηση 
της ιλύος και απομάκρυνση αζώτου μέσω νιτροποίησης - απονιτροποίησης.  

 
Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι ότι:  
i. Δεν απαιτούνται εγκαταστάσεις χώνευσης της ιλύος.  
ii. Η διαθέσιμη έκταση δεν είναι αρκετή για άλλο σύστημα επεξεργασίας λυμάτων.  
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iii. Δεν δημιουργούνται προβλήματα οσμών.  
iv. Επιτυγχάνεται υψηλός βαθμός απόδοσης (>95%), που παραμένει σταθερός 

ακόμα και για μεταβαλλόμενες συνθήκες εισόδου, λόγω του υψηλού υδραυλικού 
χρόνου παραμονής. Επίσης, με τη μέθοδο αυτή συνδυάζεται και παράλληλη 
απονιτροποίηση, στοιχείο πολύ σημαντικό για την προστασία της ποιότητας του 
αποδέκτη των επεξεργασμένων λυμάτων.  

v. Η παραγόμενη πλεονάζουσα λάσπη, εκτός από σταθεροποιημένη είναι μικρή σε 
ποσότητα λόγω προχωρημένης αυτοοξείδωσης.  

vi. Το αρχικό κόστος κατασκευής είναι λογικό, ενώ μπορεί να μειωθεί σημαντικά με 
επιλογή του κατάλληλου συστήματος αερισμού (αναφέρεται παρακάτω).  

vii. Οι δαπάνες λειτουργίας δεν είναι μεγάλες. Οι δαπάνες αερισμού είναι κάπως 
αυξημένες σε σχέση με το τυπικό σύστημα ή τα φίλτρα, προκύπτει όμως 
οικονομία από την λειτουργική απλότητα που δεν δημιουργεί την ανάγκη ιδιαίτερα 
προσεκτικής παρακολούθησης και τακτικής συντήρησης.  

 
Στη παρούσα φάση Α έχει εγκατασταθεί μία γραμμή επεξεργασίας που αποτελείται 

μία δεξαμενή οξειδωτικής τάφρου όγκου 730 m3 και μία κυκλική δεξαμενή καθίζησης 
διαμέτρου 9,5m. Σε δεύτερη φάση, θα κατασκευαστεί μία πανομοιότυπη γραμμή 
επεξεργασίας.  

 
Η εγκατάσταση διαθέτει μία δεξαμενή αερισμού η οποία λειτουργεί ως 

διακοπτόμενης λειτουργίας κατά τη χειμερινή περίοδο χαμηλής φόρτισης και ως 
συνεχούς ροής κατά τη θερινή περίοδο υψηλής φόρτισης (τύπου οξειδωτικής τάφρου). 
Όσον αφορά του αεριστές, έχει επιλεχθεί ο τύπος «ΤΝΟ». Πρόκειται για οριζόντιο 
ρότορα με διάμετρο 0,7 m, μήκη από 1 - 6 m και βάθος ροής στην τάφρο από 1,5m.  

 
Ο διαχωρισμός της λάσπης γίνεται σε χωριστή δεξαμενή καθίζησης, από την οποία 

μέρος της λάσπης επανακυκλοφορείται συνεχώς στην οξειδωτική τάφρο με άντληση 
και το υπόλοιπο μέρος (πλεονάζουσα λάσπη) απομακρύνεται και συχνά οδηγείται στις 
κλίνες ξήρανσης για αφυδάτωση.  

 
Με τη μέθοδο του παρατεταμένου αερισμού σε οξειδωτική τάφρο, η ιλύς που 

εξέρχεται από τη βιολογική επεξεργασία είναι σταθεροποιημένη και δεν απαιτείται 
πρόσθετη επεξεργασία. Η σταθεροποίηση της ιλύος γίνεται τη μέθοδο της αερόβιας 
χώνευσης.  

 
Η ιλύς υφίσταται μόνο πάχυνση για τη μείωση του όγκου της, και στη συνέχεια 

αφυδάτωση για λόγους τόσο περιβαλλοντικούς όσο και τεχνικοοικονομικούς, πριν την 
τελική διάθεση. Για την ξήρανση της ιλύος χρησιμοποιούνται κλίνες ξήρανσης.  

 
Τα λύματα μετά τις δεξαμενές καθίζησης θα ρέουν με βαρύτητα προς δεξαμενή 

χλωρίωσης για απολύμανση και τελικά θα διατίθενται επεξεργασμένα μέσω 
υποθαλάσσιου αγωγού στη θάλασσα.  

 
Η πλεονάζουσα ιλύς, ύστερα από αφυδάτωση διατίθεται σε κατάλληλα 

αδειοδοτημένο φορέα για διάθεση και επεξεργασία. Η χαμηλή φόρτιση του βιολογικού 
σε σχέση με τη δυναμικότητά του τα τελευταία χρόνια δεν έχει επιτρέψει την ανάπτυξη 
ικανοποιητικής ποσότητας ιλύος. Συνεπώς η παραγωγή ιλύος είναι περιορισμένη και 
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συχνά παραμένει αποθηκευμένη στις εγκαταστάσεις της μονάδας μέχρι τη διάθεσή της 
σε αδειοδοτημένο φορέα. Υπολογίζεται όμως ότι η παραγωγή της στα επόμενα έτη που 
η λειτουργία του βιολογικού θα ομαλοποιηθεί θα ανέρχεται σε 10 m3 / έτος.  

  
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ  
Δεδομένου ότι το έργο είναι ήδη εγκατεστημένο, έχει προηγηθεί μελέτη εφαρμογής 

βάσει της οποίας κατασκευάστηκε η Ε.Ε.Λ. Στη συνέχεια γίνεται αναλυτική τεχνική 
περιγραφή των μονάδων της Ε.Ε.Λ.  

 
Αντλιοστάσιο εισόδου  
Τα λύματα της εξυπηρετούμενης περιοχής μέσω του κεντρικού αποχετευτικού 

αγωγού οδηγούνται στο αντλιοστάσιο εισόδου κατόψεως 2,5x3,0m στον υπόγειο 
θάλαμο αναρροφήσεως του οποίου έχουν τοποθετηθεί τα υποβρύχια αντλητικά 
συγκροτήματα. Το διαμέρισμα των αντλιών αποτελείται από δύο θαλάμους: ο πρώτος 
χρησιμεύει για την μείωση τις κινητικής ενέργειας του υγρού ενώ στο δεύτερο 
τοποθετούνται οι αντλίες 

Στο αντλιοστάσιο εγκαθίστανται δύο υποβρύχιες αντλίες του οίκου WILO/EMU τύπος 
FA 10.78 Ζ παροχής 92,2m3/h στα 41,7m. Κάθε αντλία φέρει ειδικό σύνδεσμο 
αυτόματου εμπλοκής με τον καταθλιπτικό αγωγό και δύναται να εξέλθει του υγρού 
θαλάμου με την βοήθεια οδηγών χωρίς να απαιτείται κάθοδος προσωπικού σ' αυτό. Οι 
αντλίες αυτές διαθέτουν πτερωτές που δεν στομώνουν (non-clogging). Επιπλέον, είναι 
έτσι σχεδιασμένες, ώστε να αυτοκαθαρίζονται (self-cleaning). H πτερωτή είναι στατικά 
και υδροδυναμικά ζυγοσταθμισμένη, με αποτέλεσμα την αποφυγή κραδασμών, που 
σημαίνει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στα ρουλεμάν. Για την αποφυγή επικάθισης 
στερεών στα τοιχώματα και τον πυθμένα του θαλάμου συγκεντρώσεως των λυμάτων, ο 
θάλαμος εξοπλίζεται με έναν υποβρύχιο αναδευτήρα. Όλες οι σωληνώσεις των 
αντλιοστασίων είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. Τα υδραυλικά εξαρτήματα είναι 
ονομαστικής πιέσεως 16atm προστατευμένα με εργοστασιακή βαφή.  

 
Απόσμηση  
Η ανανέωση του αέρα εντός του αντλιοστασίου γίνεται με εξαναγκασμένη ροή προς 

το φίλτρο απόσμησης. Η δυναμικότητα της μονάδας υπολογίστηκε για ανανέωση του 
αέρα του εσωτερικού χώρου του αντλιοστασίου τουλάχιστον 10 φορές την ώρα. Η 
μονάδα είναι του οίκου DESOTEC τύπου AIRCON 200 με δυναμικότητα 200 m3/h. Ο 
ενεργός άνθρακας είναι του οίκου CHEMVIRON CARBON και είναι αναγεννήσιμος με 
νερό ώστε να έχει μικρό λειτουργικό κόστος.  

 
Εσχαρισμός  
Τα λύματα πριν εισέλθουν στη δεξαμενή διέρχονται από ανοξείδωτο εσχαρόκαδο 

του οίκου ECOTECH τύπου καλαθιού παράλληλων ράβδων με διάκενα 50mm.  
 
Σύστημα Ανάμιξης  
Το σύστημα ανάμιξης των λυμάτων γίνεται με έναν υποβρύχιο αναδευτήρα τύπου 

TR 22.95-6/8 του οίκου WTLO/EMU, ο οποίος ενεργοποιείται για να διασφαλίσει την 
άριστη ανάδευση και την αποφυγή καθιζήσεων. Ο αναδευτήρας έχει εγκατασταθεί με 
κατάλληλο μηχανισμό ανέλκυσης για την εύκολη και άνετη απομάκρυνση του, χωρίς να 
υπάρχει ανάγκη εκκένωσης της δεξαμενής και διακοπή της άντλησης.  
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Έλεγχος Λειτουργίας  
Η λειτουργία των αντλιών ελέγχεται από το τοπικό σύστημα ελέγχου και ρυθμίζεται 

ανάλογα με τη στάθμη στον υγρό θάλαμο αναρροφήσεως από τους διακόπτες 
στάθμης. Η υψηλή στάθμη παράγει ηχητικό και οπτικό σήμα μέσω του τοπικού PLC, 
ενώ η χαμηλή στάθμη διακόπτει την λειτουργία των αντλιών προκειμένου να διατηρείται 
μία ελάχιστη στάθμη για την ασφαλή λειτουργία των αντλιών καθώς και του αναδευτήρα 
ανάμιξης.  

Προβλέπεται, επίσης, η σύνδεση με ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος για την εξασφάλιση 
της λειτουργίας των αντλιών σε περίπτωση διακοπής της παροχής ηλεκτρικού 
ρεύματος με αυτόματη εκκίνηση.  

Στην αυτόματη λειτουργία προβλέπεται και η κυκλική εναλλαγή των αντλιών για την 
ομοιόμορφη φθορά τους.  

 
Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος  
Οι αντλίες είναι συνδεδεμένες με το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ισχύος 50 KVA του 

οίκου ΓΕΜΚΟ, με αυτόματη μεταγωγή ώστε σε περίπτωση αδυναμίας τροφοδοσίας με 
ρεύμα από τη ΔΕΗ να υπάρχει δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας τους.  

 
Κτίριο Αντλιοστασίου  
Το κτίριο στέγασης του βοηθητικού εξοπλισμού του αντλιοστασίου είναι 

προκατασκευασμένος οικίσκος, κατάλληλος ώστε μην διαταράσσεται ο αιγιαλός και η 
παραλία και επιτρεπτός οικοδομικά/πολεοδομικά. Εντός του κτιρίου στεγάζεται ο 
ηλεκτρικός πίνακας, η γεννήτρια και το φίλτρο ενεργού άνθρακα.  

 
Τυποποιημένη διάταξη εσχάρωσης - εξάμμωσης  
Φρεάτιο υποδοχής και πιεζοθράυσεως  
Τα λύματα της εξυπηρετούμενης περιοχής μέσω του αποχετευτικού δικτύου 

καταλήγουν σε φρεάτιο πιεζόθραυσης. Το φρεάτιο είναι διατάσεων 2,1 x 1,0 m. με 
μέγιστο ύψος υγρών 0,6m. Ο πυθμένας του έχει έντονες ρύσεις προς το κέντρο του 
από όπου αναχωρεί ο αγωγός που τροφοδοτεί την τυποποιημένη διάταξη εσχάρωσης 
- εξάμμωσης.  

Ο σχεδιασμός αποτρέπει την συσσώρευση φερτών και οργανικών στερεών εντός 
του φρεατίου και την ανάπτυξη ανεπιθύμητων εστιών μόλυνσης. Επίσης σε περιόδους 
μηδενικής παροχής το φρεάτιο εκκενώνει πλήρως.  

 
Τυποποιημένη διάταξη εσχάρωσης – εξάμμωσης  
Από το φρεάτιο υποδοχής μέσω αγωγού DN 200 ΡΝ 10 τροφοδοτείται η Compact 

μονάδα εσχάρωσης - εξάμμωσης. Η μονάδα είναι κλειστή ενιαία διάταξη, περιλαμβάνει 
αυτόματη εσχάρα, αεριζόμενη εξάμμωση και λιποσυλλογή και τοποθετείται εντός 
υπόστεγου. Η Compact διάταξη τύπου TSI 3/30 του οίκου WAM Division SPECO είναι 
δυναμικότητας 30lt/sec και υπερκαλύπτει την παροχή αιχμής της Β’ Φάσης.  

Τα στερεά που περιέχονται στα λύματα κατακρατούνται σε εσχάρα, ανυψώνονται 
μέσω κοχλία και στην συνέχεια απορρίπτονται σε κάδο συλλογής. Ο καθαρισμός της 
εσχάρας επιτυγχάνεται με κατάλληλη διάταξη ξέστρου τύπου χτένας για να μην 
καταστραφεί το ανοξείδωτο υλικό. Στο υψηλότερο σημείο του κοχλία απομάκρυνσης 
στερεών γίνεται η συμπίεση/αφυδάτωση τους με αποτέλεσμα την δραστική μείωση του 
όγκου που απορρίπτεται.  
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Τα υγρά που περνούν από την πρώτη αυτή διεργασία οδηγούνται σε χοάνη όπου 
γίνεται εμφύσηση κατάλληλης ποσότητας αέρα με σκοπό την βελτιστοποίηση της 
διαδικασίας καθίζησης της υπάρχουσας στα λύματα άμμου. Δεύτερος κοχλίας 
αναλαμβάνει την απομάκρυνση από τον πυθμένα της χοάνης της άμμου η οποία 
παράλληλα διαχωρίζεται από το υγρό στοιχείο και απορρίπτεται σε κάδο συλλογής της 
άμμου.  

Η όλη κατασκευή των δεξαμενών (εσχάρωσης - εξάμμωσης) από ανοξείδωτο 
χάλυβα AISI 304 επιτρέπει την διέλευση και επεξεργασία οξέων, βασικών προϊόντων 
και υπολειμμάτων τροφών. Σημαντικό πλεονέκτημα είναι ο άμεσος και αποτελεσματικός 
καθαρισμός σε κάθε περιστροφή του κοχλία ανύψωσης εσχαρισμάτων της επιφάνειας 
εσχάρωσης.  

 
Απόσμηση  
Για την πλήρη εξάλειψη των εκλυόμενων οσμών η ανανέωση του αέρα της διάταξης 

προεπεξεργασίας γίνεται με εξαναγκασμένη ροή προς το φίλτρο απόσμησης. Η μονάδα 
είναι του οίκου DESOTEC τύπου AIRCON 200 με δυναμικότητα 200 m3/h. Ο ενεργός 
άνθρακας είναι του οίκου CHEMVIRON CARBON και είναι αναγεννήσιμος με νερό 
ώστε να έχει μικρό λειτουργικό κόστος.  

 
Διάταξη παράκαμψης της μονάδας προεπεξεργασίας  
Ο σχεδιασμός προβλέπει την δυνατότητα παράκαμψης της τυποποιημένης διάταξης. 

Από το δεύτερο διαμέρισμα του φρεατίου φόρτισης τα λύματα διοχετεύονται μέσω 
υπερχειλιστού μήκους 1 m σε κανάλι πλάτους 0,4 m. και μήκους 8,6 m. Το κανάλι 
τροφοδοτεί το φρεάτιο εξόδου που είναι η διάταξη μερισμού της βιολογικής 
επεξεργασίας.  

Για το σκοπό αυτό τοποθετείται δικλείδα DN 200 επί του αγωγού τροφοδοσίας της 
τυποποιημένης διάταξης ο χειρισμός της οποίας διοχετεύει τη ροή στην επιθυμητή 
κατεύθυνση δίδοντας έτσι την εναλλακτική δυνατότητα παράκαμψης, όταν αυτό 
απαιτηθεί για λόγους καθαριότητας ή συντήρησης.  

Επί του καναλιού παράκαμψης τοποθετείται σταθερή χειροκαθαριζόμενη εσχάρα, 
ανοξείδωτη για την συγκράτηση στερεών άνω των 20 mm.  

 
Φρεάτιο μερισμού δεξαμενών αερισμού  
Τα λύματα μετά την προεπεξεργασία οδηγούνται στον μεριστή παροχής της 

βιολογικής βαθμίδας. Ο μεριστής παροχής αποτελείται από το φρεάτιο εισόδου 
διαστάσεων 3,65 x 0,80 m και τα φρεάτια φόρτισης.  

Από το φρεάτιο εισόδου τα λύματα ισοκατανέμονται στα τρία φρεάτια φόρτισης 
διαστάσεων 1,0 x 0,8 m το καθένα, από τα οποία τα δύο αντιστοιχούν στις δύο γραμμές 
(Β Φάση) της βιολογικής βαθμίδας και το τρίτο αποτελεί το φρεάτιο By-Pass όπου 
μέσω αγωγού PVC Φ200 οδηγούνται στο φρεάτιο εξόδου της εγκατάστασης.  

Η γραμμή τροφοδοσίας Α' Φάσης εξοπλίζεται με διάταξη απομόνωσης της παροχής, 
ώστε κλείνοντας την να υπερχειλίζει το υγρό ανάντι εντός του φρεατίου by-pass και να 
γίνεται παράκαμψη.  

 
Βιολογικός αντιδραστήρας  
Το σύστημα της βιολογικής επεξεργασίας που εφαρμόζεται, σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές του έργου είναι το σύστημα παρατεταμένου αερισμού με ταυτόχρονη 
σταθεροποίηση ιλύος και βιολογική απομάκρυνση του αζώτου.  
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Μελετήθηκαν δύο γραμμές βιολογικής επεξεργασίας. Έκαστη γραμμή περιλαμβάνει 
(εν σειρά):  

. Δεξαμενή επιλογής  

. Δεξαμενή αερισμού - απονιτροποίησης (εναλλασσόμενων οξικών-ανοξικών 
συνθηκών)  

. Δεξαμενή τελικής καθίζησης  

. Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και περίσσειας ιλύος  
 
Η παροχή του οξυγόνου εντός της δεξαμενής γίνεται με επιφανειακό αερισμό.  
Ο σχεδιασμός της βιολογικής βαθμίδας, όπως άλλωστε και ο γενικότερος 

σχεδιασμός της εγκατάστασης, πραγματοποιήθηκε με βασικό κριτήριο την 
τεχνικοοικονομικά βέλτιστη, ευέλικτη και αποδοτική λειτουργία σε όλες τις εποχιακές και 
χρονικές διακυμάνσεις παροχών, φορτίων και κλιματικών παραμέτρων.  

Η τελική διαστασιολόγηση των μονάδων και ο προτεινόμενος τρόπος λειτουργίας 
αυτών προέκυψε από τη συνεπεξεργασία και βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων των 
διαδοχικών επιλύσεων κάθε ανεξάρτητης περιόδου σχεδιασμού. Ο βασικός στόχος για 
τη λειτουργία της εγκατάστασης που επιτεύχθηκε ήταν το σύστημα να παρουσιάζει τις 
ίδιες βασικές λειτουργικές συνθήκες, με το μέγιστο βαθμό ευελιξίας και ικανοποιητικό 
συντελεστή ασφαλείας, στις διάφορες χρονικές και εποχιακές μεταβολές.  

 
Δεξαμενή επιλογής  
H διεργασία της επιλογής γίνεται σε ξεχωριστές ορθογώνιες δεξαμενές (μία κατά την 

Α’ Φάση και δύο κατά την Β’ Φάση των έργων). Η δεξαμενή επιλογής αποτελεί δομική 
συνέχεια του βιολογικού αντιδραστήρα. Από το φρεάτιο μερισμού των έργων 
προεπεξεργασίας τα λύματα διοχετεύονται στην δεξαμενή επιλογής μικροοργανισμών 
όπου αναμιγνύονται με την ανακυκλοφορούμενη ιλύ από το αντλιοστάσιο 
ανακυκλοφορίας της ιλύος. Έτσι υποβοηθείται η ανάπτυξη εκείνων των 
μικροοργανισμών που σχηματίζουν κροκίδες έναντι των νηματοειδών. Σαν αποτέλεσμα 
κατά την φάση της δευτεροβάθμιας καθίζησης διευκολύνεται η καθιζησιμότητα της 
ιλύος και ελαχιστοποιούνται τα φαινόμενα διόγκωσης. Η διαστασιολόγηση της 
δεξαμενής έχει σχεδιαστεί για φόρτιση μεγαλύτερη από 3 Kg BOD5 / Kg MLSS -day. Η 
δεξαμενή έχει διαστάσεις 3,0 x 1,0 x 3,0 m (στάθμη υγρών) και ωφέλιμο όγκο περίπου 
9m3. Τα τοιχία θα είναι 0,5 m υψηλότερα της ανώτερης στάθμης υγρών. Η ανάδευση 
των λυμάτων για την αποφυγή αποθέσεων επιτυγχάνεται με έναν υποβρύχιο 
αργόστροφο αναδευτήρα του οίκου WILO/EMU τύπου TR 22.95-6/8 με αποδιδόμενη 
ισχύ ανάδευσης 31,1 W/m3. Η απαιτούμενη ισχύς και η ακριβής θέση εγκατάστασης 
των αναδευτήρων στη δεξαμενή προέκυψαν βάσει εξειδικευμένου μοντέλου ανάδευσης 
του οίκου EMU (το οποίο και επισυνάπτεται) και ο οποίος εγγυάται και την ορθή και 
αποτελεσματική τους λειτουργία. Ο αναδευτήρας έχει εγκατασταθεί με κατάλληλο 
μηχανισμό ανέλκυσης του οίκου EMU για την εύκολη και άνετη απομάκρυνση του, 
χωρίς να υπάρχει ανάγκη εκκένωσης της δεξαμενής και διακοπή της διεργασίας. Το 
ανάμεικτο υγρό στη συνέχεια μέσω υποβρύχιας θυρίδας διοχετεύεται στην οξειδωτική 
τάφρο.  

 
Οξειδωτική τάφρος  
Τα λύματα από τη μονάδα επιλογής οδηγούνται στη βιολογική βαθμίδα όπου 

λαμβάνουν χώρα οι βιολογικές διεργασίες της οξείδωσης του οργανικού φορτίου, της 
νιτροποίησης, της σταθεροποίησης της βιολογικής ιλύος και της απονιτροποίησης.  
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Το σύστημα επεξεργασίας είναι αυτό της οξειδωτικής τάφρου. Οι οξειδωτικές τάφροι 
επιτρέπουν την εναλλαγή αερόβιων και ανοξικών συνθηκών, έτσι ώστε να 
επιτυγχάνεται πλήρης νιτροποίηση και απονιτροποίηση εντός του ίδιου συστήματος. Ο 
βασικός στόχος της γεωμετρίας του συστήματος ήταν η εξασφάλιση επαρκώς 
τυρβώδους ροής, η οποία να διατηρεί τα στερεά σε αιώρηση, ενώ παράλληλα να 
εξασφαλίζεται υψηλός βαθμός μεταφοράς οξυγόνου.  

Το σχήμα της δεξαμενής αερισμού, αλλά και η διάταξη και η δυναμικότητα των 
αναδευτήρων παρέχουν στην κίνηση των λυμάτων ταχύτητα της τάξης των 0,3 m/s και 
επιτυγχάνουν μεταβαλλόμενη συγκέντρωση διαλυμένου οξυγόνου (0,2 - 2 mg/lt). Αυτό 
έχει σαν συνέπεια την επίτευξη ευνοϊκών (ανοξικών) συνθηκών για απονιτροποίηση με 
αποτέλεσμα τη μικρότερη κατανάλωση ενέργειας (ελαττώνεται η απαίτηση σε οξυγόνο) 
και τις καλύτερες συνθήκες καθίζησης (απελευθερώνεται το άζωτο στη δεξαμενή 
αερισμού και όχι στη δεξαμενή δευτεροβάθμιας καθίζησης που θα είχε σαν συνέπεια 
την ταυτόχρονη ανύψωση της καθιζάνουσας ιλύος, ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται ο 
σχηματισμός μεγάλων κροκίδων που καθιζάνουν ευχερέστερα).  

 
Περιγραφή Συστήματος  
Για την κάλυψη των αναγκών της Ε.Ε.Λ. μελετήθηκαν δύο δεξαμενές 

εναλλασσόμενων αερόβιων - ανοξικών συνθηκών συνολικού ωφέλιμου όγκου περίπου 
730 m3 έκαστης (συνολικός όγκος 1460 m3). Σε αυτή τη φάση έχει κατασκευαστεί η 
μία.  

Το σύστημα αερισμού που επιλέχθηκε είναι ο επιφανειακός αερισμός. Στη δεξαμενή 
εγκαθίστανται δύο αργόστροφοι επιφανειακοί αεριστήρες προώθησης ροής, ισχύος 11 
KW έκαστος του οίκου Spaans Babcock bv τύπος QMax150 με απόδοση 25 Κg Ο2/h 
που θα εξασφαλίζουν την πλήρη ανάμιξη του περιεχομένου υγρού.  

Στη δεξαμενή είναι εγκατεστημένοι δύο υποβρύχιοι αναδευτήρες προώθησης ροής, 
τύπου TR 40.74-8/16 ισχύος εισόδου 3,9 KW έκαστος του οίκου WILO / EMU που θα 
εξασφαλίζουν την πλήρη ανάμιξη του περιεχομένου υγρού.  

Για την εξασφάλιση της απαιτούμενου χρόνου παραμονής (και απαιτούμενης 
ποσότητας των προς διάσπαση νιτρικών που παράγονται στις ζώνες αερισμού), η 
ανακυκλοφορία του νιτροποιημένου υγρού από τις ζώνες αερισμού προς τις ανοξικές 
εξασφαλίζεται μέσω της κυκλοφορίας του υγρού στην δεξαμενή. Η μέθοδος αυτή 
πλεονεκτεί από άποψη ενεργειακής κατανάλωσης σε σχέση με τα συμβατικά 
συστήματα ανεξάρτητων δεξαμενών προ-απονιτροποίησης και νιτροποίησης, καθότι 
δεν απαιτείται αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας.  

Το ποσοστό του συνολικού όγκου της οξειδωτικής τάφρου που λειτουργεί υπό 
αερόβιες συνθήκες είναι ρυθμιζόμενο και δύναται να μεταβάλλεται (με κατάλληλο 
έλεγχο του παρεχόμενου οξυγόνου) ανάλογα με τα εισερχόμενα φορτία και τις 
απαιτήσεις εκροής. Επομένως, το σύστημα διαθέτει σημαντική λειτουργική ευελιξία 
(δυνατότητα μεταβολής του όγκου αερισμού και απονιτροποίησης) διαχρονικά και 
εποχιακά.  

Η οξειδωτική τάφρος αποτελείται από δύο διώρυγες πλάτους 4,5 m με ωφέλιμο 
βάθος υγρών 3 m. Το συνολικό μήκος ροής είναι ~49,2 m και ο ωφέλιμος όγκος 
περίπου 730 m3. Τα άκρα της, δηλαδή τα σημεία αλλαγής της διεύθυνσης της ροής, 
διαμορφώνονται έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η υδραυλική αντίσταση και να μην 
επηρεάζεται η ομαλότητα της ροής.  

 
Η έξοδος του ανάμικτου υγρού από κάθε δεξαμενή πραγματοποιείται μέσω 
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ορθογωνικού στατικού υπερχειλιστή, μήκους 2,5 m.  
 
Αυτόματος έλεγχος – όργανα - αυτοματισμοί  
Στο σύστημα αερισμού περιλαμβάνεται διάταξη αναλογικής αυτόματης ρύθμισης του 

παρεχόμενου αέρα που λειτουργεί ανιχνεύοντας την εκάστοτε ζήτηση οξυγόνου στις 
ζώνες αερισμού - νιτροποίησης και παρέχει τη δυνατότητα προσαρμογής της 
λειτουργίας των αεριστήρων στις κατάλληλες στροφές (μέσω των inverters) και κατά 
συνέπεια του οξυγόνου, ώστε να εξασφαλίζεται η επιθυμητή λειτουργία του βιολογικού 
αντιδραστήρα (οξειδωτική τάφρος) κατά τον οικονομικότερο δυνατό τρόπο (ελάττωση 
της καταναλισκόμενης ενέργειας). Με τον αυτόματο έλεγχο, οι αεριστήρες παρέχουν 
την απαιτούμενη ποσότητα του οξυγόνου στον αντιδραστήρα με την ελάχιστη 
κατανάλωση ενέργειας. Η ταχύτητα λειτουργίας των αεριστήρων καθώς και η παύση 
λειτουργίας αυτών ελέγχεται αυτόματα μέσω λογισμικού από το PLC. Η ζήτηση του 
οξυγόνου προσδιορίζεται βάσει της τιμής του διαλελυμένου οξυγόνου (DO) εντός του 
βιολογικού αντιδραστήρα.  

Έχει εγκατασταθεί ένα οξυγονόμετρο. σε κατάλληλη θέση εντός της οξειδωτικής 
τάφρου. Το οξυγονόμετρο παρέχει επίσης δυνατότητα μέτρησης της θερμοκρασίας του 
ανάμικτου υγρού για ακριβή έλεγχο και αυτορύθμιση (autocalibration). Το αισθητήριο 
του οξυγονόμετρου είναι μόνιμα εμβαπτισμένο εντός του υγρού και αντιλαμβάνεται τις 
μεταβολές των συγκεντρώσεων διαλελυμένου οξυγόνου εντός του αεριζόμενου 
ανάμικτου υγρού. Το σήμα του αισθητηρίου μετατρέπεται σε τιμές διαλελυμένου 
οξυγόνου (mg/lt) η οποία αναγράφεται σε τοπικό ενδεικτικό όργανο και μεταφέρεται στο 
(P.L.C), όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις για την αυτόματη ρύθμιση της παρεχόμενης 
ποσότητας αέρα στη δεξαμενή.  

 
Αναδευτήρες  
Η λειτουργία των αναδευτήρων είναι ελεγχόμενη μέσω προγράμματος που θα 

υλοποιείται από το PLC. Για όλα τα μηχανήματα υπάρχει δυνατότητα αυτόματης και 
χειροκίνητης λειτουργίας μέσω επιλογικού διακόπτη. Σε περίπτωση βλάβης 
οποιουδήποτε μηχανήματος της μονάδας, ενεργοποιείται οπτικοακουστικό σήμα.  

 
Καθιζήσεις  
Από την δεξαμενή αερισμού, το ανάμεικτο υγρό οδηγείται στη δεξαμενή 

δευτεροβάθμιας καθίζησης μέσω αγωγών ΡΕ Φ250. Οι δεξαμενή καθίζησης έχει 
διάμετρο 9.5m (εσωτερική) με περιστρεφόμενη γέφυρα από όπου αναρτώνται ξέστρα 
σάρωσης ιλύος και σύστημα σάρωσης των επιπλεόντων.  

Το ανάμικτο υγρό που εξέρχεται από τον μεριστή παροχής τροφοδοτεί την κάθε 
δεξαμενή στο κέντρο της με αγωγό που είναι εγκιβωτισμένος σε οπλισμένο σκυρόδεμα, 
σχηματίζοντας έτσι μία κεντρική κολώνα. Στο επάνω μέρος της κολώνας υπάρχουν 
θυρίδες από όπου γίνεται η είσοδος του υγρού στη δεξαμενή.  

Το ωφέλιμο πλευρικό βάθος της δεξαμενής είναι 3,1 m. Ο πυθμένας της έχει κλίση 
10%. Η ιλύς καθιζάνει στον κεκλιμένο πυθμένα της δεξαμενής και μέσω ανοξείδωτου 
ξέστρου σαρώνεται και μεταφέρεται σε κυκλικό κανάλι στο κέντρο της, ενώ το 
υπερκείμενο διαυγές υγρό υπερχειλίζει στο περιμετρικό κανάλι της δεξαμενής, πλάτους 
0,4 m.  

Το κανάλι συνδέεται με το φρεάτιο εξόδου που οδηγεί τα λύματα με αγωγό στην 
δεξαμενή απολύμανσης. Στο κέντρο της δεξαμενής είναι κατασκευασμένο κωνικό 
φρεάτιο. Από το εν λόγω φρεάτιο ξεκινά αγωγός μεταφοράς της λάσπης προς το 
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αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και περίσσειας ιλύος. Πλευρικά και εξωτερικά της 
δεξαμενής κατασκευάζεται το φρεάτιο συλλογής των επιπλεόντων. Η απομάκρυνση της 
επιπλέουσας ιλύος γίνεται με την συνεχή παγίδευση της και την μεταφορά προς το εν 
λόγω φρεάτιο από όπου και παροχετεύεται περιοδικά με βυτιοφόρο σε χώρο διάθεσης.  

 
Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και περίσσειας ιλύος  
Γενικά στοιχεία  
Για κάθε γραμμή βιολογικής επεξεργασίας σχεδιάζεται ένα αντλιοστάσιο 

ανακυκλοφορίας και περίσσειας ενώ στην παρούσα εργολαβία θα κατασκευαστεί ένα 
αντλιοστάσιο. Σκοπός του αντλιοστασίου είναι αφ' ενός η αναρρόφηση της 
καθιζάνουσας ιλύος από το φρεάτιο συλλογής της κάθε δεξαμενής καθίζησης και η 
επιστροφή της στο σύστημα βιολογικής επεξεργασίας ώστε η ενεργός ιλύς να 
διατηρείται στα σωστά επίπεδα για την ομαλή λειτουργία της βιολογικής διεργασίας και 
αφ' ετέρου η περίσσεια της ιλύος να προωθείται στην μονάδα αφυδάτωσης.  

Το αντλιοστάσιο αποτελείται από μία δεξαμενή διαστάσεων 2,6 x 2,3 m, μέγιστου 
ύψους υγρών 3,0 m και κατασκευάζεται σε δομική επαφή με την δεξαμενή καθίζησης. 
Στο αντλιοστάσιο καταλήγει ο αγωγός μεταφοράς της καθιζάνουσας ιλύος από τον 
κώνο της δεξαμενής. Ο αγωγός είναι ΡΕ Φ 200.  

 
Χαρακτηριστικά αντλιοστασίου ανακυκλοφορίας ιλύος  
Το αντλιοστάσιο εξοπλίζεται με δύο αντλίες ανακυκλοφορίας, μίας κύριας, και μίας 

ίδιας εφεδρικής. Η αντλίες είναι του οίκου WILO/EMU τύπου FA 08.41 Ε και έχει 
δυναμικότητα 37,7 m3/h σε μανομετρικό 3,6 m. Κάθε αντλία φέρει στον αγωγό εξόδου 
βάνα απομόνωσης τύπου σύρτη, βαλβίδα αντεπιστροφής προ της συμβολής της με το 
κοινό καταθλιπτικό αγωγό. Οι βάνες και οι αντεπιστροφές βαλβίδες βρίσκονται δίπλα 
και σε επαφή με το αντλιοστάσιο σε προσιτή θέση. Οι αντλίες εναλλάσσονται για την 
ομοιόμορφη φθορά τους, ενώ σε περίπτωση βλάβης μίας αντλίας τίθεται σε λειτουργία 
η εφεδρική. Η κυκλική λειτουργία των αντλιών επανακυκλοφορίας γίνεται αυτόματα.  

Κάθε αντλία φέρει ανοξείδωτους διπλούς οδηγούς/τροχιές, μέχρι την οροφή του 
αντλιοστασίου και επαρκές μήκος ανοξείδωτης αλυσίδας, που είναι μόνιμα 
συνδεδεμένη με την αντλία για την ανύψωση της στο επίπεδο εργασίας.  

 
Χαρακτηριστικά αντλιοστασίου περίσσειας ιλύος  
Η απομάκρυνση της περίσσειας ιλύος προς την μονάδα αφυδάτωσης γίνεται με το 

αντλιοστάσιο περίσσειας ιλύος, το οποίο έχει εξοπλισθεί με μία κύρια αντλία. Η αντλία 
είναι θετικής αναρρόφησης του οίκου PCM, τύπου MV 2014 με ρυθμιζόμενη παροχή 
1,7-10 m3/h.  

 
6.2.6.4 Έλεγχος λειτουργίας  
Η λειτουργία των αντλιών ανακυκλοφορίας ιλύος ρυθμίζεται βάσει της μέτρησης της 

παροχής στην εγκατάσταση και των στερεών της δεξαμενής αερισμού με πρόγραμμα 
που υλοποιείται από το PLC. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα αυτόματης και χειροκίνητης 
λειτουργίας όλων των αντλητικών συγκροτημάτων μέσω επιλογικού διακόπτη. Η 
λειτουργία των αντλιών περίσσειας ιλύος ελέγχεται με χρονοπρόγραμμα που 
υλοποιείται από το PLC και είναι διασυνδεδεμένες λειτουργικά με τη λειτουργία του 
μηχανισμού Πάχυνσης-Αφυδάτωσης. Η λειτουργία των αντλιών ανακυκλοφορίας 
εναλλάσσεται για την ομοιόμορφη φθορά τους.  
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Μονάδα απολύμανσης / Μετρητής παροχής  
Τα επεξεργασμένα λύματα από τη μονάδα καθίζησης οδηγούνται στο κανάλι 

μέτρησης της παροχής. Η μέτρηση της παροχής γίνεται σε ανοικτή διώρυγα πλάτους 
0,3 m. με την τοποθέτηση μετρητού Venturi με όργανο μέτρησης στάθμης υπερήχων 
που είναι τοποθετημένο ανάντη της στένωσης. Τοποθετείται όργανο μέτρησης της 
στάθμης υπερήχων ανάντη της στένωσης του οίκου Ε&Η το οποίο αποτελείται από το 
αισθητήριο τύπου FDU 80 και τον ενισχυτή τύπου FMU 861. Ανάντη του οργάνου 
μέτρησης υπάρχει ανεμπόδιστο ελεύθερο μήκος ροής ίσο με 5.8 m (> 10 x πλάτος 
καναλιού) έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ομοιόμορφη ροή στο σημείο μέτρησης.  

Οι διαστάσεις του καναλιού ηρεμίας και του δίαυλου Venturi είναι τυποποιημένες 
κατά (DIN 1959 - BS 3680) και (ISO 1438) αντίστοιχα. Για παροχή σχεδίασης 115 
m3/h (δηλαδή το 125% της παροχή αιχμής) επιλέγεται δίαυλος Venturi με στένωση 160 
mm. Ο δίαυλος του εύρους αυτού έχει δυνατότητα μετρήσεως παροχής μέχρι και 360 
m3/h.  

 
Χλωρίωση  
Τα επεξεργασμένα λύματα από το κανάλι μέτρησης της παροχής με βαρύτητα 

οδηγούνται στην δεξαμενή χλωρίωσης. Για την απολύμανση των επεξεργασμένων 
λυμάτων κατασκευάζεται μαιανδρική δεξαμενή επαφής ωφέλιμου όγκου περίπου 37,5 
m. Η δεξαμενή αποτελείται από δύο κανάλια πλάτους 1,0 m έκαστο και συνολικού 
μήκους ροής 15 m και ωφέλιμο βάθος από τη στέψη του υπερχειλιστή εξόδου ίσο με 
2,5 m.  

Η δεξαμενή είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τις σχετικές τεχνικές 
προδιαγραφές, και έχει εσωτερικά τοιχία, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ικανοποιητική 
μαιανδρική ροή και ανάμιξη των λυμάτων με το χλώριο.  

 
Διάταξη χλωρίωσης  
Για τη δοσομέτρηση της απαραίτητης ποσότητας υποχλωριώδους διαλύματος στα 

λύματα έχει εγκατασταθεί μετρητής redox, του οίκου SEKO, με αισθητήριο SPH-3-WW 
και ενισχυτή PR75 και μία δοσομετρική, διαφραγματική αντλία, SEKO, τύπου 902 
δυναμικότητας 15 Ιt/h ρυθμιζόμενης παροχής. Η ρύθμιση της παροχής γίνεται 
αυτόματα σύμφωνα με το σήμα από το όργανο μέτρησης της παροχής, ενώ η λεπτή 
ρύθμιση, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιθυμητή συγκέντρωση χλωρίου, γίνεται 
μέσω μετρητού redox.  

Η έγχυση του υποχλωριώδους διαλύματος γίνεται στο φρεάτιο εισόδου του μετρητού 
παροχής με κατάλληλο ακροφύσιο, ώστε στη συνέχεια να επιτυγχάνεται η πλήρης 
ανάμιξη και επαφή στη μαιανδρική δεξαμενή χλωρίωσης. Η αποθήκευση του 
διαλύματος γίνεται σε μία κλειστή δεξαμενή από πολυαιθυλένιο συνολικής 
χωρητικότητας 2 m3. Η δεξαμενή τοποθετείται εντός δεξαμενής από σκυρόδεμα, 
προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε διαρροή στο περιβάλλον σε περίπτωση 
διαρροής. Όλος ο εξοπλισμός αποθήκευσης και δοσομέτρησης του χλωρίου 
εγκαθίσταται εντός κτιρίου.  

 
Δεξαμενή αποθήκευσης χλωρίου  
Το χλώριο αποθηκεύεται σε μία κυλινδρική δεξαμενή όγκου αποθήκευσης 2 m3 

κατασκευασμένη από πολυαιθυλένιο για την αποθήκευση του NaOCl. Η δεξαμενή αυτή 
εδράζεται σε κατακόρυφη θέση και η χωρητικότητα της εξασφαλίζει χρόνο 
αποθήκευσης ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.  
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Η δεξαμενή αποθήκευσης φέρει έναν διακόπτη "χαμηλής στάθμης" που παράγει 
σήμα προειδοποίησης για επαναπλήρωση της δεξαμενής λειτουργίας και έναν 
διακόπτη πολύ χαμηλής στάθμης για διακοπή λειτουργία και προστασία της 
δοσομετρικής αντλίας.  

 
Λεκάνη έδρασης δεξαμενής αποθήκευσης χλωρίου  
Η δεξαμενή αποθήκευσης εδράζεται σε ορθογωνική επιφανειακή λεκάνη από 

οπλισμένο σκυρόδεμα με κατάλληλο ύψος τοιχίων. Σε περίπτωση διαρροής 
υποχλωριώδους νατρίου λόγω βλάβης σε κάποιον αποθηκευτή, το διαβρωτικό υγρό 
συλλέγεται εντός της λεκάνης αυτής και προστατεύεται ο πλησίον εξοπλισμός και το 
προσωπικό. Επιπλέον, παραπλεύρως υπάρχει παροχή πόσιμου νερού για άμεση 
πλύση σε περίπτωση ατυχήματος ή διαρροής.  

 
Βιομηχανικό νερό  
Εντός του κτιρίου εγκαθίστανται το πιεστικό συγκρότημα χρήσης επεξεργασμένων 

(χλωριωμένων) λυμάτων για τις ανάγκες του δικτύου βιομηχανικού νερού και του 
δικτύου άρδευσης της εγκατάστασης. Το πιεστικό συγκρότημα είναι του οίκου 
LOWARA με μία αντλία τύπου BBF1 SV1607 300Κ και ένα πιεστικό δοχείο 300 lt με 
παροχή 15 m3/h σε μανομετρικό 100 m, που επαρκεί για τις ανάγκες πλύσης, 
πυρόσβεσης, άρδευσης και λειτουργικής χρήσης νερού όπου απαιτείται.  

  
Αποχλωρίωση  
Στην έξοδο της μονάδας χλωρίωσης (και αρχή μονάδος μεταερισμού) γίνεται η 

δοσομέτρηση του διαλύματος Sodium Metabisulflte, που χρησιμοποιείται για την 
αποχλωρίωση. Η προσθήκη γίνεται στην ισχυρά αναδευόμενη δεξαμενή μεταερισμού. 
Η έξοδος του νερού από την χλωρίωση γίνεται μέσω υπερχειλιστή στην δεξαμενή 
μεταερισμού. Για τη δοσομέτρηση της απαραίτητης ποσότητας Sodium Metabisulflte 
διαλύματος στα λύματα εγκατασταθίσταται μετρητής/ρυθμιστής των τιμών του 
υπολειμματικού χλωρίου και μία δοσομετρική, διαφραγματική, ηλεκτρομαγνητική 
αντλία, SEKO, τύπου 902 δυναμικότητας 15 Ιt/h ρυθμιζόμενης παροχής. Η ρύθμιση της 
παροχής γίνεται αυτόματα σύμφωνα με το σήμα από το όργανο Redox.  

Η παρασκευή του διαλύματος αποχλωρίωσης γίνεται με τη χρήση στερεού υλικού 
(εμπορικά διαθέσιμη μορφή) και γι' αυτό έχει τοποθετηθεί σύστημα παρασκευής και 
δοσομέτρησης αποτελούμενο από ένα δοχείο από πολυαιθυλένιο όγκου 250 lt 
εξοπλισμένο με έναν ανοξείδωτο αναδευτήρα. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα αυτόματης 
και χειροκίνητης λειτουργίας (τοπική ρύθμιση) μέσω επιλογικού διακόπτη.  

 
Διάταξη παράκαμψης της μονάδας απολύμανσης  
Ο σχεδιασμός μας προβλέπει την δυνατότητα παράκαμψης όλων των έργων εξόδου 

με την διοχέτευση της ροής από το φρεάτιο εισόδου στο φρεάτιο εξόδου. Για το σκοπό 
αυτό τοποθετείται θυρόφραγμα, ο χειρισμός του οποίου διοχετεύει τη ροή στην 
επιθυμητή κατεύθυνση δίνοντας έτσι την εναλλακτική δυνατότητα παράκαμψης, όταν 
αυτό απαιτηθεί για λόγους καθαριότητας ή συντήρησης.  

 
Μεταερισμός  
Μέρος των επεξεργασμένων λυμάτων αποθηκεύονται σε δεξαμενή, ώστε να 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις διάφορες ανάγκες της λειτουργίας του έργου. 
Προκειμένου να αποφευχθούν σηπτικές συνθήκες από πιθανό μεγάλο χρόνο 
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παραμονής τα επεξεργασμένα λύματα πρέπει να έχουν επίπεδο διαλελυμένου 
οξυγόνου > 6 mg/lt. Για αυτό το λόγο υπάρχει μία μονάδα μεταερισμού, η οποία 
αποτελείται από τη δεξαμενή και τον εξοπλισμό αερισμού.  

 
Δεξαμενή  
Η δεξαμενή μετα-αερισμού είναι κατασκευασμένη από σκυρόδεμα και έχει διαστάσεις 

7,5 x 1,25 x 2,8m (βάθος υγρών). Η δεξαμενή έχει μεγάλο λόγο μήκους προς πλάτος 
ώστε να αυξάνεται ο χρόνος οξυγόνωσης του συνόλου της εισερχόμενης παροχής και 
κατ' επέκταση ο βαθμός μεταφοράς του οξυγόνου στην υγρή φάση. Στο κατάντη άκρο 
της δεξαμενής υπάρχει υπερχειλιστής μήκους 1,25 m μέσω του οποίου τα 
επεξεργασμένα λύματα οδηγούνται στο φρεάτιο εξόδου, όπου επίσης καταλήγει ο 
αγωγός γενικής παράκαμψης της εγκατάστασης. Το φρεάτιο αυτό αποτελεί παράλληλα 
το φρεάτιο φόρτισης του αγωγού διάθεσης.  

 
Περιγραφή συστήματος αερισμού  
Το σύστημα αερισμού είναι τύπου διάχυσης μέσω συστήματος υποβρύχιου 

αεριστήρα τύπου FLOW-JET. Χρησιμοποιείται ένας υποβρύχιος αεριστήρας του οίκου 
WELO/EMU, τύπος SR-Rt 81/1 απόδοσης 1,5 Κg O2/h.  

 
Έλεγχος λειτουργίας αερισμού  
Η ρύθμιση του συστήματος αερισμού πραγματοποιείται μέσω του PLC με 

χρονοπρόγραμμα. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα αυτόματης και χειροκίνητης 
λειτουργίας (τοπική ρύθμιση) μέσω επιλογικού διακόπτη.  

 
Μονάδα πλύσης και αφυδάτωσης ιλύος  
Για την κάλυψη των αναγκών και της Β Φάσης τοποθετείται ένα πλήρες σύστημα 

μηχανικής πάχυνσης και αφυδάτωσης της ιλύος.  
 
Μονάδα πάχυνσης ιλύος  
Για την πάχυνση της ενεργού ιλύος χρησιμοποιούνται συστήματα μικρού χρόνου 

παραμονής (in-line unit operations) δηλαδή μία τράπεζα προαφυδάτωσης του οίκου 
AQUA, τύπος PV1P Β 100. Η τράπεζα αποτελείται από την μονάδα κροκίδωσης και το 
οριζόντιο κυλιόμενο ιμάντα πλάτους 1,00 m., ίσου με το πλάτος της ταινίας της 
αντίστοιχης ταινιοφιλτρόπρεσσας. Το συγκρότημα έχει τοποθετηθεί εντός του κτιρίου 
αφυδάτωσης. Η τράπεζα είναι διαστασιολογημένη με δυνατότητα λειτουργίας για 
αφυδάτωση της εβδομαδιαίας παραγόμενης ιλύος σε 5 ημέρες την εβδομάδα.  

Από την δεξαμενή του αντλιοστασίου ανακυκλοφορίας και περίσσειας ιλύος μέσω 
του αντλιοστασίου περίσσειας η προς αφυδάτωση ιλύς διοχετεύεται και αναμιγνύεται με 
διάλυμα πολυηλεκτρολύτη. Η ανάμιξη - κροκίδωση γίνεται σε στατικό ανάμικτη ο 
οποίος συνδέεται σε σειρά στον αγωγό καταθλίψεως της αντλίας ιλύος. Η κροκιδωμένη 
ιλύς στη συνέχεια διανέμεται στην ταινία της τράπεζας, η οποία κινείται από ένα 
τύμπανο με ελαστική επίστρωση συνδεδεμένο με αυξομειωτήρα.  

Το νερό της ιλύος διαχωρίζεται συνεχώς και στραγγίζει με την υποβοήθηση 
τριγωνικών πλαστικών λεπίδων που είναι τοποθετημένες κάθετα στην πορεία κίνησης 
της ταινίας και οι οποίες αναμοχλεύουν την ιλύ, επιτυγχάνοντας έτσι καλύτερο και πιο 
ομοιόμορφο διαχωρισμό της από το νερό.  

Στην άκρη της τράπεζας με μία πλαστική λάμα γίνεται η απόξεση και η 
απομάκρυνση της προαφυδατωμένης ιλύος. Μετά την απομάκρυνση της ιλύος γίνεται 
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ψεκασμός της ταινίας με βιομηχανικό νερό μέσω κατάλληλων ακροφυσίων. Η ιλύς μετά 
την τράπεζα εξάγεται συμπυκνωμένη με συγκέντρωση στερεών περίπου 4-5% και 
οδηγείται δια βαρύτητας στην μονάδα αφυδάτωσης.  

Η προετοιμασία του διαλύματος πολυηλεκτρολύτη γίνεται με εξοπλισμό του οίκου 
ECOTECH τύπος PL 450. Το συγκρότημα προετοιμασίας του πολυηλεκτρολύτη είναι 
δυναμικότητας 450Ιt/h διαλύματος 0,1 – 0,5%. Η δοσομέτρηση γίνεται από μία 
δοσομετρική αντλία πολυηλεκτρολύτη του οίκου PCM τύπος MV 1200 F4 
δυναμικότητας έως 156-1161 Ιt/h. Αναρροφά το διάλυμα από το συγκρότημα 
προετοιμασίας και τροφοδοτεί τον στατικό ανάμικτη. Η αντλία είναι μεταβλητής 
παροχής που επιτυγχάνεται με ρύθμιση των στροφών του κινητήρα της.  

 
Μονάδα αφυδάτωσης ιλύος  
Η τελική αφυδάτωση της ιλύος γίνεται με την χρήση μιας ανοξείδωτης 

ταινιοφιλτρόπρεσσας, που έχει εγκατασταθεί μαζί με όλον τον παρελκόμενο εξοπλισμό 
προαφυδάτωσης εντός του κτιρίου αφυδάτωσης. Από την μηχανική πάχυνση, η προς 
τελική αφυδάτωση ιλύς διοχετεύεται δια βαρύτητας και διανέμεται στην ταινία της 
ταινιοφιλτρόπρεσσας πλάτους 1,00 m., η οποία κινείται συνεχώς και προοδευτικά 
συγκλίνει με μια δεύτερη ταινία, ώστε να επιτευχθεί μέσω των κυλίνδρων η συμπίεση 
και η αφυδάτωση της.  

Από την ταινιοφιλτρόπρεσσα, η ιλύς εξάγεται συμπυκνωμένη τουλάχιστον κατά 20% 
περίπου σε στερεά και απορρίπτεται σε μεταφορικό κοχλία για να απομακρυνθεί εκτός 
του κτιρίου. Οι ιμάντες της πρέσας ψεκάζονται, μετά την απομάκρυνση της ιλύος, με 
βιομηχανικό νερό μέσω ακροφυσίων. Για την προστασία του προσωπικού όλα τα 
κινούμενα μέρη του μηχανήματος είναι καλυμμένα. Η αρχή της ταινιοφιλτρόπρεσσας 
βασίζεται στην αφυδάτωση της προαφυδατωμένης ιλύος που επιτυγχάνεται με την 
συμπίεσή της μεταξύ δύο ατερμόνων και προοδευτικά συγκλινουσών ταινιών που 
κινούνται συγχρονισμένα γύρω από αριθμό κυλίνδρων. Η λειτουργία του συστήματος 
μπορεί να γίνεται χειροκίνητα αλλά και αυτοματοποιημένα.  

Το συγκρότημα αφυδάτωσης με ταινιοφιλτρόπρεσσα περιλαμβάνει έναν ανυψωτικό 
κοχλία μεταφοράς της αφυδατωμένης ιλύος του οίκου ECOTECH, δυναμικότητας έως 
2 m/h, εκτός του κτιρίου, σε ύψος 3 m. ώστε να είναι δυνατή η απευθείας φόρτωση της 
σε φορτηγό αυτοκίνητο ή ρυμουλκούμενη καρότσα. Το συγκρότημα πάχυνσης - 
αφυδάτωσης, οι κοχλιωτές αντλίες και οι βοηθητικοί μηχανισμοί τους τοποθετούνται 
στο κτίριο αφυδάτωσης. Κατά μήκος της ταινιοφιλτρόπρεσσας κατασκευάζεται αγωγός 
στραγγιδίων. Συλλεκτήρια κανάλια συλλέγουν τα στραγγίδια από τους αγωγούς της 
ταινιοφιλτρόπρεσσας και από την πλύση του δαπέδου και τα διοχετεύουν σε κεντρικό 
φρεάτιο συλλογής. Ακολούθως οδηγούνται στο αντλιοστάσιο στραγγιδίων.  

Δίπλα από το κτίριο αφυδάτωσης, έχει κατασκευασθεί στεγασμένος χώρος 
εσωτερικών διαστάσεων 4,5 x 5,5 m. με ύψος 4,2 m. για την φόρτωση της 
αφυδατωμένης ιλύος, χωρίς να εμποδίζεται η διέλευση των οχημάτων.  

 
Ανλιοστάσιο στραγγιδίων  
Στο αντλιοστάσιο στραγγιδίων καταλήγουν τα ακόλουθα υγρά:  
o Στραγγίδια πάχυνσης και αφυδάτωσης ιλύος  
o Πλύσεις μηχανημάτων επεξεργασίας ιλύος  
o Πλύση δαπέδων του κτιρίου προεπεξεργασίας.  
 
Το αντλιοστάσιο είναι ορθογωνικής κατόψεως κατασκευασμένο από οπλισμένο 
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σκυρόδεμα και ο υγρός θάλαμος αυτού έχει κάτοψη 2,20 x 2,00 m. Στην οροφή του 
φέρει οπές καλυμμένες με μπακλαβαδωτή λαμαρινοκατασκευή βαρέως τύπου.  

 
 
Αντλίες και Σωληνώσεις Αντλιοστασίου  
Στο αντλιοστάσιο τοποθετούνται δύο υποβρύχια αντλητικά συγκροτήματα, παροχής 

εκάστου 25,1 m3/h σε μανομετρικό 7,9 m. ΣΥ. Οι αντλίες είναι του οίκου WILO/EMU 
τύπος FA 08.53 Ε. Κάθε αντλία φέρει ειδικό σύνδεσμο αυτόματου εμπλοκής με τον 
καταθλιπτικό αγωγό και μπορεί να ανελκυστεί με την βοήθεια οδηγών χωρίς να 
απαιτείται κάθοδος προσωπικού σ' αυτό. Πλευρικά του αντλιοστασίου χωροθετείται το 
φρεάτιο των δικλείδων το οποίο έχει εξοπλιστεί με τα απαιτούμενα υδραυλικά 
εξαρτήματα (δικλείδες, αντεπίστροφα κ.λ.π).  

 
Έλεγχος Λειτουργίας  
Η λειτουργία των αντλητικών συγκροτημάτων ρυθμίζεται ανάλογα με τη στάθμη στον 

υγρό θάλαμο αναρροφήσεως των αντλιών μέσω διακοπτών στάθμης. Προβλέπονται 
ενδείξεις πολύ χαμηλής και πολύ υψηλής στάθμης αντίστοιχα, οι οποίες ή 
ενεργοποιούν ή απενεργοποιούν τις αντλίες με ταυτόχρονη μεταφορά σήματος στο 
κέντρο ελέγχου. Στην αυτόματη λειτουργία προβλέπεται και η κυκλική εναλλαγή των 
αντλιών για την ομοιόμορφη φθορά τους.  

 
Μονάδα υποδοχής και προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων  
Η εν λόγω μονάδα έχει σχεδιαστεί αλλά δεν έχει κατασκευαστεί.  
 
Δεξαμενή Υποδοχής  
Για την παραλαβή του μέσου ημερήσιου όγκου των βοθρολυμάτων και την ομαλή 

τροφοδοσία των στην κύρια γραμμή επεξεργασίας κατασκευάζεται δεξαμενή όγκου 
90m3. Η δεξαμενή κατασκευάζεται κοντά στα έργα εισόδου και διαθέτει γύρω επαρκή 
ελεύθερο χώρο για τους ελιγμούς των οχημάτων. Ο πυθμένας της δεξαμενής έχει 
κατάλληλες κλίσεις έτσι ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση στερεών στον πυθμένα 
και να είναι ευχερής ο καθαρισμός της περιοδικά. Η εκφόρτωση των βυτιοφόρων θα 
γίνεται σε ειδικό κανάλι. Δίπλα τοποθετείται υποδοχή νερού πλύσης για να 
αποφεύγεται η ρύπανση του περιβάλλοντος χώρου με στραγγίδια.  

Για την μέτρηση της στάθμης της δεξαμενής τοποθετείται κατάλληλο όργανο. Το 
όργανο θα διαθέτει τοπική ένδειξη και δύο τουλάχιστον στάθμες συναγερμού. Η υψηλή 
στάθμη θα παράγει ηχητικό και οπτικό σήμα και θα απαγορεύει την εκκένωση του 
οχήματος αν δεν υπάρχει ένας ελάχιστος κενός όγκος υποδοχής. Η χαμηλή στάθμη 
διακόπτει την λειτουργία των αντλιών προκειμένου να διατηρείται μία ελάχιστη στάθμη 
για την ασφαλή λειτουργία των αντλιών καθώς και του αναδευτήρα ανάμιξης.  

Εντός της δεξαμενής εισέρχονται και τα στραγγίδια από την πλυντηρίδα άμμου 
καθώς και τα στραγγίδια από την πλύση του περιβάλλοντος χώρου, ο οποίος έχει 
κατάλληλες ρύσεις για αυτόν το σκοπό. Επίσης εισέρχεται και ποσότητα βιολογικής 
ιλύος (εμπολιασμός των βοθρολυμάτων).  

 
Εσχαρισμός  
Τα βοθρολύματα πριν εισέλθουν στη δεξαμενή διέρχονται από αυτοκαθαριζόμενη 

εσχάρα πλάτους 0,5 m με διάκενα 15 mm του οίκου ANDRITZ τύπος Step screen 
ΜΝΤΙ 2500/500/15, προκειμένου να προστατευθούν οι αντλίες. Εσχάρα με μικρότερα 



 29 

διάκενα δεν συνίσταται διότι θα καταστρέφονταν τα στοιχεία της λόγω της φύσεως των 
βοθρολυμάτων. Τόσο η εσχάρα όσο και οι σχετικοί κάδοι συλλογής των στερεών θα 
εγκατασταθούν μέσα στο κτίριο.  

 
Σύστημα ανάμιξης και αερισμού  
Το σύστημα ανάμιξης και προαερισμού των βοθρολυμάτων γίνεται με έναν 

υποβρύχιο αεριστήρα και ενός υποβρύχιου αναδευτήρα. Τοποθετείται ένα υποβρύχιο 
mixer του οίκου WILO/EMU τύπος TR 22.95-6/8, το οποίο ενεργοποιείται όταν η 
στάθμη υγρών είναι χαμηλή για να διασφαλίσει την άριστη ανάδευση και την αποφυγή 
καθιζήσεων. Επίσης τοποθετείται ένα Jet aerator του οίκου WILO/EMU τύπος SR -Rt 
82/2, το οποίο ενεργοποιείται για να διασφαλίσει την οξυγόνωση των βοθρολυμάτων.  

 
Αντλιοστάσιο βοθρολυμάτων  
Για την ομαλή παροχέτευση των βοθρολυμάτων τοποθετούνται δύο αντλίες της 

εταιρείας WILO/EMU τύπου FA 05.11 W (μία κύρια και μία εφεδρική) παροχής 10m3/h 
σε μανομετρικό λειτουργίας 7,4m. Μεγαλύτερη δυναμικότητα δεν συνίσταται διότι ή θα 
πρέπει η αντλία να εκκινεί και να σταματά πολύ συχνά ή να προκαλεί απότομα αιχμές 
οργανικού φορτίου στην κύρια γραμμή επεξεργασίας. Οι αντλίες είναι υποβρύχιες, μη 
φρασσομένου τύπου για να μην φράζουν με σχετικά μεγάλα στερεά και βαριάς 
κατασκευής με την απαραίτητη αντιδιαβρωτική προστασία για το διαβρωτικό 
περιβάλλον των βοθρολυμάτων. Κάθε αντλία θα φέρει ειδικό σύνδεσμο αυτόματου 
εμπλοκής με τον καταθλιπτικό αγωγό και θα δύναται να εξέλθει του υγρού θαλάμου με 
την βοήθεια οδηγών χωρίς να απαιτείται κάθοδος προσωπικού σ’ αυτό. Όλες οι 
σωληνώσεις των αντλιοστασίων θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. Τα υδραυλικά 
εξαρτήματα είναι ονομαστικής πιέσεως 16atm. προστατευμένα με εργοστασιακή βαφή.  

 
Απόσμηση  
Επειδή στο χώρο του κτιρίου δεν μπορεί να αποκλειστεί η έκλυση οσμών θα 

εγκατασταθεί συγκρότημα αεραγωγών που θα οδηγεί τον αέρα προς επεξεργασία σε 
μονάδα απόσμησης που είναι τύπου ενεργού άνθρακα. Η μονάδα είναι του οίκου 
DESOTEC τύπου AIRCON MODEL 500 με δυναμικότητα 500 m3/h. Ο ενεργός 
άνθρακας είναι του οίκου CHEMVIRON CARBON και είναι αναγεννήσιμος με νερό 
ώστε να έχει μικρό λειτουργικό κόστος.  

 
Φρεάτιο εισόδου  
Η εν λόγω μονάδα έχει σχεδιαστεί αλλά δεν έχει κατασκευαστεί.  
Τα ανεπεξέργαστα λύματα της εξυπηρετούμενης από το αποχετευτικό δίκτυο 

περιοχής οδηγούνται μέσω του καταθλιπτικού αγωγού στην εγκατάσταση. Το φρεάτιο 
άφιξης αποτελείται από μία δεξαμενή διαστάσεων 1,3 x 0,8 m. και μέγιστου ύψους 
υγρών 2,5 m. και κατασκευάζεται σε επαφή με τα κανάλια των εσχαρών. Το φρεάτιο 
είναι κλειστό με ανοξείδωτα καλύμματα κα στεγανό για να διασφαλιστεί η έκλυση 
οσμών στο περιβάλλον και εύκολα επισκέψιμο. Η κατασκευή του φρεατίου είναι τέτοια 
ώστε να μην δημιουργούνται εναποθέσεις στερεών. Ταυτόχρονα είναι επαρκείς για την 
απρόσκοπτη ροή των ακαθάρτων χωρίς επιστροφή στον αγωγό προσαγωγής. Ο 
σχεδιασμός επιτυγχάνει ώστε το φρεάτιο να δέχεται την μέγιστη παροχή του αγωγού 
προσαγωγής και των βοθρολυμάτων από την δεξαμενή υποδοχής των βοθρολυμάτων. 
Τα λύματα διοχετεύονται δια βαρύτητα σε διπλό κανάλι διαστάσεων 2,6 x 0,5 m. και 
ύψους 0,6 m, κάθε ένα εκ των οποίων μπορεί να απομονωθεί εναλλάξ με ανοξείδωτα 



 30 

θυροφράγματα. Σε κάθε κανάλι τοποθετείται ανοξείδωτη εσχάρα με αποστάσεις 
ράβδων 50 mm. Τα δύο κανάλια θα εκβάλουν σε κοινό θάλαμο διανομής και 
ακολούθως στην τυποποιημένη διάταξη. Πλευρικά του φρεατίου προβλέπεται χώρος 
συγκράτησης των εσχαρισμάτων.  

Το φρεάτιο εξοπλίζεται με σύστημα αερισμού και ανάμιξης των εισερχομένων 
λυμάτων. Εντός του φρεατίου τοποθετούνται δύο ανοξείδωτοι διάχυτες χονδρής 
φυσαλίδας του οίκου MAXAIR τύπος 12” οι οποίοι θα τροφοδοτούνται από έναν 
ερυγιοφόρο φυσητήρα του οίκου MAPRO τύπος CL 14-21 S DIS. Η λειτουργία του 
φυσητήρα θα είναι μανδαλωμένη με την λειτουργία του αντλιοστασίου εισόδου.  

 
Υποθαλάσσιος αγωγός  
Σύμφωνα με την τεχνική μελέτη του έργου, ο υποθαλάσσιος αγωγός έχει μήκος 

63m. περίπου υπέργεια και άλλα τόσα περίπου στο υποθαλάσσιο τμήμα του. Φτάνει σε 
βάθος 22m. από την επιφάνεια της θάλασσας και έχει διάμετρο Φ250. Το κατάντη 
τμήμα του υποθαλάσσιου αγωγού διαμορφώνεται σαν διαχυτήρας οριζοντίων στομίων, 
μέσω των οποίων διαχέονται τα λύματα.  

Για την κατασκευή του υποβρύχιου αγωγού χρησιμοποιήθηκαν αγωγοί από 
πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας 10atm. Στα μικρά βάθη μέχρι - 4.0m. ο αγωγός 
είναι υπόγειος για να προστατεύεται από τον κυματισμό ενώ σε μεγαλύτερα βάθη είναι 
επιφανειακός. Επειδή όμως ο πυθμένας της θάλασσας είναι βραχώδης και η εκσκαφή 
είναι δύσκολη, ο αγωγός εξασφαλίζεται με τεχνητούς ογκόλιθους. Στα μεγάλα βάθη για 
την καλύτερη αγκύρωση και την αποφυγή μικρομετακινήσεων και κρούσεων του 
σωλήνα στον βραχώδη πυθμένα της θάλασσας, ο αγωγός αγκυρώνεται με σάκκους 
από σκυρόδεμα ανά αποστάσεις, περίπου 5,0m. οπωσδήποτε βέβαια και ένας 
καθαρισμός της ζώνης διελεύσεως του αγωγού πλάτους 2,0m. είναι απαραίτητος.  

Τα στόμια εκβολής είναι πέντε και βρίσκονται σε βάθος -22m. και είναι τοποθετημένα 
σε εγκάρσιο διαχυτήρα μήκους 5,0m. Στο τέρμα του ο αγωγός ανυψώνεται κατά 0,40m. 
ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος αποφράξεως των στομίων εκβολής.  

 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
Τα κτιριακά έργα περιλαμβάνουν το κτίριο διοίκησης, τον οικίσκο χλωρίωσης, και το 

κτίριο των έργων προεπεξεργασίας. Το κτίριο διοίκησης περιλαμβάνει το γραφείο 
ελέγχου, το εργαστήριο, τα αποδυτήρια, την αποθήκη, το συνεργείο και τους χώρους 
υγιεινής. Στο κτίριο έχει τοποθετηθεί ο κεντρικός πίνακας ελέγχου. Το κτίριο φέρει 
πλήρη δίκτυα ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης, αποχέτευσης και τηλεφωνική παροχή.  

 
Συνδέσεις με οδικό δίκτυο και δίκτυα υποδομών  
Δίκτυο Ύδρευσης  
Περιλαμβάνει έξι εξωτερικές υδροληψίες (στην προεπεξεργασία λυμάτων, στις 

δεξαμενές αερισμού, στις δεξαμενές καθίζησης, στον παχυντή ιλύος και στον 
χλωριωτή). Τροφοδοτείται από το δίκτυο ύδρευσης του Καψαλίου ή από δεξαμενή 
ύδρευσης.  

 
Φωτισμός εξωτερικών χώρων  
Οι εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτίζονται εξωτερικά. Ειδικότερα φωτίζεται άπλετα η 

είσοδος των χώρων εγκαταστάσεων, τα έργα προεπεξεργασίας και το κτίριο διοίκησης, 
οι δεξαμενές αερισμού, οι δεξαμενές τελικής καθίζησης, ο χώρος του αντλιοστασίου 
στραγγιδίων, ο χώρος χλωρίωσης και όλο το μήκος της οδού προσπέλασης.  
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Δίκτυο ηλεκτρισμού  
Προκειμένου να υπάρχει η μέγιστη δυνατή διασφάλιση για την απρόσκοπτη 

λειτουργία της Ε.Ε.Λ. κάτω από έκτακτες συνθήκες, έχει κατασκευαστεί εγκατάσταση 
πλήρους συγκροτήματος Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Η/Ζ), αυτόματης μεταγωγής με 
την επαναφορά της τάσης με βάση την εγκατεστημένη ισχύ της μέσης προτεραιότητας 
για τη Β' Φάση ολοκλήρωσης του έργου, που θα τροφοδοτείται από πίνακα ανάγκης.  

 
Μέτρα ασφαλείας  
Οι εγκαταστάσεις είναι εξοπλισμένες με όλα τα απαραίτητα μέσα για την ασφάλεια 

και υγιεινή των εργαζομένων (κράνη, γάντια, μάσκες, ειδικές στολές, συστήματα 
συναγερμού, προστατευτικά κιγκλιδώματα, φωτισμός κ.λπ.).  

 
Τρόπος ελέγχου - Αυτοματισμοί - Τηλεχειρισμοί  
Υπάρχουν τρεις βασικές μέθοδοι χειρισμού και ελέγχου της λειτουργίας μιας 

εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων:  
- επιτόπιος χειρισμός  
- τηλεχειρισμός  
- αυτόματη λειτουργία  
Ο πρώτος τρόπος έχει αυξημένες ανάγκες σε προσωπικό, που πρέπει να προβαίνει 

με συνέπεια, σε καθημερινούς χειρισμούς ρουτίνας. Σε περιόδους δυσμενών καιρικών 
συνθηκών και κατά τη διάρκεια της νύχτας, η εκτέλεση των χειρισμών αυτών γίνεται με 
δυσκολία, με αποτέλεσμα τη συχνή επιδείνωση της ποιότητας των εκροών. Στην 
περίπτωση αυτή οι ευθύνες του προσωπικού είναι αυξημένες και απαιτείται 
εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία.  

Με τον τηλεχειρισμό, η λειτουργία του κέντρου γίνεται με τη βοήθεια κεντρικού 
συστήματος τηλενδείξεων/τηλεχειρισμού. Ο χειριστής στο κέντρο ελέγχου έχει στη 
διάθεση του όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα φορτία και τη λειτουργική κατάσταση 
των μονάδων και εκτελεί τους απαιτούμενους για τη λειτουργία τηλεχειρισμούς. Ο 
τρόπος αυτός λειτουργίας απαιτεί λιγότερο προσωπικό, προσφέρει πιο άνετη 
απασχόληση, ενώ παρέχει τη δυνατότητα άμεσων επεμβάσεων.  

Με την αυτόματη λειτουργία, η αξιολόγηση και επεξεργασία των διαφόρων 
πληροφοριών για τη λειτουργία των επί μέρους μονάδων γίνεται από 
μικροεπεξεργαστές που στη συνέχεια δίνουν την εντολή για την ενεργοποίηση του 
συστήματος τηλεχειρισμού. Με την αυτόματη λειτουργία επιτυγχάνονται συνήθως πολύ 
καλά αποτελέσματα σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας, απαιτείται ελάχιστο, αλλά 
εξειδικευμένο προσωπικό (π.χ. ηλεκτρονικοί για συντήρηση οργάνων, συσκευών κλπ.) 
και ιδιαίτερα αξιόπιστος εξοπλισμός.  

Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις, επιχειρείται ένα μικτό σύστημα λειτουργίας 
των εγκαταστάσεων και ειδικότερα:  

. χειρισμοί που εκτελούνται σε αραιά χρονικά διαστήματα και προγραμματισμένα, 
κυρίως για λόγους συντήρησης (απομόνωση μονάδων, άνοιγμα/κλείσιμο 
θυροφραγμάτων κλπ.) γίνονται τοπικά χωρίς τηλεχειρισμό.  

. καθημερινοί χειρισμοί ιδιαίτερης σημασίας για την ποιότητα εκροής 
(επανακυκλοφορία, αερισμός κλπ.) για τις οποίες μάλιστα απαιτείται αξιολόγηση 
πληροφοριών και λειτουργικών χαρακτηριστικών, γίνονται με τηλεχειρισμό από το 
Κέντρο Ελέγχου της Εγκατάστασης (ΚΕΛ). Όλα τα τηλεχειριζόμενα όργανα και ο 
εξοπλισμός πρέπει να ενεργοποιούνται και με τοπικό χειρισμό, μηχανικά ή 
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χειροκίνητα (π.χ. δικλείδες).  
. αυτόματη λειτουργία δεν απαιτείται για το σύνολο της εγκατάστασης, αλλά 

χρησιμοποιούνται αυτοματισμοί τοπικής σημασίας (π.χ. εσχάρωση, εξάμμωση, 
αερισμός, χλωρίωση, αντλιοστάσια). Όπου υπάρχει αυτοματισμός παρέχεται και η 
δυνατότητα ρύθμισης των παραμέτρων λειτουργίας, ενώ είναι δυνατός ο τοπικός 
χειρισμός ή/και ο τηλεχειρισμός  

. εκτός από τα παραπάνω, προκειμένου να αντιμετωπισθούν περιπτώσεις έκτακτης 
ανάγκης, πλησίον κάθε εξοπλισμού και ανεξάρτητα από τον τρόπο που αυτός 
λειτουργεί, θα υπάρχει πλήκτρο ON/OFF και αναγγελίας συναγερμού, τόσο στον 
τοπικό πίνακα, όσο και στο ΚΕΛ.  

 
Το σύστημα ελέγχου της λειτουργίας καθώς και οι συσκευές και τα όργανα που 

χρησιμοποιούνται παρέχουν τη δυνατότητα μελλοντικής ένταξης τους σε πλήρως 
αυτοματοποιημένο σύστημα.  

 
Προσωπικό λειτουργίας της εγκατάστασης  
Οι διάφορες εργασίες που αφορούν τη λειτουργία και συντήρηση της Ε.Ε.Λ. 

διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:  
- έλεγχος και επίβλεψη των επιμέρους μονάδων  
- εργασίες ρουτίνας  
- προληπτική συντήρηση  
- επιδιορθώσεις έχει  
Για την μονάδα της ΕΕΛ συνταθεί ‘Πρόγραμμα λειτουργίας και συντήρησης της 

εγκατάστασης’, το οποίο εφαρμόζεται, αλλά δεν έχει εγκριθεί.  
Η μονάδα της ΕΕΛ διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό για τον έλεγχο και τη 

συντήρηση της μονάδας. Ο έλεγχος και η επίβλεψη της λειτουργίας των επί μέρους 
μονάδων γίνεται καθημερινά και για όλο το 24ωρο. Η εργασία αυτή συνίσταται στην 
επιθεώρηση όλων των μονάδων και στην παρακολούθηση του ΚΕΛ και των 
χαρακτηριστικών μεγεθών της λειτουργίας, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις 
(π.χ. άνοιγμα / κλείσιμο δικλίδας) ή/και να εντοπισθεί κάποια εμφανής ανωμαλία (π.χ. 
υπερβολική κατανάλωση ενέργειας, αναίτια διακοπή λειτουργίας κλπ.).  

Οι εργασίες ρουτίνας (π.χ. απομάκρυνση εσχαρισμάτων, άμμου, ιλύος, καθαρισμός 
περιβάλλοντος χώρου κ.λπ.) και ειδικότερα η συχνότητα τους, καθορίζονται από το 
πρόγραμμα λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης.  

Η προληπτική συντήρηση γίνεται καθημερινά καθ όλη τη διάρκεια της ημερήσιας 
βάρδιας και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:  

. τη λίπανση κλπ. όλου του επιμέρους εξοπλισμού  

. τη μηχανική συντήρηση (σύσφιξη, ευθυγράμμιση κλπ.) και τις μικροαντικαταστάσεις 
(φίλτρα κλπ.)  

. την ηλεκτρολογική συντήρηση του εξοπλισμού  

. τη βαφή και αντιόιαβρωτική προστασία του εξοπλισμού  
Τέλος, στις περιπτώσεις βλάβης, απαιτείται είτε η αποσυναρμολόγηση του 

εξοπλισμού και η αντικατάστασή του, είτε η μεταφορά του και η επιδιόρθωση του στο 
μηχανουργείο της εγκατάστασης (εφόσον η βλάβη είναι μικρής κλίμακας). Οι 
επιδιορθώσεις του εξοπλισμού της εγκατάστασης επεξεργασίας γίνονται από το 
προσωπικό που είναι επιφορτισμένο με τη συντήρηση όλου του ηλεκτρομηχανολογικού 
εξοπλισμού της εγκατάστασης, είτε από ιδιωτικά συνεργεία κατά περίσταση ή με βάση 
κάποιο συμβόλαιο παροχής υπηρεσιών σε μόνιμη βάση.  
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H εγκατάσταση λειτουργεί καθ’ όλο το 24ωρο σε τρεις βάρδιες, πλην όμως μόνο την 
πρωινή βάρδια γίνεται η αποκομιδή των εσχαρισμάτων και της λάσπης, καθώς και 
εργασίες προληπτικής συντήρησης.  

Το προσωπικό λειτουργίας της εγκατάστασης διαμορφώνεται ως εξής:  
α) πρωινή βάρδια  
- ένας χειριστής των έργων επεξεργασίας για τον έλεγχο και την επίβλεψη της 

εγκατάστασης  
- ένας ηλεκτροτεχνίτης  
- ένας εργάτης για τις εργασίες ρουτίνας  
- ένας χειριστής φορτωτή για την απομάκρυνση της λάσπης (μερική απασχόληση)  
β) λοιπές βάρδιες  
- ένας χειριστής των έργων επεξεργασίας  
 
Η μεταφορά της λάσπης και προϊόντων προεπεξεργασίας γίνεται με κατάλληλα 

αδειοδοτημένα φορτηγά οχήματα.  
Στο παραπάνω προσωπικό προστίθεται και ένας μηχανικός, υπεύθυνος για τη 

λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας των λυμάτων και ένας υπεύθυνος 
εργαστηρίου. Ανάλογα με το πρόγραμμα λειτουργίας και τις ανάγκες της μονάδας, 
μπορεί περισσότερες της μιας από τις ανωτέρω ειδικότητες, να καλύπτονται από ένα 
άτομο.  

 
ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
Ισοζύγιο κατανάλωσης φυσικών πόρων  
Ηλεκτρική ενέργεια  
Η χρήση ενέργειας αφορά την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία 

της μονάδας και των βοηθητικών χώρων. Η επιλεγείσα μέθοδος επεξεργασίας 
χαρακτηρίζεται από χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.  

 
Νερό  
Νερό απαιτείται για την ύδρευση, την άρδευση, την πυρόσβεση και άλλες χρήσεις 

(π.χ. πλύσεις μηχανημάτων, λουτρά κ.λπ). Η ύδρευση εξυπηρετείται είτε με μεταφορά 
του δικτύου ύδρευσης του Καψαλίου μέχρι την είσοδο του γηπέδου των Ε.Ε.Λ. και την 
αποθήκευση σε δεξαμενής ύδατος.  

 
Εκροές υγρών αποβλήτων  
Τα επεξεργασμένα λύματα διατίθενται μέσω υποθαλάσσιου αγωγού στη θάλασσα. 

Επίσης υγρά (στραγγίσματα) παράγονται κατά την ξήρανση της ιλύος, κατά τη 
στράγγιση στον αμμοσυλλέκτη κλπ. τα οποία και επανοδηγούνται στην εγκατάσταση 
αερισμού προκειμένου να υποστούν υγειονομικά ορθή διαχείριση. Τέλος, παράγονται 
υγρά απόβλητα από απ' τις εγκαταστάσεις παραμονής προσωπικού, που μέσω 
κατάλληλης διάταξης σωληνώσεων και μέσω του αντλιοστασίου στραγγιδίων 
οδηγούνται στο φρεάτιο εισόδου της εγκαταστάσεως, υφιστάμενα κατόπιν την πλήρη 
επεξεργασία.  

 
Εκροές στερεών αποβλήτων  
Τα στερεά απόβλητα της εγκατάστασης περιλαμβάνουν τα εσχαρίσματα, την άμμο 

από τη δεξαμενή αμμοσυλλογής και την ιλύ στις δεξαμενές καθίζησης που έπονται των 
εγκαταστάσεων αερισμού.  
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Τα εσχαρίσματα συγκεντρώνονται σε δοχείο στραγγίσεως και κατόπιν συλλέγονται 
σε ειδικά δοχεία. Η συλλογή των εσχαρισμάτων γίνεται κατά κανόνα μηχανικά. Η άμμος 
μέσω κοχλία ανύψωσης αφυδατώνεται και απορρίπτεται σε τροχήλατο δοχείο.  

Τέλος, η περίσσεια ιλύος υφίσταται πάχυνση σε παχυντή και κατόπιν αφυδατώνεται 
σε κλίνες ξήρανσης πριν τη διάθεση της σε κατάλληλο χώρο. Μέχρι τώρα δεν έχει 
απομακρυνθεί περίσσεια ιλύος από την Ε.Ε.Λ., καθώς η μονάδα δουλεύει κάτω από τη 
δυναμικότητα της. Υπολογίζεται ότι θα παράγονται 10m3 περίπου το χρόνο όταν 
φτάσει σε κανονική λειτουργία.  

Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή του ΧΥΤΑ Κηθύρων, επομένως όταν 
υλοποιηθεί το έργο, η περίσσεια ιλύος που προκύπτει από την Ε.Ε.Λ., λόγω και της 
μικρής ποσότητας που παράγεται, θα μπορεί να διατεθεί εκεί.  

 
Εκπομπές αέριων ρύπων  
Οσμές  
Οι περισσότερες δύσοσμες ουσίες που εκλύονται στις Ε.Ε.Λ. προέρχονται από την 

αναερόβια διάσπαση οργανικών ουσιών που περιέχουν θείο (S), π.χ. υδρόθειο (H2S), 
μερκαπτάνες ή άζωτο (Ν), π.χ. αμμωνία (ΝΗ3), αμίνες κλπ.  

Το υδρόθειο είναι το πιο γνωστό δύσοσμο αέριο που εκλύεται στους αγωγούς 
μεταφοράς και στις μονάδες των Ε.Ε.Λ.. Έχει οσμή χαλασμένου αυγού, μπορεί να 
προκαλέσει έντονη διάβρωση, ενώ παράλληλα είναι εξαιρετικά τοξικό.  

Το θείο περιέχεται στα ανθρώπινα περιττώματα και τα θειικά (SO4-2) στο νερό 
ύδρευσης. Έτσι, συνήθως υπάρχει αρκετό θείο στα αστικά απόβλητα με τη μορφή 
ανόργανων θειικών και θειωδών ή οργανικών θειωδών, το οποίο οδηγεί στην 
παραγωγή υδρόθειου. Το υδρόθειο παράγεται με αναγωγή των θειικών από αναερόβια 
βακτηρίδια.  

Στις Ε.Ε.Λ.. πιθανές θέσεις δημιουργίας οσμών είναι:  
α) Έργα εισόδου και προεπεξεργασίας λυμάτων  
β) Έργα υποδοχής και προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων  
γ) Δεξαμενές πρωτοβάθμιας καθίζησης  
δ) Βιολογική επεξεργασία  
ε) Δεξαμενές τελικής καθίζησης  
στ) Μονάδες επεξεργασίας ιλύος  
Τονίζεται ότι η παραγωγή και όχληση δύσοσμων ουσιών, επιτείνεται κυρίως κατά τη 

θερινή περίοδο, οπότε και οι υψηλότερες θερμοκρασίες το ευνοούν.  
Στη συγκεκριμένη εγκατάσταση δεν προβλέπονται έργα υποδοχής και 

προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων, ούτε δεξαμενές πρωτοβάθμιας καθίζησης.  
 
Για τις υπόλοιπες θέσεις, ισχύουν τα εξής:  
α) Έργα εισόδου και προεπεξεργασίας λυμάτων  
Τα ανεπεξέργαστα απόβλητα εισέρχονται στις Ε.Ε.Λ. με βαρύτητα μπορεί να 

περιέχουν ικανές συγκεντρώσεις δύσοσμων αερίων, τα οποία θα εκλυθούν στα σημεία 
εισόδου της Ε.Ε.Λ., όπου υπάρχει έντονη τύρβη. Τα σημεία με έντονη τύρβη μπορεί να 
είναι κατάντη της φυσικής πτώσης των λυμάτων, στο δίαυλο μέτρησης παροχής ή στον 
εξαμμωτή. Επίσης, δεξαμενές που βρίσκονται στην είσοδο της Ε.Ε.Λ. όπως π.χ. 
δεξαμενές εξισορρόπησης, μπορεί να αποτελέσουν θέσεις έκλυσης δυσάρεστων 
οσμών, όταν οι συνθήκες σε αυτές γίνουν σηπτικές. Ομοίως, προβλήματα δυσοσμιών 
μπορεί να εμφανισθούν στην εγκατάσταση αμμοσυλλογής. Αυτό οφείλεται κυρίως στην 
καθίζηση και οργανικών υλών μαζί με τις αδρανείς και στη δημιουργία σηπτικών 
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συνθηκών.  
Προβλήματα δυσοσμίας μπορεί να προέλθουν και από τις θέσεις συγκέντρωσης των 

εσχαρισμάτων και της άμμου, όταν αυτά δεν απομακρύνονται έγκαιρα, είτε λόγω κακού 
σχεδιασμού, είτε λόγω ελλιπούς συντήρησης.  

 
β) Βιολογική επεξεργασία  
Όσον αφορά στη διεργασία ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό, χωρίς 

πρωτοβάθμια καθίζηση, δεν αναμένεται έντονη παραγωγή οσμών. Σε αυτό το στάδιο 
εμφανίζονται δυσοσμίες είτε στην περίπτωση κακής λειτουργίας (άρα και ελλιπούς 
οξυγόνωσης των λυμάτων) είτε στην περίπτωση υποδοχής λυμάτων με μεγαλύτερο 
οργανικό φορτίο από ότι τα φορτία σχεδιασμού.  

 
γ) Δεξαμενές τελικής καθίζησης  
Στις δεξαμενές τελικής καθίζησης δεν υπάρχουν συνήθως προβλήματα έκλυσης 

οσμών, εφόσον τα εισερχόμενα απόβλητα είναι αερόβια και τηρούνται τα απαραίτητα 
μέτρα καθαριότητας.  

Η ιλύς που καθιζάνει στις χοάνες των πυθμένων των δεξαμενών εκτός του ότι 
συμπυκνώνεται (γεγονός βέβαια επιθυμητό), μπορεί να γίνει σηπτική όταν παραμείνει 
για πολύ χρόνο. Τότε η επανακυκλοφορούσα λάσπη είναι σηπτική και καθυστερεί τις 
βιολογικές διεργασίες, η περίσσεια ιλύος αφυδατώνεται δύσκολα και παράλληλα 
εκλύονται από αυτή δυσάρεστες οσμές.  

 
δ) Μονάδες επεξεργασίας ιλύος  
Η ιλύς που παράγεται στις μονάδες επεξεργασίας, όταν δεν είναι πλήρως 

σταθεροποιημένη, εκλύει πάντα οσμές.  
Γενικά, δυσοσμίες αναμένονται σε μονάδες επεξεργασίας ιλύος (π.χ. σε παχυντές 

βαρύτητας, κλίνες ξήρανσης), όπου η ιλύς (που δεν έχει υποστεί πλήρη 
σταθεροποίηση) παραμένει για μεγάλο σχετικά χρονικό διάστημα και αποσυντίθεται 
αναερόβια. Στις μονάδες αφυδάτωσης ιλύος αναμένονται ανάλογα προβλήματα, όταν η 
ιλύς δεν είναι πλήρως σταθεροποιημένη.  

 
Τέλος, οι υπερχειλίσεις από τις διάφορες μονάδες ιλύος έχουν συνήθως σχετικά 

υψηλές συγκεντρώσεις δύσοσμων αερίων που εκλύονται στην ατμόσφαιρα, όταν η ροή 
γίνεται με ανοιχτούς αγωγούς και σε συνθήκες ροής με έντονη τύρβη. Παράλληλα, οι 
υπερχειλίσεις μπορεί να επιβαρύνουν τις μονάδες επεξεργασίας στις οποίες 
επιστρέφουν. Παρόλα αυτά, τέτοια φαινόμενα είναι σπάνια σε περιπτώσεις 
συστημάτων ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό, εφόσον η λειτουργία της 
μονάδας γίνεται σωστά και η παραγόμενη ιλύς είναι πλήρως σταθεροποιημένη.  

 
 Αερολύματα-Σταγονίδια  
Τα σταγονίδια είναι μικρά (1 - 20pm), υγρά κυρίως σωματίδια, που μπορεί να 

περιέχουν παθογόνους μικροοργανισμούς. Εκλύονται από περιοχές έντονης 
διαταραχής της μάζας των αποβλήτων (π.χ. στις μονάδες αερισμού, κατάντη 
υπερχειλιστών κ.λπ.). Έκλυση σταγονιδίων συμβαίνει σε δεξαμενές όπου γίνεται 
αερισμός όπως π.χ. από αεριζόμενους εξαμμωτές και δεξαμενές αερισμού, καθώς και 
σε θέσεις όπου δημιουργείται έντονη αναταραχή στην επιφάνεια των υγρών από την 
πτώση άλλων υγρών (π.χ. ανακυκλοφορία ιλύος, υπερχειλίσεις κ.λπ.).  

Η εκπομπή μικροοργανισμών εξαρτάται από τις διατάξεις αερισμού ή ανάδευσης. 
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Συγκριτικά μεγαλύτερη εκπομπή εντοπίζεται από τους κατακόρυφους επιφανειακούς 
αεριστήρες (φτερωτές), ακολουθούν οι οριζόντιοι επιφανειακοί αναδευτήρες (ρότορες), 
στους οποίους όμως με κατάλληλες διατάξεις μειώνεται αισθητά η εκπομπή.  

 
Εκπομπές θορύβου  
Οι κυριότερες μόνιμες πηγές θορύβου, που δημιουργούνται από τη λειτουργία ης 

Ε.Ε.Λ. είναι οι πηγές αερισμού ή/και ανάδευσης της ιλύος και τα αντλιοστάσια. Ως 
περιοδικές πηγές θορύβου θεωρούνται τα οχήματα μεταφοράς της ιλύος και των 
λοιπών στερεών υπολειμμάτων.  

 
xii. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Στην ευρύτερη περιοχή του έργου δεν εντοπίζονται ιδιαίτερες χρήσεις που πιθανώς 

να θίγοντας από περιβαλλοντικής σκοπιάς, λόγω της λειτουργίας του έργου. Επίσης, 
δεν υφίσταται περιβαλλοντική επιβάρυνση από ανθρωπογενείς παρεμβάσεις σε μόνιμη 
βάση. Η μοναδική επιβάρυνση είναι περιοδική κατά την περίοδο κατασκευής έργων 
υποδομής (πχ αποχετευτικό δίκτυο).  

Πριν την κατασκευή του έργου, τα υγρά απόβλητα διατίθονταν είτε ανεπεξέργαστα 
σε παρακείμενο ρέμα (μέσω αποχετευτικού δικτύου στο οποίο ήταν συνδεδεμένα 
τμήματα του πληθυσμού) είτε μέσω απορροφητικών βόθρων στο έδαφος. Συνεπώς, 
ήταν έντονα τα προβλήματα δυσοσμίας κατά τους θερινούς μήνες, καθώς και 
σημαντική η επιβάρυνση των εδαφών και των υδάτων της περιοχής.  

Το αποχετευτικό δίκτυο που έχει πλέον κατασκευαστεί συλλέγει τα λύματα της 
Χώρας, οδεύει κατά μήκος του δρόμου Χώρας – Καψαλίου, από τα Δυτικά στα 
Ανατολικά του οικισμού του Καψαλίου. Τα λύματα ακολούθως, οδηγούνται με βαρύτητα 
στο Αντλιοστάσιο και μέσω ωθητικού αγωγού στην Ε.Ε.Λ. Μετά την επεξεργασία τους 
διατίθενται με υποθαλάσσιο αγωγή στη θάλασσα.  

Δεν υπάρχουν υδροληπτικά έργα και φυσικές πηγές ύδατος στην περιοή 
ενδιαφέροντος.  

Η υπό μελέτη περιοχή δεν περιλαμβάνει βιομηχανικές ή βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, 
ούτε άλλες οχλούσες δραστηριότητες.  

 
Επίσης, στην ευρύτερη περιοχή του έργου δεν υπάρχουν λατομεία εξόρυξης 

αδρανών υλικών, ούτε εξορύξεις μαρμάρων ή άλλων πετρωμάτων ή μεταλλεία. Η 
έκταση δεν αποτελεί γεωργική γη, ούτε βοσκότοπο. Δεν είναι αρδευόμενη ούτε 
αρδεύσιμη.  

 
 Η διάθεση των Στερεών Αποβλήτων της περιοχής μελέτης, γίνεται , όπως και η 

διάθεση των Στερεών Αποβλήτων όλης της νήσου, στη θέση «Λαχνός». Η θέση αυτή 
βρίσκεται σε πολύ μεγάλη απόσταση τόσο από τους οικισμούς της Χώρας και του 
Καψαλίου, όσο και από τη θέση των Ε.Ε.Λ. και δεν προκαλεί οχλήσεις που να 
σχετίζονται με την Ε.Ε.Λ.  

Ο Χώρος Διάθεσης Απορριμμάτων σήμερα λειτουργεί ως χώρος ημιελεγχόμενης 
διάθεσης, αλλά απ' ότι έχουν δείξει οι σχετικές μελέτες, έστω (πιθανώς) τυχαία, ο 
χώρος αυτός πληροί ορισμένες προϋποθέσεις (π.χ. αργιλικά εδάφη) που οδηγούν 
στην ελαχιστοποίηση των οχλήσεων. Την τρέχουσα περίοδο προγραμματίζεται 
κατασκευή ορθά οργανωμένου ΧΥΤΑ, στην ίδια περιοχή.  
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ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ- ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ -ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ - 
ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ  

Μορφολογία - Ανάγλυφο  
Η μορφολογία της εγγύτερης υπό εξέταση περιοχής είναι ημιορεινή έως λοφώδης. 

Ο εξεταζόμενος χώρος των εγκαταστάσεων επεξεργασίας βρίσκεται νότια του νησιού, 
επάνω από την ακτή του ακρωτηρίου Γκρόσσο και απέχει 2 χλμ. από τη Χώρα και 700 
m από το Καψάλι. Βρίσκεται σε υψόμετρο 24-30 m και γειτνιάζει με τη θάλασσα, από 
την οποία διαχωρίζεται μέσω απόκρημνης ακτής ύψους περίπου 20 m.  

Η μορφολογία του εδάφους της θέσης των Ε.Ε.Λ. είναι σχετικά ομαλή, με ήπιες 
κλίσεις, ενώ το έδαφος είναι καλυμμένο με χαμηλή θαμνώδη βλάστηση. Η επιλεγείσα 
θέση παρουσιάζεται ως η πλέον κατάλληλη στην ευρύτερη περιοχή, καθώς θα είναι 
ορατή μόνο από την πλευρά της θάλασσας, νότια του ακρωτηρίου, όπου όμως η 
θαλάσσια κίνηση είναι περιορισμένη, δεδομένου ότι το εμπορικό και επιβατικό λιμάνι 
των Κυθήρων βρίσκεται στην Αγία Πελαγία, στο ΒΑ άκρο του νησιού.  

Αν και το γήπεδο των Ε.Ε.Λ. έχει σχετικά ήπιες κλίσεις, μέσω της μορφολογίας του 
γηπέδου της και της περιβάλλουσας περιοχής, επιτυγχάνεται οπτική απόκρυψη του 
από περιοχές ενδιαφέροντος.  

 
Γεωλογία - Υδρογεωλογία  
Γεωλογία Εγγύτερης Περιοχής Ε.Ε.Λ.  
Η θέση του έργου βρίσκεται στο νοτιότερο άκρο του νησιού, πάνω από το Ακρωτήρι 

Γκρόσσο, η οποία δομείται από Κρητιδικούς ασβεστόλιθους χρώματος τεφρού έως 
μελανού, σπανίως κρυσταλλικοί. Επίσης περιλαμβάνει δολομίτες τεφρούς, στιφρούς, 
με έντονη κατάτμηση, οι οποίοι δίνουν την εικόνα «μικρολατυποπαγούς».  

Στην περιοχή του έργου, από όπου διέρχεται και το υπάρχον αποχετευτικό δίκτυο 
(Χώρα - Καψάλι), απαντούν και νεογενείς σχηματισμοί και συγκεκριμένα κυανόφαιες 
μάργες, με απολιθώματα γλυκών ή υφάλμυρων υδάτων, καθώς και λιγνίτες.  

Στην περιοχή μελέτης και συγκεκριμένα στο άνω όριο του οικισμού του Καψαλίου 
(ψηλότερα από τη θέση του έργου) εμφανίζονται δύο ρήγματα (ένα βέβαιο και ένα 
πιθανό) διεύθυνσης ΒΔ - ΝΑ.  

 
Όρμος Καψάλι  
Βρίσκεται στο νοτιότερο σχεδόν τμήμα του νησιού και περικλείεται από το λίαν 

επίμηκες ακρωτήριο Τράχηλος και από το ογκώδες ακρωτήριο Γκρόσσο (θέση έργου). 
Εισέρχεται περίπου 1.500 m. εντός της ξηράς και το ΒΑ τμήμα αυτού υποδιαιρείται σε 
δύο ημικύκλιους ορμίσκους, εκ των οποίων ο νοτιοανατολικός παρουσιάζει μικρού 
εύρους είσοδο που δεν υπερβαίνει τα 50 m. και πολύ μικρό βάθος υδάτων, όπου 
ευκρινώς διακρίνονται παραλιακοί ψαμμίτες. Αντίθετα, ο βορειοδυτικός παρουσιάζει 
σημαντικότερο εύρος, ενώ το βάθος του σε μικρή απόσταση από την ακτή κυμαίνεται 
μεταξύ 9 – 13 m. Ως λιμάνι προσφέρεται για την κάλυψη από νοτιοδυτικούς ανέμους, 
προσβάλλεται όμως ισχυρά από νότιους και νοτιοανατολικούς ανέμους. Στη δημιουργία 
των δύο μικρών ορμίσκων τον κυριότερο ρόλο παίζει η τεκτονική, εκτός της 
πετρογραφικής σύστασης. Τα κυριότερα ρήγματα έχουν διεύθυνση ΒΔ - ΝΑ.  

 
Υδρογεωλογική Συμπεριφορά  
. Φυλλίτες - Χαλαζίτες: είναι γενικά υδατοστεγανοί σχηματισμοί δεν εμφανίζονται 

στην περιοχή της υπό μελέτη Ε.Ε.Λ.  
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. Ασβεστόλιθοι και δολομίτες της ζώνης Γαβρόβου - Τριπόλεως: είναι έντονα 
διαρρηγμένοι και καρστικοποιημένοι. Σ' αυτό οφείλεται η υδροφορία τους, η οποία 
όμως θεωρείται ότι βρίσκεται περί το επίπεδο της θάλασσας, οπότε είναι υφάλμυρη.  

Απαντώνται εκτενώς στην περιοχή μελέτης.  
. Ο Φλύσγης της ζώνης Τριπόλεως κατά τον Πετρόχειλο (1966) εμφανίζεται στην 

περιοχή πάνω από τους ανθρακικούς σχηματισμούς της ζώνης και αποτελεί 
πρακτικά αδιαπέρατο σχηματισμό, πάνω από το οποίο βρίσκονται οι σχηματισμοί 
της ζώνης της Πίνδου. Κατά τους νεότερους ερευνητές ο φλύσχης αυτός ανήκει 
κατά το μεγαλύτερο μέρος του στη ζώνη Ωλονού - Πίνδου. Πάντως, είτε είναι 
φλύσχης της Τριπόλεως είτε ο 1ος φλύσχης της ζώνης Ωλονού - Πίνδου, 
λειτουργεί ως στεγανό υπόβαθρο των Ανωκρητιδικών ασβεστόλιθων της Πίνδου. 
Έτσι δημιουργούνται οι πηγές του Μυλοποτάμου και της γύρω περιοχής.  

. Οι μάργες και οι λιγνίτες του Νεογενούς, που απαντούν στην περιοχή μελέτης 
θεωρούνται υδατοστεγανοί σχηματισμοί.  

 
Συνθήκες Ύδρευσης  
Τα Κύθηρα σήμερα υδρεύονται από πηγές, δύο γεωτρήσεις και ένα πηγάδι. Οι 

πηγές εντοπίζονται κύρια στο βόρειο και κεντρικό τμήμα του νησιού σε περιοχές που 
συνίστανται από κρυσταλλικούς σχιστολίθους ή ανθρακικούς σχηματισμούς. Γενικά η 
παροχή τους δεν είναι μεγάλη, διότι οι καρστικοί υδροφόροι ορίζοντες παρουσιάζουν 
μικρή αποθηκευτική ικανότητα. Τα πηγάδια εντοπίζονται συνήθως σε κοιλάδες 
ρεμάτων και σε ήπιες μορφολογικά περιοχές του φλύσχη. Είναι μικρού βάθους και 
παροχής, εκτός από το πηγάδι ύδρευσης Αβλέμωνα - Κάμπου Παλαιοπόλεως και το 
πηγάδι του Λιβαδιού, των οποίων η απόδοση είναι ικανοποιητική.  

Σύμφωνα με τα «Στοιχεία Απογραφής Υδροσημείων Νησιού Κυθήρων» της 
Υδρογεωλογικής Έρευνας των Κυθήρων που έγινε από το ΙΓΜΕ το 1980, η συνολική 
παροχή για ύδρευση των χρησιμοποιούμενων υδροσημείων ήταν 554 m3/24h. Στην 
περίοδο αιχμής, δηλαδή τη θερινή περίοδο, υπολογίζεται ότι οι ανάγκες σε νερό 
υπερκαλύπτουν το διατιθέμενο υδατικό δυναμικό.  

Τον Αύγουστο του 1983, νέα έρευνα των υδροσημείων του νησιού, του ΙΓΜΕ, είχε 
ικανοποιητικά αποτελέσματα όσον αφορά στις ανάγκες ύδρευσης και άρδευσης του 
βόρειου και νότιου τμήματος.  

 
Τεκτονική - Σεισμικότητα  
Η ρηγματογόνος τεκτονική είναι έντονη στα Κύθηρα. Το νησί εμφανίζεται 

κατακερματισμένο, με τάφρους, βυθίσματα, τεκτονικά κέρατα κλπ. Στην περιοχή 
μελέτης εμφανίζονται δύο ρήγματα, διεύθυνσης ΒΔ - ΝΑ.  

Η περιοχή μελέτης παρουσιάζει μέτρια σεισμικότητα αφού βάσει του Αντισεισμικού 
Κανονισμού η περιοχή των Κυθήρων ανήκει στην κατηγορία II.  

Από άποψη σεισμικής επικινδυνότητας τα Κύθηρα ανήκουν στην κατηγορία III, μια 
από τις τέσσερις κατηγορίες, με βάση το Νέο Αντισεισμικό Κανονισμό του 1992 (Αρ. 
Δ17α/08/32/Φ.Ν. 275 ΦΕΚ 613/Β/12-10-1992  

 
Θερμοκρασία  
Από την ανάλυση των στοιχείων του σταθμού των Κυθήρων προέκυψε ότι η μέση 

θερμοκρασία στην περιοχή είναι 17,6°C, ενώ τους χειμερινούς μήνες δεν πέφτει κάτω 
από τους 11°C και τους καλοκαιρινούς δεν ξεπερνάει τους 26°C. Η μέση μέγιστη τιμή 
της θερμοκρασίας τους χειμερινούς μήνες δεν είναι μικρότερη από 12,8°C ενώ τους 
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καλοκαιρινούς προσεγγίζει ακόμη και τους 29°C (τον Αύγουστο και Ιούλιο). Η μέση 
ελάχιστη θερμοκρασία αγγίζει τους 9°C για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, ενώ 
κυμαίνεται γύρω στους 22,5°C τους δύο κύριους καλοκαιρινούς μήνες (Ιούλιο και 
Αύγουστο). Η μεγαλύτερη θερμοκρασία που έχει σημειωθεί στην περιοχή από το 1955 
είναι 41°C τον Αύγουστο ενώ θερμοκρασίες πάνω από 40°C έχουν σημειωθεί και τους 
μήνες Ιούλιο και Ιούνιο. Η μικρότερη θερμοκρασία έχει σημειωθεί κατά το μήνα Μάρτιο 
(-4,3°C), ενώ θερμοκρασίες μικρότερες από το μηδέν έχουν σημειωθεί και κατά τους 
μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Η ελάχιστη θερμοκρασία που έχει σημειωθεί κατά 
τον Αύγουστο, που είναι ο θερμότερος μήνας του έτους, είναι 14°C, ενώ η μέγιστη 
θερμοκρασία που έχει σημειωθεί κατά τον Ιανουάριο (ψυχρότερο μήνα του έτους) είναι 
21,5°C. Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται η μέση θερμοκρασία σε 
μηνιαίες τιμές καθώς επίσης και οι μηνιαίες τιμές των μέσων μέγιστων και ελάχιστων 
απόλυτων διακυμάνσεων της θερμοκρασίας στην περιοχή των Κυθήρων. 

 
Σχετική Υγρασία - Νέφωση  
Η σχετική υγρασία (σε μέσες μηνιαίες τιμές) κυμαίνεται από 54,6% έως 73% 

παρουσιάζοντας την ελάχιστη τιμή της τον Ιούλιο και τη μέγιστη τον Δεκέμβριο. Μέσες 
μηνιαίες τιμές μεγαλύτερες από 70% σημειώνονται από Νοέμβριο μέχρι Μάρτιο, ενώ 
μικρότερες από 60%> τους καλοκαιρινούς μήνες (Ιούνιο έως και Αύγουστο). Οι σχετικά 
υψηλές μέσες μηνιαίες τιμές του δείκτη αυτού οφείλονται στη νησιώτικη φύση του 
Σταθμού. Αναλυτικότερα η μηνιαία κατανομή της σχετικής υγρασίας, παρουσιάζεται 
στον πίνακα που ακολουθεί.  

Όσον αφορά τη νεφοκάλυψη, η μέση μηνιαία τιμή ξεπερνάει τα 4/8 κατά το χρονικό 
διάστημα Νοεμβρίου - Μαρτίου, ενώ είναι μικρότερη από 1/8 (σχεδόν ανέφελος 
ουρανός) τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Ο αριθμός των ημερών με σχεδόν 
νεφοσκεπή ουρανό είναι μεγαλύτερος τους χειμερινούς μήνες (σχεδόν 25% τον 
Ιανουάριο) και το Μάρτιο, ενώ κατά τη διάρκεια του θέρους είναι μηδενικός. Οι μήνες 
Ιούλιος και Αύγουστος παρουσιάζουν σχεδόν ανέφελο ουρανό για το 90% περίπου 
των ημερών, ενώ οι χειμερινοί μήνες παρουσιάζουν σχεδόν ανέφελο ουρανό μόνο το 
10% περίπου των ημερών.  

 
Υετός  
Ο συνολικός ετήσιος υετός είναι γύρω στα 530 χιλιοστά, ενώ σχεδόν το 40% από 

αυτόν πέφτει τους μήνες Δεκέμβριο και Ιανουάριο (με βροχόπτωση πάνω από 100 
mm). Οι βροχές τους καλοκαιρινούς μήνες είναι σπάνιες ενώ αρκετά βροχερός μήνας 
είναι και ο Νοέμβριος. Όσον αφορά τα μέγιστα ύψη βροχής, ο μήνας με το μεγαλύτερο 
ύψος βροχής είναι ο Οκτώβριος (έχουν σημειωθεί στη διάρκεια ενός 24ώρου, 125 
χιλιοστά βροχής), ενώ σημαντικά είναι τα ύψη βροχής και τους άλλους χειμερινούς 
μήνες.  

Όσον αφορά τη μηνιαία κατανομή ημερών βροχής, κατά μέσο όρο τους μήνες 
Δεκέμβριο και Ιανουάριο βρέχει περίπου τις μισές ημέρες (14,5 περίπου) ενώ τους 
μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο και Νοέμβριο περίπου το 1/3 των ημερών (10 ημέρες). 
Σπάνιες είναι οι βροχές το καλοκαίρι (περίπου 1 ημέρα κάθε 2-3 χρόνια). Το χιόνι είναι 
ένα μάλλον σπάνιο φαινόμενο και εμφανίζεται συνηθέστερα τον Φεβρουάριο (1 φορά 
κάθε 3-4 χρόνια) ενώ σπανίως και τους μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο και Μάρτιο. Οι 
καταιγίδες είναι συχνότερες από τα χιόνια και εμφανίζονται για το 10% περίπου των 
ημερών το χρονικό διάστημα από Οκτώβριο μέχρι Φεβρουάριο, ενώ είναι σπάνιες στο 
διάστημα Μαΐου - Αυγούστου.  
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Χαλάζι πέφτει κάθε 3-4 χρόνια για μια ημέρα στο διάστημα Δεκεμβρίου - Μαρτίου, 
ενώ ομίχλες παρουσιάζονται όλους τους μήνες εκτός από τον Ιούλιο, με μήνα 
συνηθέστερης εμφάνισης το Μάιο (σχεδόν μια ημέρα κάθε χρόνο). Ομίχλες 
παρουσιάζονται επίσης και τους μήνες Φεβρουάριο, Απρίλιο και Ιούνιο (1 ημέρα κάθε 
2 χρόνια περίπου). Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζεται η μηνιαία κατανομή του 
αριθμού ημερών στην περιοχή του έργου με βροχόπτωση, καταιγίδα, χαλάζι, χιόνι και 
ομίχλες.  

 
Άνεμοι  
Ένα χαρακτηριστικό των ανεμολογικών δεδομένων της περιοχής μελέτης, είναι 

γενικά η κυριαρχία των Βορειοανατολικών ανέμων καθόλη σχεδόν τη διάρκεια του 
έτους.  

Όσον αφορά τα ανεμολογικά χαρακτηριστικά του μικροκλίματος της υπό μελέτη 
περιοχής, επικρατούντες άνεμοι είναι γενικά οι ΒΑ. Ισχυροί άνεμοι εμφανίζονται αρκετά 
συχνά στην περιοχή των Κυθήρων. Συγκεκριμένα άνεμοι με ένταση μεγαλύτερη από 6 
Μποφόρ παρουσιάζονται για σχεδόν 30% των ημερών κατά τους μήνες Δεκέμβριο έως 
και Μάρτιο ~και τον Οκτώβριο, ενώ αρκετά συχνά εμφανίζονται και τους άλλους μήνες 
και πάντως εμφανίζονται για πάνω από το 1/4 των ημερών κάθε μήνα για όλο το έτος.  

Άνεμοι πάνω από 8 Μποφόρ εμφανίζονται συνηθέστερα τον Οκτώβριο και τον 
Μάρτιο (3-4 ημέρες κάθε μήνα), ενώ σε λίγο χαμηλότερα ποσοστά εμφανίζονται και τον 
Νοέμβριο μέχρι τον Απρίλιο. Οι επικρατούντες άνεμοι σε ετήσια βάση στην περιοχή 
των Κυθήρων είναι από ΒΑ διευθύνσεις κυρίως, στη συνέχεια από Δυτικές και 
δευτερευόντως από ΔΒΔ διευθύνσεις.  

 
ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
Η ποικιλία της μορφολογίας του εδάφους συνεπάγεται και μια ανάλογη ποικιλία στα 

είδη βλάστησης που ευδοκιμούν στο νησί. Έτσι, στα πεδινά επικρατούν τα ελαιόδεντρα, 
στα προστατευμένα από τους ανέμους λαγκάδια συχνότερα συναντώνται τα 
οπωροφόρα, ενώ γενικά επικρατεί η χαμηλή θαμνώδης βλάστηση. Επιπλέον, στα 
Κύθηρα έχουν καταγραφεί πολλά μοναδικά είδη λουλουδιών και βοτάνων.  

Σήμα κατατεθέν του νησιού, η Σεμπρεβίβα (sempre viva=πάντα ζωντανή), το μικρό 
κίτρινο λουλούδι που διατηρείται για πολύ καιρό. Απαράμιλλης ομορφιάς και οι άγριες 
κόκκινες τουλίπες, με την τοπική ονομασία «Καστανιόλες», που ανθίζουν τον Απρίλιο. 
Στην ευρύτερη περιοχή του έργου δεν υπάρχουν περιοχές που να διέπονται από ειδικό 
καθεστώς προστασίας.  

  
Βιοκλίμα - Χλωρίδα  
Βιοκλιματικά τα Κύθηρα τοποθετούνται στον έντονο θερμομεσογειακό τύπο κλίματος 

με μεγάλη διάρκεια της ξηρής περιόδου. Το ετήσιο ύψος βροχής για αυτόν τον τύπο 
βιοκλίματος κυμαίνεται από 600 έως 1.000 mm. Οι βιολογικώς ξηρές ημέρες το χρόνο 
κυμαίνονται από 125 έως 150. Εντούτοις, το βιοκλίμα μιας νησιωτικής περιοχής έχει 
πάντα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η γειτνίαση με την 
ανοικτή θάλασσα κάνει πιο ήπιους τους χειμώνες και μειώνει τις υψηλές θερμοκρασίες 
τους θέρους. Επίσης η σχετική υγρασία του αέρα είναι αυξημένη σε σχέση με τις 
περιοχές της Ηπειρωτικής χώρας με το ίδιο κλίμα.  

Τα Κύθηρα, λόγω της γεωγραφικής τους θέσης (βρίσκονται στο όριο μεταξύ Ιονίου 
και Αιγαίου Πελάγους), πλήττονται ιδιαιτέρως από ισχυρούς ανέμους, οι οποίοι 
αυξάνουν την εξάτμιση στη χερσαία περιοχή. Τα παραπάνω βιοκλιματικά στοιχεία 
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έχουν άμεση επίδραση στη φυσική βλάστηση της νήσου. Αυτή παρουσιάζει μια «υγρή» 
όψη και αποτελεί τυπικό αντιπρόσωπο του Μεσογειακού Δάσους. Φυτοκοινωνιολογικά, 
η χλωρίδα των Κυθήρων ανήκει στην ευμεσογειακή ζώνη βλαστήσεως (Quercetalia 
Ilicis) που αποτελεί την χαμηλότερη ζώνη βλάστησης όλης της χώρας. Απαντάται σε 
όλες τις παραλιακές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας. Αυτή η ζώνη 
βλαστήσεως υποδιαιρείται σε δύο υποζώνες, την Oleo - Ceratonion και την Quercion 
Ilicis. Το «προφίλ» της βλάστησης των Κυθήρων πλησιάζει με αυτό της πρώτης 
υποζώνης, αν και περιέχονται στοιχεία και από την Quercion Ilicis. Το γεγονός ότι στο 
νησί απαντούν μόνο λίγα άτομα Δρυός μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η χλωρίδα 
κατατάσσεται στην υποζώνη Oleo - Ceratonion. Η υποζώνη αυτή διαιρείται με τη σειρά 
της σε δύο αυξητικούς χώρους, στον κατώτερο και θερμότερο του Oleo - Ceratonietum 
και στον σχετικά ψυχρότερο Oleo -lentiscetum. Το νησί των Κυθήρων κατατάσσεται 
στον δεύτερο αυξητικό χώρο, στον οποίο, παρά την ξηρότητα του κλίματος, η 
βλάστηση βρίσκεται σε ικανοποιητική κατάσταση, συσχετιζόμενη βέβαια και με το 
βάθος του εδάφους. Στις περιοχές της χώρας που εκτείνεται ο Oleo - lentiscetum 
βρίσκει κανείς σποραδικά αρκετά δάση και ιδιαίτερα αυτά των θερμόβιων κωνοφόρων 
και των υψηλών θαμνώνων από αείφυλλα πλατύφυλλα. Τα φαινόμενα υποβάθμισης 
είναι και εδώ, όπως και στον Oleo - Ceratonietum, πολύ έντονα, αφού σε αρκετές 
περιοχές της χώρας μεγάλες εκτάσεις καλύπτονται από ενώσεις φρύγανων (garique, 
tomiralis).  

Τα παραπάνω φαινόμενα συναντώνται και στην περίπτωση της φυσικής βλάστησης 
των Κυθήρων. Το κυρίαρχο στοιχείο αυτής είναι οι φυτοκοινωνίες των αειφύλλων 
πλατύφυλλων (Μακκία βλάστηση) που όμως δεν έχουν υποβαθμιστεί όπως σε άλλες 
περιοχές της χώρας, καθώς η ένταση των ανθρωπογενών επιδράσεων στο φυσικό 
χώρο (περιορισμένη βόσκηση, μη εντατικές καλλιέργειες κ.λ.π.) δεν ήταν, ούτε και είναι 
σήμερα μεγάλη.  

Η νήσος καλύπτεται και από ενώσεις φρύγανων εκεί που το έδαφος έχει διαβρωθεί. 
Επίσης, στον νησιωτικό αυτό χώρο απαντώνται σποραδικά και μικρές συνδεδρίες 
κωνοφόρων, εκ των οποίων άλλα είναι φυσικώς αναγεννηθέντα και άλλα έχουν 
εγκατασταθεί τεχνητώς από τους κατοίκους και το Δασαρχείο Πειραιά. Ειδικά 
αναφέρεται ότι η κουκουναριά (Pinus pinea) φύεται φυσικώς στο νησί από παλαιότερα.  

Από πλευράς γεωργικών καλλιεργειών η σπουδαιότερη είναι αυτή της ελιάς, 
υπάρχουν όμως και μικροί αμπελώνες.  

 
Πανίδα  
Στο νησί των Κυθήρων, όπως είναι αναμενόμενο άλλωστε, δεν απαντάται πλούσια 

πανίδα και αυτό γιατί η γεωγραφική απομόνωση από την ηπειρωτική Ελλάδα σε 
συνδυασμό με την ανθρώπινη δραστηριότητα έχει παίξει καταλυτικό ρόλο στους 
πληθυσμούς των ζώων.  

 
Ωστόσο, τα Κύθηρα γεωγραφικά αποτελούν μεταναστευτικό σταθμό στη διαδρομή 

των αποδημητικών πουλιών από την Ευρώπη στην Αφρική και αντίστροφα. Βέβαια, ο 
μεταναστευτικός δρόμος Αν. Ευρώπη - Κύθηρα - Κρήτη ή Μάλτα δεν είναι ο κύριος, 
μιας και προτιμάται αυτός των Μικρασιατικών παραλίων, εντούτοις φαίνεται ότι τα 
πτηνά μεσαίου και μικρού μεγέθους τον ακολουθούν. Στο νησί έχουν παρατηρηθεί 
πάνω από 200 είδη πτηνών, από τα οποία τα περισσότερα είναι αποδημητικά ενώ 
υπάρχουν πάνω από 20 διαμένουν σε αυτό μόνιμα.  
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Για τις άλλες τάξεις των ζώων και ιδιαίτερα για τα θηλαστικά η κατάσταση των 
πληθυσμών είναι επικίνδυνα διαταραγμένη. Τα μεγάλα θηλαστικά, όπως είναι φυσικό, 
έχουν εξαφανιστεί από το νησί εδώ και αιώνες και στο χώρο έχουν απομείνει λίγοι 
αντιπρόσωποι από τα θηλαστικά μικρού μεγέθους. Πολύ λίγοι αντιπρόσωποι 
υπάρχουν και από τις άλλες τάξεις του ζωικού βασιλείου περιορισμένοι σε λιγότερο 
διαταραγμένους θύλακες ζωής.  

 
Πληθυσμιακά στοιχεία  
Τα Κύθηρα αποτελούν μια Δημοτική Ενότητα του Δήμου Κυθήρων, που αποτελείται 

από τις Τοπικές Κοινότητες Αρωνιαδικών, Καραβά, Καρβουναράδων, Κοντολιανίκων, 
Κυθήρων, Λιβαδίου, Λογοθετιανίκων, Μητάτων, Μυλοποτάμου, Μυρτιδίων, Ποταμού, 
Φρατσίων και Φριλιγκιανίκων.  

Όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί ο πληθυσμός των Κυθήρων 
παρουσιάζει μια μικρή συνεχή αύξηση κατά τα τελευταία 20 χρόνια, που φτάνει 
περίπου το 30%.  

Οι σημαντικότερες πληθυσμιακά Τ.Κ. είναι αυτές του Ποταμού και των Κυθήρων, 
που μαζί συγκεντρώνουν το 41% περίπου του συνολικού πληθυσμού του νησιού.  

 
Κατά τη θερινή τουριστική περίοδο ο πληθυσμός σχεδόν διπλασιάζεται, με τη 

μεγαλύτερη συγκέντρωση τουριστών να παρατηρείται στους παραθαλάσσιους 
οικισμούς (Πλ. Άμμος, Αγ. Πελαγία, Διακόφτι, Αβλέμονας, Παλαιόπολη και Καψάλι). Το 
χρονικό διάστημα 10 Ιουλίου - 30 Αυγούστου (διάρκεια 50 ημέρες) αποτελεί την 
περίοδο τουριστικής αιχμής για το νησί. Μελλοντικά, υπολογίζεται ανοδικός ρυθμός 
αύξησης των επισκεπτών κατά την τουριστική περίοδο.  

 
Όσον αφορά στην άμεση περιοχή του έργου δηλαδή τους οικισμού Κυθήρων και 

Καψαλίου, παρατηρείται κατά την τελευταία 20ετία μια σχετική πληθυσμιακή αύξηση 
που και για τους δυο οικισμού κυμαίνεται στο 16%.  

 
Αναπτυξιακά στοιχεία  
Η συνολική επιφάνεια της νήσου Κύθηρα, ανέρχεται σε 300.000 στρ. σύμφωνα με 

την ΕΛ.ΣΤΑΤ. από αυτά τα 108.400 στρ. χαρακτηρίζονται ως πεδινές εκτάσεις και τα 
191.600 στρ. ως ημιορεινές εκτάσεις, ενώ δεν απαντώνται ορεινές εκτάσεις.  

Η οικονομία του νησιού στηρίζεται στον τουρισμό, την παραγωγή γεωργικών 
προϊόντων και την αλιεία.  

Η αγροτική δραστηριότητα είναι μικρή αλλά σταθερή και ποιοτική, καθώς η 
βιολογική γεωργία αναπτύσσεται διαρκώς. Στο νησί παράγονται αρκετά προϊόντα που 
διατίθενται κυρίως στην εντόπια αγορά, αλλά τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί και οι 
εξαγωγές σε κύρια είδη όπως λάδι, μέλι, κρασί κ.α. Ακόμα, από τα σιτηρά παράγεται το 
παξιμάδι Κυθήρων που είναι από τα πιο γνωστά προϊόντα, ενώ παράγονται και πλήθος 
γαλακτοκομικών προϊόντων (ξινόγαλο, κεφαλοτύρι, μυζήθρα κλπ.). Όσον αφορά στην 
κτηνοτροφική παραγωγή, το νησί δεν έχει αυτάρκεια γι’ αυτό γίνεται και εισαγωγή.  

Στα Κύθηρα επίσης παράγεται αλάτι, καθώς υπάρχουν αλυκές σε διάφορα σημεία 
του νησιού, όπως στον Αβλέμονα.  

 
Παράλληλα, ο τουρισμός και οι γύρω από αυτόν αναπτυσσόμενες υπηρεσίες, 

παραμένει ένα σημαντικό κομμάτι της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας. Ένα 
σημαντικό στοιχείο της οικονομικής δραστηριότητας του νησιού αποτελεί και ο 
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σημαντικός αριθμός μονίμων παραθεριστών, δηλαδή ανθρώπων με κατοικίες στο νησί, 
που έρχονται σε ετήσια βάση αλλά δεν αποτελούν τμήμα του μόνιμου πληθυσμιακού 
δυναμικού του νησιού. Οι επισκέπτες αυτοί αποτελούν μια πολύ σημαντική βάση πάνω 
στην οποία στηρίζεται και η εμπορική δραστηριότητα αλλά και οι παράπλευρες 
τουριστικές υπηρεσίες (εστίασης, διασκέδασης). Η παροχή καλής ποιότητας υποδομών 
και περιβάλλοντος συνδέεται άμεσα με τη συγκράτηση μόνιμου πληθυσμού στο νησί.  

 
 

xiii. Οι σημαντικότερες παρουσιαζόμενες αρνητικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις κατά τις φάσεις κατασκευής και λειτουργίας του περιγραφόμενου 
ως άνω έργου συνοψίζονται στις εξής: 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  
ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ  
Οσμές  
Η σημαντικότερη όχληση από τις Ε.Ε.Λ. είναι οι δυσοσμίες, ενώ η παραγωγή και 
όχληση δύσοσμων ουσιών, ευνοείται κυρίως από την αύξηση της θερμοκρασίας κατά 
τους θερινούς μήνες. Οι περισσότερες δύσοσμες ουσίες που εκλύονται στις Ε.Ε.Λ. 
προέρχονται από την αναερόβια διάσπαση οργανικών ουσιών που περιέχουν θείο (S), 
π.χ. υδρόθειο (H2S),  
μερκαπτάνες ή άζωτο (Ν), π.χ. αμμωνία (ΝΗ3), αμμίνες κλπ. Το υδρόθειο είναι το πιο 
γνωστό δύσοσμο αέριο που εκλύεται στους αγωγούς μεταφοράς και στις μονάδες των 
Ε.Ε.Λ. Έχει οσμή χαλασμένου αυγού, μπορεί να προκαλέσει έντονη διάβρωση, ενώ 
είναι παράλληλα και εξαιρετικά τοξικό. Το θείο περιέχεται στα ανθρώπινα περιττώματα 
και τα θειικά στο νερό ύδρευσης. Έτσι, συνήθως υπάρχει αρκετό θείο στα αστικά 
απόβλητα με τη μορφή ανόργανων θειικών και θειωδών ή οργανικών θειωδών, το 
οποίο οδηγεί στην παραγωγή υδρόθειου.  
Επιπλέον, όσον αφορά τα έργα εισόδου και προεπεξεργασίας λυμάτων, όταν τα 
φρέσκα απόβλητα εισέρχονται στις Ε.Ε.Λ. με βαρύτητα, μπορεί να περιέχουν ικανές 
συγκεντρώσεις δύσοσμων αερίων, τα οποία θα εκλυθούν στα πρώτα σημεία της 
Ε.Ε.Λ., όπου θα υπάρχει έντονη τύρβη.  
Επίσης, δεξαμενές που βρίσκονται στην είσοδο της Ε.Ε.Λ. όπως π.χ. δεξαμενές 
εξισορρόπησης, μπορεί να αποτελέσουν θέσεις έκλυσης δυσάρεστων οσμών, όταν οι 
συνθήκες σε αυτές γίνουν σηπτικές.  
Ομοίως, προβλήματα δυσοσμιών μπορεί να εμφανισθούν στην εγκατάσταση 
αμμοσυλλογής, πράγμα το οποίοι οφείλεται στην καθίζηση και οργανικών υλών μαζί με 
τις αδρανείς, και στη δημιουργία σηπτικών συνθηκών. Προβλήματα δυσοσμίας μπορεί 
να προέλθουν και από τις θέσεις συγκέντρωσης των εσχαρισμάτων και της άμμου.  
Όσον αφορά στη διεργασία ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό, χωρίς 
πρωτοβάθμια καθίζηση, δεν εντοπίζεται έντονη παραγωγή οσμών. Σ' αυτό το στάδιο θα 
εμφανισθούν δυσοσμίες είτε στην περίπτωση ελλιπούς οξυγόνωσης των λυμάτων, είτε 
στην περίπτωση υποδοχής λυμάτων με μεγαλύτερο οργανικό φορτίο απ' ότι τα φορτία 
σχεδιασμού. Αυτά όμως σπάνια εμφανίζονται στα συστήματα ενεργού ιλύος με 
παρατεταμένο αερισμό.  
Στις δεξαμενές τελικής καθίζησης δεν αναμένονται συνήθως προβλήματα έκλυσης 
οσμών, εφόσον τα εισερχόμενα απόβλητα είναι αερόβια και τηρούνται τα απαραίτητα 
μέτρα καθαριότητας.  
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Επιπλέον, η ιλύς που παράγεται στις μονάδες επεξεργασίας, όταν δεν είναι πλήρως 
σταθεροποιημένη εκλύει πάντα οσμές. Όσο όμως πιο "φρέσκια" είναι η ιλύς, τόσο 
λιγότερες οσμές παράγονται.  
Γενικά, δυσοσμίες αναμένονται σε μονάδες επεξεργασίας ιλύος όπου παραμένει για 
μεγάλο σχετικά χρονικό διάστημα και αποσυντίθεται αναερόβια. Στις μονάδες 
αφυδάτωσης ιλύος αναμένονται ανάλογα προβλήματα, όταν η ιλύς δεν είναι πλήρως 
σταθεροποιημένη.  
Τέλος, οι υπερχειλίσεις από τις διάφορες μονάδες ιλύος έχουν συνήθως σχετικά 
υψηλές συγκεντρώσεις δύσοσμων αερίων που εκλύονται στην ατμόσφαιρα, ωστόσο τα 
φαινόμενα αυτά είναι σπάνια σε περιπτώσεις συστημάτων ενεργού ιλύος με 
παρατεταμένο αερισμό, εφόσον η λειτουργία της μονάδας γίνεται σωστά, αφού η 
παραγόμενη ιλύς είναι πλήρως σταθεροποιημένη.  
Με βάση όσα προαναφέρθηκαν, η υπό μελέτη εγκατάσταση βάσει του σχεδιασμού της 
(σύστημα ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό), δεν αναμένεται να παρουσιάζει 
προβλήματα οσμών.  
Επιπλέον, θα πρέπει να τονιστεί, ότι δεδομένης της μεγάλης απόστασης από τους 
οικισμούς αλλά και των επικρατούντων ανέμων (Β: 7,7%, ΒΑ: 28,7%, Α: 4,5%, ΝΑ: 
1.3%. Ν: 4,9%. ΝΔ: 6,7%, Δ: 17,7%, ΒΔ: 11,6%, Νηνεμία: 16,7%), ιδίως μάλιστα λόγω 
του πολύ χαμηλού ποσοστού των ΝΑ ανέμων, ακόμη και στην περίπτωση που θα 
παραχθούν δυσοσμίες, δεν αναμένονται επιπτώσεις από αυτές προς τους κατοίκους 
και τις λοιπές χρήσεις της ευρύτερης περιοχής.  
 
Αερολύματα - Σταγονίδια  
Στις μονάδες Ε.Ε.Λ., όπου επεξεργάζονται λύματα τα οποία περιέχουν μία μεγάλη 
ποικιλία παθογόνων μικροοργανισμών, είναι πιθανό να υπάρχει η δυνατότητα 
εκπομπής των μικροοργανισμών με τη μορφή σταγονιδίων-aerosols, λόγω της έντονης 
ανάδευσης των λυμάτων.  
Είναι εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να μετρηθεί άμεσα η τιμή της εκπομπής 
αυτών των εν δυνάμει ρύπων. Έτσι, στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν ελάχιστες 
μελέτες που να αφορούν στην εκπομπή παθογόνων μικροοργανισμών από 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.  
Έκλυση σταγονιδίων αναμένεται να συμβεί σε δεξαμενές, όπου γίνεται αερισμός όπως 
π.χ. από αεριζόμενους εξαμμωτές και δεξαμενές αερισμού, καθώς και σε θέσεις όπου 
δημιουργείται έντονη αναταραχή στην επιφάνεια των υγρών από την πτώση άλλων 
υγρών (π.χ. ανακυκλοφορία ιλύος, υπερχειλίσεις κ.λπ.).  
Η εκπομπή μικροοργανισμών εξαρτάται από τις διατάξεις αερισμού ή ανάδευσης. 
Συγκριτικά μεγαλύτερη εκπομπή υπάρχει από τους κατακόρυφους επιφανειακούς 
αεριστήρες (φτερωτές), ακολουθούν οι οριζόντιοι επιφανειακοί αναδευτήρες (ρότορες), 
στους οποίους όμως με κατάλληλες διατάξεις μειώνεται αισθητά η εκπομπή.  
 
ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ  
Η εν λόγω δραστηριότητα δεν δημιουργεί προβλήματα με υγρά απόβλητα, αφού η 
φύση του έργου αποσκοπεί στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων. Κατά συνέπεια, η 
δημιουργία των Ε.Ε.Λ. επιλύει και δεν οξύνει το πρόβλημα διάθεσης των υγρών 
αποβλήτων.  
Όπως έχει ήδη προαναφερθεί, τα επεξεργασμένα λύματα πληρούν τις απαιτούμενες 
προδιαγραφές και διατίθενται μέσω υποθαλάσσιου αγωγού στη θάλασσα.  
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Επειδή όμως σκοπός της Μ.Π.Ε. δεν είναι μόνο ο έλεγχος της τήρησης των τιθέμενων 
ορίων εκπομπής υγρών αποβλήτων, αλλά και ο έλεγχος της επιβάρυνσης και 
αλλοίωσης που πιθανώς θα επέλθει στον αποδέκτη, γι' αυτό το λόγο και η διάθεση των 
επεξεργασμένων λυμάτων στη θάλασσα πρέπει να γίνεται μέσω κατάλληλα 
υπολογισμένου υποθαλάσσιου αγωγού.  
Επίσης υγρά (στραγγίσματα) παράγονται κατά την ξήρανση της ιλύος, κατά τη 
στράγγιση στον αμμοσυλλέκτη κλπ. τα οποία και επανοδηγούνται στην εγκατάσταση 
αερισμού προκειμένου να υποστούν υγειονομικά ορθή διαχείριση.  
Εδώ πρέπει πάντως να τονιστεί, ότι οι επιπτώσεις από τη λειτουργία της μονάδας 
στους υδάτινους αποδέκτες της περιοχής θα είναι σίγουρα πολύ θετικές, λαμβάνοντας 
υπόψη την κατάσταση πριν την κατασκευή του έργου. Υπενθυμίζεται ότι πριν τη 
λειτουργία της Ε.Ε.Λ., τα λύματα διατίθεντο ανεξέλεγκτα σε ρέμα ή στο έδαφος με 
δυσμενείς συνέπειες τόσο για τα εδάφη όσο και για τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα.  
Τα υγρά απόβλητα που παράγονται απ' τις εγκαταστάσεις παραμονής προσωπικού 
αποχετεύονται μέσω κατάλληλου δικτύου και μέσω του αντλιοστασίου στραγγιδίων 
οδηγούνται στο φρεάτιο εισόδου της εγκαταστάσεως, όπου ακολουθούν όλη τη 
διαδικασία επεξεργασίας.  
Προκειμένου να προστατευτεί το περιβάλλον γίνεται προσπάθεια συστηματικής 
παρακολούθησης των εισροών και των εκροών της Ε.Ε.Λ. με μετρήσεις και αναλύσεις. 
Οι τελευταίες διαθέσιμες αναλύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί αφορούν δείγματα, 
που έχουν συλλεχθεί για κάθε μήνα κατά τις περιόδους Ιουνίου - Σεπτεμβρίου 2014 και 
Ιανουαρίου - Μαΐου 2015. Οι εργαστηριακοί έλεγχοι αφορούσαν στη μέτρηση (κατά την 
εισροή και εκροή) των εξής στοιχείων: SS, COD, BOD5, N-NH3, Θερμοκρασία, D.O., 
Αγωγιμότητα, Λίπη – Έλαια, Ολικά κολοβακτηρίοειδή/100ml. Ενώ για τους μήνες 
Ιανουάριο Μάρτιο του 2015, έγιναν μετρήσεις και των στοιχείων NO2-N , NO3-N και 
PO43-P. Τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων επισυνάπτονται αναλυτικά σε 
Παράρτημα της Μελέτης.  
 
ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ  
Στα στερεά απόβλητα της εγκατάστασης συμπεριλαμβάνονται τα εσχαρίσματα των 
εσχαρών η άμμος που συλλέγεται στον αμμοσυλλέκτη και η ιλύς.  
Τα εσχαρίσματα συγκεντρώνονται σε δοχείο στραγγίσεως και κατόπιν συλλέγονται σε 
ειδικά δοχεία. Η συλλογή των εσχαρισμάτων απ' τις εσχάρες γίνεται κατά κανόνα 
μηχανικά.  
Επίσης στα στερεά απόβλητα συγκαταλέγεται και η άμμος από τη δεξαμενή 
αμμοσυλλογής, η οποία μέσω κοχλία ανύψωσης αφυδατώνεται και απορρίπτεται σε 
τροχήλατο δοχείο.  
Τα δοχεία συλλογής της άμμου και των εσχαρισμάτων αποκομίζονται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα και διατίθενται στο Χώρο Διάθεσης Απορριμμάτων του Αναπτυξιακού 
Σχεδιασμού Κυθήρων και Αντικυθήρων.  
Επιπλέον παράγεται και η ιλύς στις δεξαμενές καθίζησης που έπονται των 
εγκαταστάσεων αερισμού. Η περίσσεια ιλύος υφίσταται πάχυνση σε παχυντή και 
κατόπιν αφυδατώνεται σε κλίνες ξήρανσης. Μέχρι τώρα δεν έχει απομακρυνθεί 
περίσσεια ιλύος από την Ε.Ε.Λ., καθώς η μονάδα δουλεύει κάτω από τη δυναμικότητα 
της. Υπολογίζεται ότι θα παράγονται 10m3 περίπου το χρόνο όταν φτάσει σε κανονική 
λειτουργία. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή του ΧΥΤΑ Κηθύρων, επομένως όταν 
υλοποιηθεί το έργο, η περίσσεια ιλύος που προκύπτει από την Ε.Ε.Λ., λόγω και της 
μικρής ποσότητας που παράγεται, θα μπορεί να διατεθεί εκεί.  
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ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ, ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
Η φυσιογνωμία της περιοχής του έργου, δεν έχει αλλοιωθεί αισθητά και δεν θα 
αλλοιωθεί περαιτέρω δεδομένου ότι η εγκατάσταση υφίσταται ήδη και θα συνεχίσει να 
λειτουργεί ως έχει. Η έκταση είναι μικρή, απομονωμένη γεωμορφολογικά, ημιορεινή 
παρά την παρουσία οικισμού σε απόσταση 700 m.  
Η μορφολογία της ζώνης που παρεμβάλλεται μεταξύ της θέσης του έργου και του 
πλησιέστερου οικισμού, του Καψαλίου και των άλλων περιοχών αξιόλογων χρήσεων, 
ευνοεί την οπτική απομόνωση της εγκατάστασης από το υπόλοιπο τοπίο.  
Η Ε.Ε.Λ. είναι ορατή μόνο από τα ανοιχτά της θάλασσας, όπου όμως η διέλευση των 
σκαφών είναι αραιή.  
 
ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  
Η ευρύτερη περιοχή της Ε.Ε.Λ. δεν παρουσιάζει σημαντικά στοιχεία φυσικού 
περιβάλλοντος.  
Είναι άγονη περιοχή, μη καλλιεργήσιμη, μη αδρεύσιμη ή αδρευόμενη, χωρίς ίχνη 
αξιόλογης βλάστησης, που καλύπτεται κυρίως με υποβαθμισμένη αραιή φρυγανώδη 
βλάστηση και δεν συγκαταλέγεται σε προστατευόμενες περιοχές.  
Η λειτουργία της Ε.Ε.Λ. έχει επιπτώσεις, κυρίως στους υδάτινους αποδέκτες. Κατά τη 
λειτουργία του έργου υπάρχει η πιθανότητα διαρροών (λόγω φθοράς) από το δίκτυο 
προς τα επιφανειακά και υπόγεια νερά, ενώ επιβάρυνση αναμένεται να υπάρχει στο 
θαλάσσιο περιβάλλον που αποτελεί τον τελικό αποδέκτη των επεξεργασμένων 
λυμάτων.  
Εκτιμάται ότι εφόσον η επεξεργασία των λυμάτων γίνεται σύμφωνα με τις απαιτούμενες 
προδιαγραφές, η ποιότητα των νερών δεν θα επιβαρυνθεί.  
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  
Η λειτουργία έχει καταρχήν θετική επίπτωση όσον αφορά την αναβάθμιση της 
φυσιογνωμίας των οικισμών Χώρας και Καψαλίου και γενικότερα της Νήσου Κύθηρα, 
που αποτελεί μία τουριστικά ανεπτυγμένης περιοχής. Με τη λειτουργία της Ε.Ε.Λ., 
επιλύεται το πρόβλημα διαχείρισης των υγρών αποβλήτων των οικισμών, που σε άλλη 
περίπτωση θα μπορούσαν να επιβαρύνουν τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα και 
γενικώς να υποβαθμίσουν το φυσικό περιβάλλον της περιοχής.  
Η λειτουργία του έργου έχει επίσης θετική επίπτωση στο κοινωνικό - οικονομικό 
περιβάλλον της περιοχής, λόγω των νέων θέσεων εργασίας που έχουν δημιουργηθεί 
και θα αυξηθούν πιθανώς με τη λειτουργία της δεύτερης Ε.Ε.Λ. στη Φάση Β.  
Δεδομένου ότι το έργο είναι πλήρως ενταγμένο στο φυσικό περιβάλλον και κατάλληλα 
χωροθετημένο ώστε να μην αποτελεί οπτική όχληση, οι επιπτώσεις στην άμεση 
περιοχή του έργου μπορεί να είναι μόνο θετικές.  
 
ΘΟΡΥΒΟΣ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΙΣ  
Η ηχητική όχληση που δημιουργείται από τις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού 
λυμάτων είναι γενικά χαμηλού επιπέδου και δε χρειάζεται ιδιαίτερη αντιμετώπιση για το 
εργαζόμενο προσωπικό.  
Οι κυριότερες μόνιμες πηγές θορύβου είναι οι πηγές αερισμού ή/και ανάδευσης της 
ιλύος και τα αντλιοστάσια. Περιοδικές πηγές θορύβου είναι τα οχήματα μεταφοράς της 
ιλύος και των λοιπών στερεών υπολειμμάτων.  
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Τα προαναφερθέντα δεν δημιουργούν κανένα σοβαρό πρόβλημα, καθώς λαμβάνουν 
χώρα σε αρκετή απόσταση από κατοικημένες περιοχές. Φυσικά πρέπει να λαμβάνονται 
μέτρα, και για το προσωπικό εργασίας, με ηχοπροστασία, ακόμα και αν η ευρύτερη 
περιοχή δεν κινδυνεύει λόγω της απόμακρης θέσης της.  
 
xiv. Ειδικές Οριακές τιμές στάθμης θορύβου και ρυπαντικών φορτίων σύμφωνα 

με τις ισχύουσες διατάξεις: 
1. Στερεά απόβλητα: ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/03) «Μέτρα και όροι για τη 

διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός 
Διαχείρισης.» Στο Παράρτημα ΙΒ, της εν λόγω ΚΥΑ, περιλαμβάνεται ο 
αναθεωρημένος Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (απόφαση 2001/118/ΕΚ). 
Οι κωδικοί αποβλήτων που σημειώνονται με αστερίσκο αντιστοιχούν σε εν 
δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα. 

2. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά: ΠΔ 116/04 (ΠΔ 81/Α/04) «Μέτρα, όροι και 
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου 
ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των 
απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων…»  

3. Μεταχειρισμένα ελαστικά: ΠΔ 109/04 (ΠΔ 75/Α/04) «Μέτρα και όροι για την 
εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. 
Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους». 

4. Χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές: ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 /28-09-2010 
(ΦΕΚ1625/Β/11-10-2010)  «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική 
διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις 
ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών 
και συσσωρευτών  

5. Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού: ΠΔ 117/04 (ΦΕΚ 
80/Α/04) <<Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση 
αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού>> όπως έχει 
τροποποιηθεί και καταργηθεί σχετικά από την ΥΑ ΗΠ23615/651/Ε.103/8-5-2014 
(ΦΕΚ1184/Β΄/9-5-2014) «Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για 
την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ 
«σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες 
διατάξεις» 

6. Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) 
7. Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια (ΑΛΕ): ΠΔ 82/04 (ΦΕΚ 64/Α/04) «Μέτρα, όροι 

και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών 
Ελαίων» 

8. Υγρά απόβλητα: ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 145116/2011 «Καθορισμός μέτρων, όρων 
και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών 
αποβλήτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011) όπως τροποποιήθηκε 
με την με ΑΠ: 191002/5-9-2013 (ΦΕΚ2220/Β΄/9-9-2013) «Τροποποίηση της 
υπ’αριθμ 145116/2011 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων, 
όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών 
αποβλήτων (Β΄354) και συναφείς διατάξεις» και την με ΥΓ 179182/79 Απόφαση 
Νομαρχών Αττικής (ΦΕΚ 582/Β/79). Η υπ. αρ. Ε1 β/221/1965 (Β' 138) 
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Υγειονομική Διάταξη περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, 
όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ. αρ. Π/17831/7.12.1971 (Β'986), 
Γ4/1305/2.8.1974 (Β'801) και Δ.ΥΓ2/Γ.Π.οικ.133551/30.9.2008 (Β' 2089). Την 
ΚΥΑ 5673/400/5-3-1997 (ΦΕΚ192/Β΄/14-3-1997) περί «Μέτρων και όρων για 
την επεξεργασία των αστικών λυμάτων» 

9. Ιλύς Βιολογικού Καθαρισμού: Την ΥΑ 80568/4225/1991 (ΦΕΚ641/Β΄/7-08-
1991) περί «Μεθόδων όρων και περιορισμών για την χρησιμοποίηση στη 
γεωργία της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία οικιακών και αστικών 
λυμάτων»   

10. Επικίνδυνα απόβλητα: Η ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/30-06-2006) 
«Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων 
αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) και την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ Η. Π. 
13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/28-3-06) “Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη 
διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 
Οδηγίας 91/689/ΕΟΚ “για τα επικίνδυνα απόβλητα” του Συμβουλίου της 12ης 
Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 19396/1546/97 ΚΥΑ (ΦΕΚ 
604Β/97) “Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων”. 

11. Διαχείριση και προστασία των υδάτων:  
α) ΥΑ Α5/2280/1983: περί «Προστασίας των νερών που χρησιμοποιούνται 
για την ύδρευση της περιοχής Πρωτευούσης από ρυπάνσεις και μολύνσεις» 
β)  Ν3199/03 (ΦΕΚ280/Α/09-12-2003) περί της «Προστασίας και διαχείρισης 
των υδάτων – Εναρμόνιση με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28η Οκτωβρίου 2000» 
γ)  ΠΔ51/2007(ΦΕΚ54/Α/8-03-2007) περί «Καθορισμού, Μέτρων και 
Διαδικασιών για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση 
με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση του πλαισίου 
κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» 
δ)  ΚΥΑ46399/4352/1986 (ΦΕΚ438/Β/3-7-1986) περί της «Απαιτούμενης 
ποιότητας των επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόσιμα κλπ)» 
ε)  ΥΑ οικ38295/07 (ΦΕΚ/Β/630/26-04-2007) περί «Ποιότητας νερού 
ανθρώπινης κατανάλωσης» 

12. Αέρια απόβλητα (σκόνη, ρύποι κλπ): Για τα αέρια απόβλητα τα όρια 
εκπομπής αναφέρονται στο άρθρο 2 του Π.Δ.1180/81 καθώς και μετρήσεις για 
τους ρύπους της παραγράφου αυτής, γίνονται με τους όρους των παραγράφων 
2 και 3 του άρθρου 2 του Π.Δ.1180/81 (ΦΕΚ 293/81). 

13. Θόρυβος: Όσον αφορά στο θόρυβο των μηχανημάτων ισχύουν τα 
προβλεπόμενα στις αποφάσεις: 
α) Υπ. Απ. 2640/270 (ΦΕΚ 689Β/18-08-78) «Περί της χρήσεως 
κατασιγασμένων αεροσφυρών», 
β) Υπ. Απ. 560206/1613 (ΦΕΚ 570Β/9-9-86) «Προσδιορισμός της ηχητικής 
εκπομπής μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις 
οδηγίες 79/113/ΕΟΚ και85/405/ΕΟΚ.», 
γ) Υπ. Απ. 69001/1921 (ΦΕΚ 751Β/18-7-88) «Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την 
οριακή τιμή στάθμης θορύβου μηχανημάτων αεροσυμπιεστών, των 
πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των 
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης 
σκυροδέματος και αεροσφυρών» όπως έχει συμπληρωθεί απόπ την ΥΑ 
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10399/91 (ΦΕΚ359/Β/91), 
δ) Υπ. Απ. 765 (ΦΕΚ 81Β/21-2-91) «Καθορισμός των οριακών τιμών στάθμης 
θορύβου των υδραυλικών πτύων, των πτύων με καλώδια των προωθητικών 
γαιών, των φορτωτών και των φορτωτών-εκσκαφέων» όπως έχει τροποποιηθεί 
με την Κ.Υ.Α. 11481/523/97 (Φ.Ε.Κ. 295Β/97). 
Για την λειτουργία της εγκατάστασης ισχύουν τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 
1180/ΦΕΚ 293 Α/1981.  

14. Δομικά μηχανήματα εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες που προβλέπει η ΚΥΑ 
37393/202 (ΦΕΚ 1418Β/01-10-2003), θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από 
πλευράς εκπομπών θορύβου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτήν.  

15. Αέριοι ρύποι οχημάτων: ΚΥΑ:37353/2375 (ΦΕΚ543/Β/2007): «Προσαρμογή 
της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/553/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Σεπτεμβρίου 2005 
«περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα 
που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών αερίων και σωματιδιακών ρύπων 
από τους κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση που χρησιμοποιούνται σε οχήματα, 
καθώς και κατά των εκπομπών αερίων ρύπων από κινητήρες επιβαλλόμενης 
ανάφλεξης που τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο ή υγραέριο και 
χρησιμοποιούνται σε οχήματα», καθώς και των Οδηγιών 2005/78/ΕΚ της 
Επιτροπής της 14ης Νοεμβρίου 2005 που τροποποιεί τα παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, 
ΙV και VI της Οδηγίας 2005/55/ΕΚ και 2006/51/ΕΚ της 6ης Ιουνίου 2006 που 
τροποποιεί το παράρτημα Ι της Οδηγίας 2005/55/ΕΚ και το παράρτημα IV της 
Οδηγίας 2005/78/ΕΚ.» 

16. Ρυπαντικά φορτία στην ατμόσφαιρα: 
α) Π.Υ.Σ. 99/10-7-1987 (ΦΕΚ 135/Α/87), 
β) Π.Υ.Σ. 25/18-3-1988 (ΦΕΚ 52/Α/88) 
γ) Π.Υ.Σ. 34/30-05-2002 (ΦΕΚ 125/Α/02), 
δ) ΚΥΑ με α.η.π. 14122/549/Ε103/24.3.2011 (Β' 488), με την οποία 

καθορίζονται μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ. 

ε) ΚΥΑ με α.η.π. 22306/1075/Ε103/29.5.2007 (Β' 920), με την οποία 
καθορίζονται τιμές - στόχοι και όρια εκτίμησης των συγκεντρώσεων του 
αρσενικού, του καδμίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των 
πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, 
σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ. 

στ) ΚΥΑ 38638/2016 (ΦΕΚ 1334/Β/21-9-2005), με την οποία καθορίζονται 
οριακές και κατευθυντήριες τιμές για τις συγκεντρώσεις όζοντος στον 
ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 
2002/3/ΕΚ 

ζ) ΚΥΑ 9238/332 (ΦΕΚ 405/Β/27-2-2004), με την οποία καθορίζονται 
οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε βενζόλιο 
και μονοξείδιο του άνθρακα. 

17. Απόβλητα Υλικών Καθαιρέσεων: ΚΥΑ 36259/1575/23-8-2010 
(ΦΕΚ1312/Β΄/24-8-2010) Μέτρα και όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική 
διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του Ν4030/12. 

 
xv. Η Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής λαμβάνοντας υπόψη τα 



 50 

παραπάνω, προτείνει τα ακόλουθα τεχνικά έργα και μέτρα 
αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του 
περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν και να 
εφαρμόζονται: 

Γενικές Ρυθμίσεις 
➢ Οι αναφερόμενοι όροι, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί στην τήρησή τους, αφορούν: 

o τον κύριο του έργου (Δήμο), 
o τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, 
o όλους όσους εκ της θέσεως και των αρμοδιοτήτων τους είναι υπεύθυνοι για τον 

σχεδιασμό, έγκριση, δημοπράτηση, ανάθεση, επίβλεψη, πιστοποίηση, 
παραλαβή και λοιπές διαδικασίες, που αφορούν στην κατασκευή και λειτουργία 
του έργου, 

o τον ανάδοχο του έργου. 
➢ Κατά τις διαδικασίες δημοπράτησης, επίβλεψης και παραλαβής του αναφερόμενου 

στο θέμα έργου, να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες και να ληφθούν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται: 
o η πιστή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον ανάδοχο, και 
o η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικά 

καταστάσεων οφειλόμενων σε ενέργειες ή παραλείψεις του ανάδοχου κατά 
παράβαση των περιβαλλοντικών όρων. 

➢ Ο κύριος του έργου οφείλει για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, να 
εξασφαλίζει κατά προτεραιότητα τις απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας 
του περιβάλλοντος. 

➢ Η περιβαλλοντική αδειοδότηση των πάσης φύσεως συνοδών έργων ή 
δραστηριοτήτων που τυχόν απαιτηθούν για την κατασκευή και λειτουργία του 
έργου, σε περίπτωση που δεν καλύπτονται από την παρούσα Απόφαση, θα 
πραγματοποιείται από την Αρχή που είναι αρμόδια για την Περιβαλλοντική 
Αδειοδότηση του έργου, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία. 

➢ Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή και 
λειτουργία του έργου θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι 
προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις.  

➢ Σε περίπτωση που απαιτηθεί τροποποίηση ή άλλη επέμβαση κατά την κατασκευή 
ή/και λειτουργία του έργου να γίνεται σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και 
μόνο μετά την τροποποίηση των σχετικών εγκρίσεων και των αδειών. 

➢ Για οποιαδήποτε εργασία αντικατάστασης αγωγού, εξοπλισμού κλπ ή 
τροποποίησης της εγκατάστασης να υποβάλλεται αίτηση ενημέρωσης και 
διερεύνηση τροποποίησης της αντίστοιχης ΑΕΠΟ από την αρμόδια υπηρεσία 

➢ Σε περίπτωση που αγωγοί διασταυρώνονται με δίκτυα κοινής ωφελείας θα πρέπει η 
κατασκευή τους να γίνεται μετά από συνεννόηση και σύμφωνα με τις υποδείξεις της 
οικείας Εταιρίας Κοινής Ωφέλειας. 

➢ Στην περίπτωση που αγωγός αναρτάται σε φορέα τεχνικού έργου (γέφυρα οδικού 
δικτύου), πριν την υλοποίηση του έργου, θα πρέπει να υποβληθεί τεχνική έκθεση 
προς έγκριση στην αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων  

➢ Για οποιαδήποτε παρέμβαση σε υφιστάμενο οδικό δίκτυο θα πρέπει πριν την 
κατασκευή των έργων να ενημερωθεί εγγράφως η αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία και οι 
εργασίες να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις της. 

➢ Ο προγραμματισμός των έργων να γίνει έτσι ώστε, η δέσμευση των δρόμων, κατά 
τη φάση κατασκευής των τεχνικών έργων, να γίνεται για το ελάχιστο δυνατό 
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χρονικό διάστημα και η όποια αποκατάσταση απαιτηθεί να πραγματοποιείται άμεσα 
και να παρέχεται η απρόσκοπτη κυκλοφορία σε όλων των ειδών τα οχήματα. Για το 
διάστημα αυτό της δέσμευσης των δρόμων, να δίνονται εναλλακτικές διαδρομές και 
να υπάρχει γι’αυτό η κατάλληλη σήμανση. 

➢ Να μην διανοιχθούν νέοι δρόμοι για τις ανάγκες του νέου έργου αλλά να 
χρησιμοποιηθούν οι ήδη υπάρχοντες. 

➢ Κατά τις εργασίες διαμόρφωσης πρανών θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να μη 
γίνουν άσκοπες εκσκαφές και εκχερσώσεις ενώ μετά το πέρας των εργασιών θα 
γίνουν εργασίες αποκατάστασης τους, οι οποίες περιλαμβάνουν φύτευση των 
πρανών έτσι ώστε να μειωθούν κατά το δυνατό οι αρνητικές συνέπειες στην 
αισθητική του τοπίου και το έργο να προσαρμοστεί αρμονικά με το τοπίο. 

➢ Τα οικοδομικά υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, για την κατασκευή των  έργων, να 
είναι φιλικά προς το περιβάλλον απαλλαγμένα οργανικών διαλυτών και άλλων 
ουσιών επιβλαβών στην υγεία και στο περιβάλλον (δηλ. ενώσεις που περιέχουν 
υδράργυρο, αρσενικό, κάδμιο, οργανοκασσιτερικές, πολυκυκλικοί αρωματικοί 
υδρογονάνθρακες κλπ) και που συμπεριλαμβάνονται στην απόφαση του Ανώτατου 
Χημικού Συμβουλίου 1100/91/91(ΦΕΚ/Β/1008/12-12-1991), και των ΥΑ 
475/2002/03(ΦΕΚ/Β/208/25-02-2003) και 121/2003/03 (ΦΕΚ/Β/1045/29-07-2003).  

➢ Τα αδρανή υλικά να λαμβάνονται από νομίμως λειτουργούντα λατομεία και 
εγκαταστάσεις αμμοχαλικοληψίας με εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 

➢ Απαγορεύεται η δημιουργία δανειοθαλάμου και οι αμμοληψίες ή λήψεις αδρανών ή 
άλλων υλικών από οποιοδήποτε σημείο (υδατορέματα, χειμάρρους, λιμνοθάλασσα 
κλπ) χωρίς νόμιμη αδειοδότηση.  

➢ Οι πάσης φύσεως εργασίες εκσκαφών κλπ να γίνονται υπό την εποπτεία των 
αρμοδίων Εφορειών Αρχαιοτήτων. Πριν την έναρξη των εν λόγω εργασιών θα 
πρέπει να ειδοποιούνται εγγράφως και εγκαίρως (τουλάχιστον 15 ημέρες 
νωρίτερα) οι αρμόδιες εφορίες αρχαιοτήτων ώστε κατά περίπτωση να εκτελεστούν 
οι κατάλληλες ενέργειες (πχ λήψη σχετικών αδειών και εγκρίσεων εκτέλεσης 
εργασιών, πραγματοποίηση δοκιμαστικών τομών, να παρίστανται κατά τις 
εκσκαφικές εργασίες κλπ). Αν κατά τις εκσκαφές βρεθούν αρχαία, οι εργασίες θα 
διακοπούν και θα ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα. Επισημαίνεται ότι, πριν από 
την κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού, θα προηγηθεί υποβρύχια αυτοψία από 
κλιμάκιο της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων (ΕΕΑ). Σε περίπτωση εντοπισμού 
ενάλιων αρχαιοτήτων η όδευση του αγωγού θα τροποποιηθεί σύμφωνα με τις 
υποδείξεις της ΕΕΑ.  

➢ Πριν την έναρξη των εργασιών να κατατεθεί τεχνική έκθεση στις αρμόδιες 
υπηρεσίες στην οποία να υποδεικνύονται οι ακριβείς χώροι χωροθέτησης των 
έργων. 

➢ Η διάταξη και ο σχεδιασμός των επί μέρους μονάδων θα πρέπει να εξασφαλίζει τη 
λειτουργικότητα (χωροταξική ομαδοποίηση των εγκαταστάσεων ανάλογα με τη 
λειτουργία τους, μείωση των αποστάσεων ενδιάμεσης μεταφοράς λυμάτων και 
ιλύος), την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της διαθέσιμης έκτασης και την καλύτερη 
δυνατή προσαρμογή και ενσωμάτωση των μονάδων στην τοπογραφία της 
περιοχής, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι αλλοιώσεις του ανάγλυφου της περιοχής 
επέμβασης. 

➢ Κατά τον σχεδιασμό των κτισμάτων της μονάδας, να λαμβάνεται υπόψη η 
αρχιτεκτονική και η αισθητική εικόνα της περιοχής (κατασκευή υπόγειων 
δεξαμενών και χαμηλών κτιρίων, όσο βέβαια επιτρέπουν οι κανονισμοί λειτουργίας 
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η/μ εξοπλισμού), για να επιτευχθεί η αρμονική ένταξη της εγκατάστασης στα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δομημένου και του φυσικού περιβάλλοντος της 
περιοχής. 

➢ Να γίνουν οι ελάχιστες δυνατές επεμβάσεις στο φυσικό δίκτυο απορροής ομβρίων 
της περιοχής και να ληφθούν αντιδιαβρωτικά μέτρα, όπου κριθεί απαραίτητο. 

➢ Να εξασφαλισθεί η αποκατάσταση της ομαλής απορροής του νερού στις 
μισγάγγειες και γενικότερα η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων 

➢ Οποιαδήποτε φθορά δασικής βλάστησης πχ για την εκτέλεση εργασιών 
συντήρησης κλπ θα πρέπει να περιορίζεται στην ελάχιστη δυνατή και να 
αποφεύγονται καταστροφές φυτοφρακτών μεμονωμένων  δέντρων ή συστάδων 

➢ Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας. 
➢ Να ληφθεί μέριμνα για την αντιμετώπιση τυχόν ατυχήματος με διαρροή τοξικών 

ουσιών τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία του έργου. 
➢ Να ληφθούν κατάλληλα μέτρα τόσο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου όσο και 

κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας, για την αποφυγή διαρροών μέσα σε ύδατα, 
(και που μπορεί να προκαλέσουν ρύπανση σε περίπτωση βροχοπτώσεων, 
πιθανόν βλαβών κλπ) με την κατασκευή ολοκληρωμένου συστήματος συλλογής και 
διαχείρισης των ομβρίων υδάτων, έτσι ώστε εφόσον αυτά καταλήγουν σε υδάτινο 
αποδέκτη να είναι απαλλαγμένα από κάθε μορφής οργανική ύλη. 

➢ Ο υπεύθυνος φορέας κατασκευής του έργου θα πρέπει να λάβει όλα τα αναγκαία 
μέτρα κατά την εκτέλεση των εργασιών (τόσο στην στεριά όσο και στην θάλασσα) 
και να είναι σε συνεχή επαφή με την αρμόδια Λιμενική Αρχή για την τήρηση της 
ασφάλειας στην περιοχή εκτέλεσης του έργου, ώστε να μην προκύψει κίνδυνος 
πρόκλησης ατυχήματος στο θαλάσσιο χώρο. Θα πρέπει να υπάρξει πλήρης 
ενημέρωση για την ημερομηνία έναρξης των εργασιών εγκατάστασης/συντήρησης 
του υποθαλάσσιου αγωγού και το προβλεπόμενο πέρας αυτού, προκειμένου να 
προβεί στην έκδοση των σχετικών προαγγελιών για την ενημέρωση των 
ναυτιλλομένων. Μετά το πέρας εκτέλεσης των εργασιών 
εγκατάστασης/συντήρησης του υποθαλάσσιου αγωγού, θα πρέπει να υπάρξει 
κατάλληλη ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας με τα στοιχεία της θέσης που 
αυτός ποντίστηκε και να φωτοσημανθεί κατάλληλα το πέρας του αγωγού.  

➢ Για οποιαδήποτε χωματουργική εργασία ή εργασία με μεταφορά αδρανών να 
λαμβάνονται όλα τα δέοντα μέτρα για τον περιορισμό των εκλύσεων αερίων ρύπων 
και σωματιδίων (σκόνης κλπ) ενώ τα παραγόμενα απόβλητα εκσκαφής ή 
καθαιρέσεων να διατίθενται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί ΑΕΚΚ.  

➢ Μέρος των υλικών εκσκαφών, εφόσον είναι κατάλληλα, θα χρησιμοποιηθούν στις 
επανεπιχώσεις και στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Τα περίσσεια υλικά 
εκσκαφών, θα πρέπει συγχρόνως με τις εργασίες εκσκαφής, να απομακρύνονται 
από το χώρο των έργων. 

➢ Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από κάθε είδους 
λάδια, καύσιμα, διαλύτες, χημικά κλπ, καθώς και η απόρριψη των μεταχειρισμένων 
ορυκτελαίων στο έδαφος. Τα προς χρήση ορυκτέλαια να φυλάσσονται σε κλειστά 
δοχεία σε στεγασμένο χώρο, ενώ τα χρησιμοποιούμενα ορυκτέλαια ή οι διαρροές 
τους να συγκεντρώνονται και να διατίθενται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64 
Α/2.3.2004) «Αντικατάσταση της ΚΥΑ 98012/ 2001/ 1996 ’Καθορισμός μέτρων και 
όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιούμενων ορυκτελαίων (Β 40)’’. Μέτρα, όροι 
και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων», 
την ΚΥΑ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/28.3.06), την ΚΥΑ 24944/1159/06 (ΦΕΚ 
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791/Β/30.6.06) και την ΚΥΑ 8668/2.3.07 (ΦΕΚ 2877Β/07), όπως εκάστοτε ισχύουν. 
➢ Τόσο κατά το στάδιο της κατασκευής του έργου όσο και κατά το στάδιο λειτουργίας 

της δραστηριότητας συνολικά θα πρέπει: τα κάθε είδους απορρίμματα και άχρηστα 
υλικά, παλιά ανταλλακτικά και μηχανήματα, λάδια και παντός τύπου απορρίμματα 
να συλλέγονται και να απομακρύνονται από τους χώρους της δραστηριότητας 
συλλογικά, η δε διάθεσή τους να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και 
μέσω Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης,  

➢ Η διάθεση/διαχείριση των παλαιών ανταλλακτικών, οχημάτων τέλους κύκλου ζωής 
τους κλπ που βρίσκονται εντός του χώρου της εγκατάστασης από τη προηγούμενη 
δραστηριότητα να γίνει σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΠΔ 116/04 (ΦΕΚ 81/Α/04). 

➢ Στα πλαίσια της επαναφοράς, ο εκάστοτε ανάδοχος υποχρεούται να αφαιρέσει και 
να απομακρύνει από τα εργοτάξια, κάθε προσωρινή εγκατάσταση που υπάρχει, 
απορρίμματα, εργαλεία, ικριώματα, μηχανήματα, πλεονάζοντα υλικά, χρήσιμα ή 
άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις μηχανημάτων κλπ και να επισκευάσει ή να 
ανακατασκευάσει τμήματα οδοστρωμάτων και περιοχών που υπέστησαν ζημιές ή 
μορφολογικές αλλοιώσεις από την εκτέλεση του έργου, σε εύλογο χρόνο, πάντως 
μικρότερο από την απόδοση του έργου στην λειτουργία. 

➢ Να γίνει αποκατάσταση του τοπίου του χώρου του ΕΕΛ, με φυτεύσεις . 
 

Πρόσθετοι όροι κατά την κατασκευή των προβλεπόμενων έργων: 
Γενικοί Όροι 

➢ Κατά τη διάρκεια της κατασκευής να γίνουν μόνο οι απαραίτητες εκσκαφές για την 
κατασκευή του έργου 

➢ Τα υλικά των εκσκαφών να συγκεντρώνονται κατά το δυνατό στις κοντινότερες 
επιχώσεις 

➢ Για την αποφυγή εκπλύσεων/παρασύρσεων που είναι δυνατόν να προκύψουν 
(κυρίως έκπλυση/ συμπαράσυρσης επιχωμάτων) θα πρέπει να αποφεύγεται να 
γίνονται χωματουργικές εργασίες κατά τη διάρκεια υψηλών βροχοπτώσεων στην 
περιοχή. Να υπάρχει πρόβλεψη απαγωγής των βρόχινων νερών που θα πέφτουν 
στα επιχώματα μέσω κατάλληλου συστήματος χαλικόφιλτρου 

➢ Δεν επιτρέπεται η διέλευση γεμάτων φορτηγών που μεταφέρουν υλικά για τις 
ανάγκες των έργων μέσα από τους οικισμούς. Σε έκτακτες ή ειδικές περιπτώσεις 
τούτο μπορεί να επιτραπεί κατ’ εξαίρεση, μόνο μετά από έγγραφη έγκριση της 
Υπηρεσίας επίβλεψης, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλουν την 
κατ΄ εξαίρεση από τα παραπάνω διέλευση των φορτηγών, καθώς επίσης το 
χρονικό διάστημα που επιτρέπεται τούτο. Σε κάθε περίπτωση εφ’ όσον 
μεταφέρονται χύδην υλικά (άμμος, χαλίκι, μπάζα κλπ), οι καρότσες των φορτηγών 
θα είναι σκεπασμένες με ειδικό κάλυμμα. 
Δασική νομοθεσία - Προστασία 

➢ Εάν απαιτηθεί η κοπή δένδρων, να γίνει μόνο αφού αυτά καταγραφούν και 
χαρτογραφηθούν και η κοπής τους γίνει με σχετική έγγραφη γνωστοποίηση και 
παρουσία υπαλλήλου της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας. 

➢ Κατά την εκτέλεση των εργασιών να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα 
πυροπροστασίας. Εντός ή πλησίον φυτικής έκτασης, δεξαμενής καυσίμων ή άλλων 
εύφλεκτων μέσων απαγορεύονται οι εργασίες κοπής και συγκόλλησης καθώς και 
οποιασδήποτε άλλης εργασίας η οποία εγκυμονεί το κίνδυνο πρόκλησης σπινθήρα 
και εκδήλωσης πυρκαγιάς. 
Ασφάλεια - Υγιεινή 
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➢ Να αποφευχθεί η δημιουργία και να εμποδίζεται η εύκολη πρόσβαση στο χώρο του 
εργοταξίου σε όλο το διάστημα κατασκευής του (πριν από τη δημιουργία των 
πρώτων εργασιών με την τοποθέτηση του εκεί εξοπλισμού έως και την παράδοση 
της εγκατάστασης) σε επικίνδυνα σημεία, όπως μεγάλα βάθη, μεγάλα ύψη, μη 
επαρκώς στηριχθέντα ογκώδη, βαριά ή/και ψηλά σώματα, δεξαμενές νερού, 
λάκκους, επιχωματώσεις, χαλαρά πρανή και βράχοι, χάλυβες, πλέγματα, σωλήνες 
κλπ με την τοποθέτηση κατάλληλης περίφραξης. Κατά την διαμόρφωση όλων των 
εκσκαφών να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση κατάλληλη αντιστήριξη. 

➢ Όλα τα αυτοκινούμενα οχήματα να φέρουν ηχητική και οπτική προειδοποίηση κατά 
την οπισθοκίνηση. 

➢ Ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (κράνη, γάντια, μάσκες, 
ωτασπίδες, στολές, ενισχυμένα άρβυλα). 

➢ Κατά τη λειτουργία των εργοταξίων πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα 
πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς, κατά τη λειτουργία των 
μηχανημάτων, συνεργείων, κλπ και για ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσής 
της σε παρακείμενες περιοχές. 

➢ Μετά το πέρας των κατασκευών του έργου ο χώρος θα επαναφερθεί  από τον 
Ανάδοχο στην μορφή που έχει προβλεφθεί από τις εγκεκριμένες μελέτες. 
Ειδικότερα, ο εργολάβος του έργου θα πρέπει να αφαιρέσει και να απομακρύνει 
από τα εργοτάξια, κάθε προσωρινή εγκατάσταση που υπάρχει, απορρίμματα, 
εργαλεία, ικριώματα, μηχανήματα, πλεονάζοντα υλικά, χρήσιμα ή άχρηστα, 
προσωρινές εγκαταστάσεις μηχανημάτων, κλπ. Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση 
αυτή ισχύει και για τις προσωρινές κατασκευές και είναι ανεξάρτητη της απόστασης 
από τη θέση του Έργου. 
Θόρυβος 

➢ Κατά την κατασκευή του έργου να ληφθούν πρόσθετα ηχομονωτικά μέτρα, όπως 
κινητά ηχοφράγματα, απαγόρευση εντόνως θορυβογόνων εργασιών, σύνταξη 
μελέτης διέλευσης των φορτηγών μεταφοράς εντός κατοικημένων περιοχών κλπ 
αποφεύγοντας την πραγματοποίηση έντονα οχλουσών δραστηριοτήτων (με 
θόρυβο, σκόνη, αέρια, υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο φορτηγών και πρώτων υλών) 
εντός του εν λόγω διαστήματος. Επίσης να γίνεται κατάλληλη χωροθέτηση των 
μηχανημάτων του εργοταξίου με σκοπό την μείωση του εκπεμπόμενου θορύβου. 
Επίσης να αποφεύγεται η παράλληλη χρήση του εξοπλισμού ή των μηχανημάτων 
του εργοταξίου και να απενεργοποιείται ο εξοπλισμός που δεν χρησιμοποιείται. 

➢ Συχνή και περιοδική συντήρηση όλων των μηχανημάτων κατασκευής από 
ειδικευμένο προσωπικό. Τα μηχανήματα κατασκευής θα πρέπει να πληρούν τις 
προδιαγραφές που ορίζονται στην ελληνική και κοινοτική νομοθεσία σχετικά με τις 
εκπομπές αέριων ρύπων και θορύβου. 

➢ Η εγγυημένη στάθμη ακουστικής ισχύος του εξοπλισμού των μηχανημάτων του 
εργοταξίου να μην υπερβαίνει την επιτρεπόμενη στάθμη ακουστικής ισχύος που 
ορίζεται με την  ΚΥΑ 37393/202/ΦΕΚ 1418 ΤΕΥΧΟΣ Β/2003 όπως τροποποιήθηκε 
με την ΚΥΑ ΗΠ9272/471/2007(ΦΕΚΒ΄/286/2-3-2007). 
Στερεά 

➢ Απόβλητα υλικών συσκευασίας που θα προκύψουν να συλλέγονται σε ειδικά προς 
τούτο χώρο και να διαχειρίζονται σύμφωνα με το Ν2939/2001. 

➢ Τα αστικά απορρίμματα να συγκεντρώνονται σε κάδους απορριμμάτων για 
περισυλλογή από τα απορριμματοφόρα του οικείου δήμου. 

➢ Απαγορεύεται η ρίψη, έστω και προσωρινά, μπαζών, χωμάτων, λοιπών αδρανών, 
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απορριμμάτων ή λυμάτων στα πρανή και στις κοίτες ποταμών, ρεμάτων, 
χειμάρρων ή μισγάγγειας καθώς και σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις ή στη 
θάλλασα. 

➢ Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ.) στις περιοχές 
του έργου.  

➢ Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών να γίνεται σύμφωνα με το ΠΔ 
109/2004 (ΦΕΚ Α 75/5-3-04). 

➢ Οι χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές και ο λοιπός απορριπτόμενος ηλεκτρικός και 
ηλεκτρονικός εξοπλισμός του εργοταξίου να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 
Σκόνη 

➢ Ο ανάδοχος του έργου πρέπει να σχεδιάσει και να εφαρμόσει δέσμη μέτρων (στις 
πηγές εκπομπής) με στόχο την ελαχιστοποίηση των εκπομπών σκόνης ή 
αιωρούμενων σωματιδίων. Πιο συγκεκριμένα: 
o Η διαβροχή των σωρών και των επιχωμάτων προτείνεται να γίνεται μέσω 

εγκατεστημένου συστήματος διαβροχής για να αποφεύγεται αφενός μεν η 
σπατάλη νερού, αφετέρου δε να μειώνεται η πιθανότητα δημιουργίας 
περίσσειας εκπλυμάτων. 

o Συστηματική διαβροχή των αδρανών υλικών με μόνιμα ή μεταφερόμενα 
συστήματα διαβροχής κατά την ξηρή περίοδο του έτους. Σε περίπτωση που το 
μέτρο αυτό δεν αποδώσει, προτείνεται η διαβροχή με κατάλληλες χημικές 
ουσίες. 

o Κάλυψη των βαρέων οχημάτων μεταφοράς με κατάλληλο κάλυμμα σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις.  

o Στην περίπτωση που ο εργοταξιακός χώρος χρησιμοποιηθεί και ως 
προσωρινός χώρος απόθεσης θα πρέπει οι σωροί υλικών να καλύπτονται, 
εφόσον μένουν επί τόπου για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός. Εφόσον 
παραμένουν για μικρότερα διαστήματα, θα πρέπει να διαβρέχονται 
τουλάχιστον στη διάρκεια της θερινής περιόδου. Σε κάθε περίπτωση τα 
προϊόντα της εκσκαφής και τα υλικά κατασκευής να μην αποτίθενται σε 
χώρους με αξιόλογη φυτική βλάστηση. 

o Να καταβρέχονται τα πλησίον του εργοταξίου δένδρα ώστε να αποφευχθεί 
πιθανή δυσμενής εξέλιξη στην ανάπτυξη τους από την εναπόθεση σκόνης στο 
φύλλωμά τους. 

 
Απόβλητα Έλαια  

➢ Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από κάθε 
είδους λάδια, καύσιμα, διαλύτες, χημικά κλπ, καθώς και η απόρριψη των 
μεταχειρισμένων ορυκτελαίων στο έδαφος. Τα προς χρήση ορυκτέλαια να 
φυλάσσονται σε κλειστά δοχεία σε στεγασμένο χώρο, ενώ τα χρησιμοποιούμενα 
ορυκτέλαια ή οι διαρροές τους να συγκεντρώνονται και να διατίθενται σύμφωνα με 
το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64 Α/2.3.2004) «Αντικατάσταση της ΚΥΑ 98012/ 2001/ 
1996 ’Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιούμενων 
ορυκτελαίων (Β 40)’’. Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση 
των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων», την ΚΥΑ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/28.3.06), 
την ΚΥΑ 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β/30.6.06) και την ΚΥΑ 8668/2.3.07 (ΦΕΚ 
2877Β/07), όπως εκάστοτε ισχύουν. 

➢ Η επισκευή, συντήρηση ή αλλαγή λαδιών των μηχανημάτων-οχημάτων στο χώρο 
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διαμόρφωσης να γίνεται σε εγκεκριμένα συνεργεία ή/και με στεγανό δάπεδο, τα 
οποία θα είναι επίσης εφοδιασμένα με όλες τις απαιτούμενες αποφάσεις- εγκρίσεις, 
άδειες, και όλα τα μηχανήματα- οχήματα θα φέρουν πιστοποιητικά θορύβου, 
ΚΤΕΟ, κάρτας καυσαερίων κλπ. 

➢ Σε περίπτωση τυχόν διαρροής καυσίμων, λαδιών ή πίσσας να γίνεται χρήση 
προσροφητικών υλικών όπως άμμος ροκανίδια τα οποία εν συνεχεία θα διατίθενται 
ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

➢ Καθ’όλη τη διάρκεια της κατασκευής θα πρέπει να λαμβάνονται ιδιαίτερα μέτρα για 
την αποφυγή της ρύπανσης τόσο του εδάφους όσο και του θαλάσσιου χώρου 
(αποφυγή πλύσης οχημάτων εντός του χώρου αλλαγής, διαρροής ή/και 
απόρριψης λαδιών, χρωμάτων, διαλυτών κλπ) 
 
Όροι κατά τη λειτουργία του έργου: 

Συλλογή, μεταφορά και είσοδος των λυμάτων στην εγκατάσταση 

Σχεδιασμός και λειτουργία αντλιοστασίων του δικτύου αποχέτευσης 

➢ Στα αντλιοστάσια προσαγωγής των ακαθάρτων, θα πρέπει να γίνονται οι 
απαραίτητες προβλέψεις για την αποφυγή πλημμυρίσματος κατά τη διάρκεια 
ισχυρών βροχοπτώσεων και λειτουργίας τους λόγω βλάβης (πρόβλεψη 
κατάλληλων διατάξεων και δεξαμενών υπερχείλισης, κατάλληλος σχεδιασμός για 
την ελαχιστοποίηση των ποσοτήτων υπερχείλισης) και αποφυγή έκλυσης 
δυσοσμιών (σωστός σχεδιασμός των αντλιοστασίων με την εφαρμογή συστημάτων 
αερισμού και απόσμησης). 

Ειδικότερα σε κάθε αντλιοστάσιο προσαγωγής ακαθάρτων: 

- Να τοποθετηθεί ανοξείδωτη εσχάρα (χειροκαθαριζόμενη) στο φρεάτιο εισόδου 
του, ώστε να απομακρύνονται τα μεγάλα αντικείμενα 

- Να υπάρχει η κατάλληλη εφεδρεία αντλιών και να χρησιμοποιούνται εναλλάξ για 
την ομοιόμορφη φθορά τους 

- Να προβλεφθεί σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου. 

- Να υπάρχει διαθέσιμο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ανάλογης ισχύος, ώστε να 
καλύπτεται η ομαλή λειτουργία του αντλιοστασίου σε περιπτώσεις διακοπών 
παροχής ρεύματος από το δίκτυο. 

- Εντός των αντλιοστασίων να τοποθετηθούν κατάλληλα συστήματα απόσμησης 
ενώ παράλληλα οι εν λόγω μονάδες να είναι τοποθετημένες σε στεγασμένους 
κλειστούς ή υπόγειους χώρους 

- Να γίνεται τακτικός έλεγχος της ορθής λειτουργίας των μηχανημάτων των 
αντλιοστασίων 

- Κατασκευή τυχόν Α/Σ να γίνεται σε απόσταση όσο το δυνατόν μεγαλύτερη από 
κατοικίες 

➢ Ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης να ακολουθεί τη χάραξη του υφιστάμενου οδικού 
δικτύου για την αποφυγή επεμβάσεων σε ανέπαφες εκτάσεις.  

➢ Τα υλικά επιχωμάτωσης που θα απαιτηθούν για την κατασκευή του έργου, να 
προέρχονται από την περίσσεια των υλικών εκσκαφής και σε άλλη περίπτωση να 
ληφθούν από νομίμως λειτουργούντες προμηθευτές.  

➢ Το αποχετευτικό δίκτυο της εξυπηρετούμενης από την εγκατάσταση περιοχής να 
είναι χωριστικού τύπου 

➢ Να προβλεφθεί ο άρτιος τεχνικός σχεδιασμός του δικτύου αποχέτευσης, καθώς και 
η ομαλή είσοδος των λυμάτων στο φρεάτιο άφιξης της εγκατάστασης. 
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➢ Να εξασφαλιστεί η στεγανότητα των κεντρικών αποχετευτικών αγωγών και των 
αντλιοστασίων της περιοχής, με χρήση ανθεκτικών υλικών στην διάβρωση. 

➢ Η ταχύτητα των λυμάτων στους κεντρικούς αποχετευτικούς αγωγούς (ΚΑΑ) δεν θα 
πρέπει να προσεγγίζει την ελάχιστη τιμή αυτοκαθαρισμού του αγωγού, ενώ 
παράλληλα θα πρέπει να αποφευχθεί η στροβιλώδης ροή. 

➢ Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα, καθώς και τα μέτρα 
αντιμετώπισης δυσλειτουργιών του δικτύου αποχέτευσης, ώστε να αποφεύγεται η 
δημιουργία οχλήσεων στους περιοίκους και το περιβάλλον. 

➢ Να περιορισθεί η χρήση διατάξεων υπερχείλισης στις απολύτως απαραίτητες. Για 
τις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να υπάρχει πλήρης και λεπτομερής ενημέρωση 
των αρμόδιων Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Υγείας της οικείας Περιφέρειας 

➢ Να καταγράφονται οι περιπτώσεις χρήσης των αγωγών υπερχείλισης του δικτύου 
ακαθάρτων με όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία, στα οποία θα αναφέρονται 
τουλάχιστον η ημερομηνία, η διάρκεια του επεισοδίου και μία εκτίμηση της 
ποσότητας των λυμάτων που διέφυγαν στο περιβάλλον. Η συγκέντρωση των 
στοιχείων αυτών να γίνεται με συστηματικό τρόπο και να αποτελεί τη βάση για 
περαιτέρω ενέργειες βελτίωσης της λειτουργίας του όλου δικτύου αποχέτευσης. 

➢ Σε ότι αφορά τη διέλευση των αγωγών μεταφοράς λυμάτων από τα ρέματα της 
περιοχής να ληφθούν μέτρα για τη διατήρηση της κοίτης του ρέματος και την 
επάρκεια της διατομής του, για το πέρασμα του αγωγού λυμάτων στην απέναντι 
όχθη (κάθετη διέλευση αγωγού από ρέμα). Η κάθετη διέλευση πρέπει να 
πραγματοποιηθεί με τις μικρότερες δυνατές παρεμβάσεις στο κάθε ρέμα και 
ταυτόχρονα με τρόπο κατάλληλο για την ασφάλεια του αγωγού αλλά και του 
ρέματος. Σε όσα σημεία υπάρχει παράλληλη διέλευση αγωγού δίπλα σε ρέμα, ο 
αγωγός πρέπει να απέχει απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρα από την όχθη. 

➢ Οι αγωγοί μεταφοράς των λυμάτων να μην τοποθετηθούν άνωθεν υφιστάμενων 
αγωγών δικτύων ύδρευσης. 

➢ Να γίνεται τακτικός έλεγχος της ορθής λειτουργίας των μηχανημάτων των 
αντλιοστασίων. 

➢ Να γίνεται τακτική απομάκρυνση των εσχαρισμάτων από τις σχάρες εισόδου των 
λυμάτων στη δεξαμενή των αντλιοστασίων. Τα απορρίμματα που συλλέγονται στις 
σχάρες και τα φρεάτια επιθεωρήσεις (άχρηστες ύλες όπως χαρτί, πλαστικό, 
μέταλλα και εσχαρίσματα) – να απομακρύνονται τακτικά και η διάθεσή τους να 
γίνεται σε νόμιμους χώρους διάθεσης από αδειοδοτημένους φορείς. 

 
Είσοδος λυμάτων στην εγκατάσταση- αντλιοστάσιο εισόδου 
➢ Τα λύματα της εξυπηρετούμενης περιοχής μέσω του κεντρικού αποχετευτικού 

αγωγού οδηγούνται στο αντλιοστάσιο εισόδου 
➢ Το αντλιοστάσιο είναι ορθογωνικής κατόψεως κατασκευασμένο από οπλισμένο 

σκυρόδεμα και ο υγρός θάλαμος αυτού έχει κάτοψη 2,5x3,0m. Στην οροφή φέρει 
οπές καλυμμένες με μπακλαβαδωτή λαμαρινοκατασκευή βαρέως τύπου για την 
ανέλκυση/καθέλκυση του εξοπλισμού 

➢ Το αντλιοστάσιο περιλαμβάνει υπόγειο θάλαμο αναρροφήσεως εντός του οποίου 
τοποθετηθούν τα υποβρύχια αντλητικά συγκροτήματα. Να εξασφαλίζεται η ομαλή 
και ομοιόμορφη λειτουργία των αντλητικών συγκροτημάτων και να αποφεύγονται 
τυρβώδεις συνθήκες ροής που περιορίζουν την απόδοση και μειώνουν τον χρόνο 
ζωής 



 58 

➢ Το διαμέρισμα των αντλιών αποτελείται από δύο θαλάμους.  
o Ο πρώτος για την μείωση της κινητικής ενέργειας του υγρού, με στόχο την 

εξομάλυνση και ισοκατανομή της παροχής προς τις αντλίες. Ο Αγωγός εισόδου 
τοποθετείται στον πλαϊνό τοίχο και σε κατάλληλο ύψος ώστε το υγρό να πέφτει 
μέσα σε αυτόν και κατόπιν να εισέρχεται στο θάλαμο των αντλιών.  

o Στο δεύτερο θάλαμο τοποθετούνται οι υποβρύχιες αντλίες και πραγματοποιείται 
η άντληση του υγρού 

Οι αντλίες χωρίζονται με ενδιάμεσο τοιχίο, στο κάτω μέρος του οποίου φέρει οπές 
μέσω των οποίων το υγρό εισέρχεται από τον ένα θάλαμο στον άλλο.  
Ο πυθμένας της δεξαμενής έχει κατάλληλες κλίσεις έτσι ώστε να αποφεύγεται η 
συσσώρευση στερεών στον πυθμένα και να είναι δυνατός ο περιοδικός καθαρισμός 
της 

➢ ΟΙ πτερωτές των αντλιών να είναι στατικά και υδροδυναμικά ισοσταθμισμένη, για 
την αποφυγή κραδασμών 

➢ Για την αποφυγή επικάθισης στερεών στα τοιχώματα και τον πυθμένα του θαλάμου 
συγκέντρωσης των λυμάτων, ο θάλαμος να είναι εξοπλισμένος με ένα υποβρύχιο 
αναδευτήρα 

➢ Όλες οι σωληνώσεις των αντλιοστασίων να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. Τα 
υδραυλικά εξαρτήματα είναι ονομαστικής πίεσης 16 atm προστατευμένα με 
εργοστασιακή βαφή 

➢ Η ανανέωση του αέρα εντός του αντλιοστασίου να γίνεται με εξαναγκασμένη ροή 
προς το φίλτρο απόσμησης. Η δυναμικότητας της μονάδας να είναι για τουλάχιστον 
10 φορές την ώρα 

➢ Τα λύματα πριν εισέλθουν στη δεξαμενή να διέρχονται από εσχαρόκαδο με διάκενα 
50mm 

➢ Για την αποφυγή καθιζήσεων να γίνεται ανάμιξη των λυμάτων με υποβρύχιο 
αναδευτήρα 

➢ Η λειτουργία του αντλιοστασίου να ελέγχεται μέσω τοπικού συστήματος. 
Συγκεκριμένα η υψηλή στάθμη να παράγει ηχητικό και οπτικό σήμα μέσω τοπικού 
PLC ενώ η χαμηλή στάθμη να διακόπτει τη λειτουργία των αντλιών καθώς και του 
αναδευτήρα ανάμιξης 

➢ Να προβλέπεται σύνδεση με ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος για την εξασφάλιση της 
λειτουργίας των αντλιών σε περίπτωση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος με 
αυτόματη εκκίνηση 

➢ Να προβλέπεται η κυκλική εναλλαγή των αντλιών για την ομοιόμορφη φθορά τους 
➢ Το φρεάτιο να είναι επαρκών διαστάσεων, ώστε να δέχονται τη μέγιστη παροχή των 

λυμάτων της εξυπηρετούμενης από την εγκατάσταση περιοχής 
➢ Να είναι κλειστό στεγανό όσον αφορά την έκλυση οσμών και εύκολα επισκέψιμο 
➢ Ο χώρος να αερίζεται και να εξαερίζεται πολύ καλά και να προβλεφθεί χώρος 

συγκέντρωσης των εσχαρισμάτων 
➢ Εντός του κτιρίου να υφίσταται κατάλληλος ανυψωτικός μηχανισμός 
 

Επεξεργασία λυμάτων 
Φρεάτιο υποδοχής και πιεζοθραύσεως 
➢ Τα λύματα τη εξυπηρετούμενης περιοχής μέσω του αποχετευτικού δικτύου 

καταλήγουν σε φρεάτιο πιεζόθραυσης διαστάσεων 2,1x1,0m με μέγιστο ύψος 
υγρών 0,6m και πυθμένα με έντονες ρύσεις προς το κέντρο του από όπου 
αναχωρεί ο αγωγός που τροφοδοτεί την τυποποιημένη διάταξη εσχάρωσης – 
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εξάμμωσης 
➢ Ο σχεδιασμός του να αποτρέπει την συσσώρευση φερτών και οργανικών στερεών 

εντός του φρεατίου και την ανάπτυξη ανεπιθύμητων εστιών μόλυνσης. Επίσης σε 
περιόδους μηδενικής παροχής το φρεάτιο εκκενώνει πλήρως. 

 
Διάταξη Εσχάρωσης – Εξάμμωσης  
➢ Μέσω του φρεατίου υποδοχής τροφοδοτείται η compact μονάδα εσχάρωσης-

εξάμμωσης 
➢ Η μονάδα είναι εντός υποστέγου σε κλειστή και ενιαία διάταξη και περιλαμβάνει 

αυτόματη εσχάρα, αεριζόμενη εξάμμωση και λιποσυλλογή με δυναμικότητα 
30λτ/δευτ και υπερκαλύπτει την παροχή αιχμής της Β΄ Φάσης 

➢ Τα στερεά μεγέθους μεγαλύτερου των 5mm να κατακρατούνται σε εσχάρα, και 
μέσω κοχλία να απορρίπτονται σε κάδο συλλογής 

➢ Ο καθαρισμός της εσχάρας να επιτυγχάνεται με κατάλληλη διάταξη ξέστρου τύπου 
κτένας για να μην καταστραφεί το ανοξείδωτο υλικό (AISI 304) 

➢ Τα στερεά να συμπιέζονται/αφυδατώνονται για τη ισχυρή μείωση (40-50%) του 
όγκου τους που απορρίπτεται 

➢ Τα υγρά μετά τη διεργασία να οδηγούνται σε χοάνη όπου με εμφύσηση επαρκούς 
ποσότητας αέρα για την υποβοήθηση της διαδικασίας καθίζησης της άμμου των 
λυμμάτων (απόδοση 90% για κοκκομετρία 0,20mm).  

➢ Η άμμος του πυθμένα να συλλέγεται με κοχλία και να απορρίπτεται σε κάδο 
συλλογής άμμου αφού πρώτα διαχωριστεί επαρκώς το υγρό στοιχείο 

➢ Για την πλήρη εξάλειψη των εκλυόμενων οσμών ο αέρας να ανανεώνεται με 
εξαναγκασμένη ροή προς φίλτρο απόσμησης με ενεργό άνθρακα 

➢ Να προβλεφθεί διάταξη συλλογής και απομάκρυνσης των λιπών και ελαίων. 
(παλινδρομική γέφυρα με ξέστρο επιφανείας) και της άμμου με προσαρμοσμένη σε 
αυτή αντλίας άμμου 

➢ Οι διατάξεις μεταφοράς των εσχαρισμάτων, της άμμου και των λιπών να είναι 
κλειστές. 

➢ Η συλλεγόμενη άμμος να οδηγείται σε στραγγιστήριο. Τα συλλεγόμενα 
στραγγίσματα να επιστρέφουν στο φρεάτιο εισόδου. 

➢ Το φρεάτιο εισόδου, η εσχάρωση και η εξάμμωση να είναι καλυμμένα και 
συνδεδεμένα με το σύστημα απόσμησης. 

➢ Η τροφοδοσία του έργου μετά την εξάμμωση (δεξαμενή εξισορρόπησης) να μπορεί 
να απομονωθεί πλήρως με θυροφράγματα, ώστε να είναι δυνατή η γενική 
παράκαμψη του έργου μέσω αγωγού απευθείας στο φρεάτιο εξόδου. Αυτός θα είναι 
και ο κεντρικός αγωγός παράκαμψης (by pass) της εγκατάστασης. Να περιορισθεί η 
χρήση του by-pass στις απολύτως αναγκαίες ελάχιστες περιπτώσεις. Για τις 
περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να υπάρχει πλήρης και λεπτομερής ενημέρωση των 
αρμοδίων Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Υγείας της οικείας Περιφερειακής 
Ενότητας Ανατολικής Αττικής. 

➢ Για την κάλυψη των αναγκών αέρα να τοποθετηθούν φυσητήρες κατάλληλης 
παροχής και πίεσης 

➢ Στη δεξαμενή εξισορρόπησης να εγκατασταθεί σύστημα προαερισμού για την 
αποφυγή ανοξικών συνθηκών και επικαθίσεων στερεών στο εξωτερικό της 

 
Διάταξη Παράκαμψης  
➢ Να προβλέπεται η δυνατότητα παράκαμψης για λόγους καθαριότητας ή 
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συντήρησης 
➢ Τα λύματα να δύνανται από το φρεάτιο φόρτισης να διοχετεύονται μέσω 

υπερχειλιστού σε κανάλι το οποίο να τροφοδοτεί το φρεάτιο εξόδου όταν αυτό 
απαιτηθεί παρακάμπτοντας τη βιολογική επεξεργασία 

➢ Στο κανάλι παράκαμψης να τοποθετεί χειροκαθαριζόμενη ανοξείδωτη εσχάρα για τη 
συγκράτηση στερεών άνω των 20mm 

 
Φρεάτιο μερισμού δεξαμενών αερισμού  
➢ Μετά την προεπεξεργασία τα λύματα να οδηγούνται στον μεριστή παροχή της 

βιολογικής βαθμίδας  
➢ Ο μεριστής να αποτελείται από το φρεάτιο εισόδου και τα φρεάτια φόρτισης 
➢ Από το φρεάτιο εισόδου να υπάρχει η δυνατότητα ισοκατανομής σε τρία φρεάτια 

φόρτισης. Δύο για αντίστοιχες γραμμές (ολοκλήρωση στη δεύτερη φάση) και το 
τρίτο να αποτελεί το φρεάτιο by-pass όπου μέσω αγωγού να οδηγούνται στο 
φρεάτιο εξόδου της εγκατάστασης 

 
Βιολογικός αντιδραστήρας 
➢ Να προβλεφθούν δύο γραμμές βιολογικής επεξεργασίας, με κάθε γραμμή να 

περιλαμβάνει εν σειρά δεξαμενή επιλογής, δεξαμενή αερισμού-απονιτροποίησης 
(εναλλασσόμενων οξικών-ανοξικών συνθηκών), δεξαμενή τελικής καθίζησης και 
αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και περίσσειας ιλύος 

➢ Η παροχή οξυγόνου εντός της δεξαμενής να γίνεται με επιφανειακό αερισμό 
 
Δεξαμενή επιλογής 
➢ Από το φρεάτιο μερισμού προεπεξεργασίας τα λύματα να διοχετεύονται στην 

δεξαμενή επιλογής μικροοργανισμών όπου θα αναμιγνύονται με την 
ανακυκλοφορούμενη ιλύ από το αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας 

➢ Για την αποφυγή αποθέσεων στη δεξαμενή να προβλεφθεί υποβρύχιος 
αργόστροφος αναδευτήρας και για την διευκόλυνση της καθέλκυσης ανέλκυσης του 
να τοποθετηθεί κατάλληλος μηχανισμός 

 
Οξειδωτική τάφρος 
➢ Τα λύματα από τη μονάδα επιλογής να οδηγούνται στη βιολογική βαθμίδα για την 

οξείδωση του οργανικού φορτίου, τη νιτροποίηση, τη σταθεροποίηση της 
βιολογικής ιλύος και την απονιτροποίηση 

➢ Το σύστημα της επεξεργασίας να είναι αυτό της οξειδωτικής τάφρου με εναλλαγή 
αερόβιων και ανοξικών συνθηκών 

➢ Οι εγκατεστημένοι επιφανειακοί αεριστήρες (2 σε κάθε δεξαμενή) να εξασφαλίζουν 
την πλήρη ανάμιξη του περιεχομένου υγρού 

➢ Να υπάρχει πλήρως εγκατεστημένο σύστημα ελέγχου των χαρακτηριστικών των 
εισερχομένων λυμάτων, των εκροών αλλά και του παρεχομένου οξυγόνου  

➢ Η παροχή του οξυγόνου να γίνεται μέσω συστημάτων αυτομάτου ελέγχου, 
προσδιορισμού του αναγκαίου οξυγόνου και αυτοματοποιημένης ρύθμισης των 
αεριστήρων μέσω PLC 

 
▪ Το σύστημα αερισμού να είναι επαρκώς διαστασιολογημένο, ώστε να μη 

δημιουργούνται αδρανείς περιοχές με αναερόβιες συνθήκες. Οι 
χρησιμοποιούμενες διατάξεις αερισμού θα πρέπει να εξασφαλίζουν την επαρκή 
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ανάμιξη όλου του περιεχομένου της δεξαμενής αερισμού, ώστε να μην 
παρατηρούνται καθιζήσεις ενεργού ιλύος στις γωνίες της δεξαμενής. 

▪ Σε κατάλληλα επιλεγμένες θέσεις των δεξαμενών να τοποθετηθούν όργανα 
μέτρησης οξυγόνου, οξειδοαναγωγικού δυναμικού, ph, θερμοκρασίας και 
παροχής για την εξασφάλιση των αναγκαίων κατά θέση συνθηκών 

➢ Στις δεξαμενές αερισμού να γίνεται περιορισμός των θορύβων και της εκπομπής 
σταγονιδίων από τις διατάξεις αερισμού με τη χρησιμοποίηση ειδικών σιγαστήρων 
και πετασμάτων 

 
Καθιζήσεις 
➢ Από τη δεξαμενή αερισμού το ανάμεικτο υγρό να οδηγείται σε δεξαμενή 

δευτεροβάθμιας καθίζησης με περιστρεφόμενη γέφυρα με ξέστρα σάρωσης ιλύος 
και σύστημα σάρωσης επιπλεόντων 

➢ Ο πυθμένας της δεξαμενής να φέρει επαρκή κλίση (10%) ώστε η ιλύς να καθιζάνει 
στον κεκλιμένο πυθμένα της δεξαμενής και μέσω ανοξείδωτου ξέστρου να 
σαρώνεται και να μεταφέρεται σε κυκλικό κανάλι στο κέντρο της από όπου με 
αγωγό να μεταφέρεται στο αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και περίσσειας 

➢ Το υπερκείμενο διαυγές υγρό να υπερχειλίζει στο περιμετρικό κανάλι της δεξαμενής 
το οποίο να συνδέεται με το φρεάτιο εξόδου οδηγώντας τα λύματα με αγωγό στη 
δεξαμενή απολύμανσης 

➢ Πλευρικά και εξωτερικά της δεξαμενής να διατίθεται φρεάτιο συλλογής των 
επιπλεόντων από όπου να μεταφέρεται περιοδικά η προκύπτουσα ιλύς με 
βυτιοφόρο στους χώρους διάθεσης 

 

Αντλιοστάσιο Ανακυκλοφορίας και Περίσσειας Ιλύος 
➢ Για κάθε γραμμή βιολογικής επεξεργασίας να σχεδιασθεί και ένα αντλιοστάσιο 

ανακυκλοφορίας και περίσσειας ώστε στο σύστημα βιολογικής επεξεργασίας να 
διατηρείται στα σωστά επίπεδα η ενεργός ιλύς και από την άλλη η περίσσεια της 
ιλύος να προωθείται στη μονάδα αφυδάτωσης 

➢ Το αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας να εξοπλιστεί με δύο αντλίες ανακυκλοφορίας μία 
κύρια και μία εφεδρική οι οποίες να εναλλάσσονται για την ομοιόμορφη φθορά τους 

➢ Η λειτουργία των αντλιών να γίνεται βάσει ρυθμίσεων της παροχής στην 
εγκατάσταση και των στερεών στην δεξαμενή μέσω PLC 

➢ Να εξασφαλίζεται η ανακυκλοφορία της ιλύος με την επιστροφή της στο σύστημα 
βιολογικής επεξεργασίας ώστε η ιλύς να διατηρείται στα σωστά επίπεδα για την 
ομαλή λειτουργία της βιολογικής διεργασίας 

➢ Η περίσσεια ιλύς να προωθείται στην μονάδα αφυδάτωση 
➢ Κάθε γραμμή να εξυπηρετείται με το δικό της υγρό θάλαμο ο οποίος να 

εξυπηρετείται με αντλία ανακυκλοφορίας  

Απολύμανση επεξεργασμένων λυμάτων 
 
Μετρητής Παροχής 
➢ Τα επεξεργασμένα λύματα από τη μονάδα καθίζησης να οδηγούνται στο κανάλι 

μέτρησης παροχής μέσω διώρυγας και μετρητή  Venturi μέτρησης της στάθμης με 
όργανο υπερήχων στα ανάντη της στένωσης  
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➢ Τα επεξεργασμένα απόβλητα από το κανάλι μέτρησης της παροχής με βαρύτητα να 
οδηγούνται σε μαιανδρική  δεξαμενή χλωρίωσης για την απολύμανση ώστε να 
εξασφαλίζεται ικανοποιητική ανάμιξη 

➢ Για τη δοσομέτρηση της απαραίτητης ποσότητας υποχλωριώδους διαλύματος στα 
λύματα να εγκατασταθεί μετρητής redox με αισθητήριο και δοσομετρική 
διαφραγματική αντλία ρυθμιζόμενης παροχής ώστε η ρύθμιση της παροχής να 
γίνεται αυτόματα σύμφωνα με το σήμα από το όργανο μέτρησης της παροχής ενώ η 
λεπτή ρύθμιση να γίνεται μέσω μετρητού redox 

➢ Η έγχυση του υποχλωριώδους διαλύματος να γίνεται στο φρεάτιο εισόδου του 
μετρητού παροχής με κατάλληλο ακροφύσιο 

➢ Η αποθήκευση του διαλύματος να γίνεται σε μία κλειστή δεξαμενή από PE 
τοποθετημένη σε δεξαμενή (λεκάνη) από σκυρόδεμα για την αποφυγή διαρροής στο 
περιβάλλον σε περίπτωση διαρροής και εντός κτιρίου. Η δεξαμενή αποθήκευσης να 
φέρει διακόπτη «χαμηλής στάθμης» που θα παράγει σήμα προειδοποίησης για 
επαναπλήρωση της δεξαμενής λειτουργίας και ένα διακόπτη πολύ χαμηλής 
στάθμης για διακοπή λειτουργίας και προστασία της δοσομετρικής αντλίας 

➢ Να υπάρχει δυνατότητα παροχής πόσιμου νερού για άμεση πλύση σε περίπτωση 
ατυχήματος ή διαρροής 

Αποχλωρίωση  
➢  Στην έξοδο της μονάδας χλωρίωσης (και αρχή της μονάδας μεταερισμού) γίνεται 

δοσομέτρηση του διαλύματος (Sodium Metabisulfite) για την αποχλωρίωση. Η 
προσθήκη γίνεται στην ισχυρά αναδευόμενη δεξαμενή μεταερισμού 

➢ Για την ορθή δοσομέτρηση της απαραίτητης ποσότητας εγκαθίσταται 
μετρητής/ρυθμιστής των τιμών υπολειμματικού χλωρίου και μία δοσομετρική, 
διαφραγματική, ηλεκτρομαγνητική αντλία ρυθμιζόμενης παροχής 

➢ Για την παρασκευή του διαλύματος αποχλωρίωσης να χρησιμοποιείται δοχείο από 
πολυαιθυλένιο όγκου 250λτ εξοπλισμένο με ανοξείδωτο αναδευτήρα για την 
διάλυση του στερεού υλικού  

➢ Να παρέχεται η δυνατότητα τόσο αυτόματης όσο και χειροκίνητης λειτουργίας μέσω 
επιλογικού διακόπτη 

➢ Να υπάρχει η δυνατότητα παράκαμψης όλων των έργων εξόδου με τη διοχέτευση 
της ροής από το φρεάτιο εισόδου στο φρεάτιο εξόδου μέσω θυροφράγματος για 
λόγους καθαρισμού ή συντήρησης 

➢ Σε περίπτωση εφαρμογής χλωρίωσης αυτή θα πρέπει να εξασφαλίζεται 
συγκέντρωση υπολειμματικού χλωρίου ≥0,2mg/l, εμβολοειδής ροή και ελάχιστος 
χρόνος επαφής 60min, ενώ η αναγκαιότητα αποχλωρίωσης πριν από την 
επαναχρησιμοποίηση θα πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση. Αποκλείεται η 
χλωρίωση των ανεπεξέργαστων ή ημιεπεξεργασμένων λυμάτων. 

➢ Η απολύμανση με χλωρίωση των επεξεργασμένων λυμάτων να γίνεται με 
υποχλωριώδες νάτριο (NaOCI), έτσι ώστε στο τέλος να ανιχνεύεται υπολειμματικό 
χλώριο 0,3-0,5mg/l 

➢ Μετά τη χλωρίωση τα απολυμασμένα λύματα οδηγούνται μέσω υπερχείλισης στο 
φρεάτιο αποχλωρίωσης όπου απομακρύνεται το υπολειμματικό χλώριο πριν την 
διάθεσή τους στον αποδέκτη 

➢ Τα επεξεργασμένα λύματα μετά το στάδιο της απολύμανσης θα πρέπει να μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για την ικανοποίηση εσωτερικών αναγκών της εγκατάστασης 
σε βιομηχανικό νερό, για το πότισμα πρασίνου της μονάδας και για την 
περιβάλλουσα ζώνη αναδάσωσης 
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Μεταερισμός  
➢ Για την αποθήκευση μέρους των επεξεργασμένων λυμάτων σε δεξαμενή, ώστε να 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις διάφορες ανάγκες της λειτουργίας του έργου, 
να προβλεφθεί μονάδα μεταερισμού με δεξαμενή από σκυρόδεμα με μεγάλο λόγο 
μήκους προς πλάτος ώστε να αυξάνει ο χρόνος οξυγόνωσης και με το επιθυμητό 
επίπεδο διαλελυμένου οξυγόνου να είναι >6mg/l. Το σύστημα αερισμού να είναι 
τύπου διάχυσης μέσω συστήματος υποβρύχιου αεριστήρα  

Βιομηχανικό νερό  
➢ Να εγκατασταθεί συγκρότημα χρήσης επεξεργασμένων (χλωριωμένων) λυμάτων 

για τις ανάγκες του δικτύου βιομηχανικού νερού και του δικτύου άρδευσης της 
εγκατάστασης 

 
➢ Για την εξοικονόμηση πόσιμου νερού για τις ανάγκες της εγκατάστασης (πλύσεις, 

αρδεύσεις κλπ) να εγκατασταθεί δεξαμενή αξιοποίησης των επεξεργασμένων και 
κατάλληλη υποδομή 

➢ Για την άρδευση των χώρων πρασίνου να κατασκευαστεί δίκτυο άρδευσης με 
σταγόνες 

 
Μονάδα πάχυνσης και αφυδάτωσης ιλύος 
➢ Για την πάχυνση της ενεργού ιλύος με τη χρήση συστημάτων μικρού χρόνου 

παραμονής μίας τράπεζας προαφυδάτωσης με μονάδα κροκίδωσης και οριζόντιο 
κυλιόμενο ιμάντα.  

➢ Η τράπεζα να καλύπτει τις ανάγκες αφυδάτωσης της εβδομαδιαίας 5 ημερών 
παραγόμενης ιλύος  

➢ Από τη δεξαμενή ανακυκλοφορίας και περίσσειας ιλύος η προς αφυδάτωση ιλύς 
διοχετεύεται και αναμιγνύεται με διάλυμα πολυηλεκτρολύτη. Η ανάμιξη – κροκίδωση 
να γίνεται σε στατικό αναμίκτη ο οποίος συνδέεται σε σειρά στον αγωγό 
καταθλίψεως της αντλίας ιλύος. Η κροκιδωμένη ιλύς στη συνέχεια διανέμεται στην 
ταινία της τράπεζας η οποία κινείται από ένα τύμπανο με ελαστική επίστρωση 
συνδεδεμένο με αυξομειωτήρα 

➢ Το νερό της ιλύος διαχωρίζεται συνεχώς και στραγγίζει με την υποβοήθηση 
τριγωνικών πλαστικών λεπίδων που είναι τοποθετημένες κάθετα στην πορεία 
κίνησης της ταινία και οι οποίες αναμοχλεύουν την ιλύ, επιτυγχάνοντας έτσι 
καλύτερο και πιο ομοιόμορφο διαχωρισμό της από το νερό 

➢ Στην άκρη της τράπεζας με μια πλαστική λάμα γίνεται η απόξεση και η 
απομάκρυνση της προαφυδατωμένης ιλύος. Μετά την απομάκρυνση της ιλύος 
γίνεται ψεκασμός της ταινίας με βιομηχανικό νερό μέσω κατάλληλων ακροφυσίων 

➢ Η ιλύς μετά την τράπεζα εξάγεται συμπυκνωμένη με συγκέντρωση στερεών 
περίπου 4-5% και οδηγείται δια βαρύτητας στην μονάδα αφυδάτωσης 

➢ Η δοσομέτρηση του πολυηλεκτρολύτη να γίνεται με δοσομετρική αντλία η οποία θα 
απορροφά το διάλυμα από το συγκρότημα προετοιμασίας και τροφοδοτεί τον 
στατικό αναμίκτη 

➢ Η αντλία είναι μεταβλητής παροχής που επιτυγχάνεται με ρύθμιση των στροφών 
του κινητήρα της 

 
 
Μονάδα πλύσης και αφυδάτωσης ιλύος 
➢ Η τελική αφυδάτωση της ιλύος γίνεται με τη χρήση μιας ανοξείδωτης 
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ταινιοφιλτρόπρεσσας, που έχει εγκατασταθεί μαζί με τον παρελκόμενο εξοπλισμό 
προαφυδάτωσης εντός του κτιρίου αφυδάτωσης 

➢ Από τη μηχανική πάχυνση η προς τελική αφυδάτωση ιλύς διοχετεύεται δια 
βαρύτητας και διανέμεται στην ταινία της ταινιοφιλτρόπρεσσας η οποία κινείται 
συνεχώς και προοδευτικά συγκλίνει με μια δεύτερη ταινία ώστε να επιτευχθεί μέσω 
κυλίνδρων η συμπίεση και η αφυδάτωση 

➢ Η ιλύς εξάγεται συμπυκνωμένη τουλάχιστον κατά 20% σε στερεά και απορρίπτεται 
σε μεταφορικό κοχλία για να απομακρυνθεί εκτός κτιρίου 

➢ Οι ιμάντες της πρέσας ψεκάζονται μετά την απομάκρυνση της ιλύος με βιομηχανικό 
νερό μέσω ακροφυσίων 

➢ Όλα τα κινούμενα μέρη του μηχανήματος είναι καλυμμένα για προστασία του 
προσωπικού\ 

➢  Η μεταφορά της αφυδατωμένης ιλύος γίνεται με ανυψωτικό κοχλία ώστε να είναι 
δυνατή η απευθείας φόρτωση της σε φορτηγό αυτοκίνητο ή ρυμουλκούμενη 
καρότσα 

➢ Το συγκρότημα πάχυνσης – αφυδάτωσης, οι κοχλιωτές αντλίες και οι βοηθητικοί 
μηχανισμοί τους τοποθετούνται στο κτίριο αφυδάτωσης . Κατά μήκος της 
ταινιοφιλτρόπρεσσας κατασκευάζεται αγωγός στραγγιδίων. Συλλεκτήρια κανάλια 
συλλέγουν τα στραγγίδια από τους αγωγούς της τανιοφιλτρόπρεσσας και από την 
πλύση του δαπέδου και τα διοχετεύουν σε κεντρικό φρεάτιο συλλογής και 
οδηγούνται στο αντλιοστάσιο στραγγιδίων 

 
Μονάδα Υποδοχής και προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων 
Δεξαμενή Υποδοχής 
➢ Για την παραλαβή του μέσου ημερήσιου όγκου των βοθρολυμάτων και της ομαλή 

τροφοδοσία τους στην κύρια γραμμή επεξεργασίας κατασκευάζεται δεξαμενή όγκου 
90m3 

➢ Να διαθέτει επαρκή ελεύθερος χώρο για τους ελιγμούς των οχημάτων 
➢ Ο πυθμένας να έχει κατάλληλες κλίσεις έτσι ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση 

στερεών στον πυθμένα και να είναι ευχερής ο καθαρισμός της περιοδικά 
➢ Η εκφόρτωση των βυτιοφόρων να γίνεται σε ειδικό κανάλι. Δίπλα να υπάρχει 

υποδοχή νερού πλύσης για να αποφεύγεται η ρύπανση του περιβάλλοντος χώρου 
με στραγγίδια 

➢ Για την μέτρηση της στάθμης της δεξαμενής τοποθετείται κατάλληλο όργανο το 
οποίο θα διαθέτει τουλάχιστον δύο στάθμες συναγερμού. Η υψηλή στάθμη θα 
παράγει ηχητικό και οπτικό σήμα και θα απαγορεύει την εκκένωση του οχήματος αν 
δεν υπάρχει ένας ελάχιστος κενός όγκος υποδοχής. Η χαμηλή στάθμη διακόπτει τη 
λειτουργία των αντλιών προκειμένου να διατηρείται μια ελάχιστη στάθμη για την 
ασφαλή λειτουργία των αντλιών καθώς και του αναδευτήρα ανάμιξης 

➢ Εντός της δεξαμενής εισέρχονται και τα στραγγίδια από την πλυντηρίδα άμμου 
καθώς και τα στραγγίδια από την πλύση του περιβάλλοντος χώρου, ο οποίος έχει 
κατάλληλες ρύσεις για αυτόν τον σκοπό. Επίσης εισέρχεται και ποσότητα βιολογικής 
ιλύος (εμπολιασμός των βοθρολυμάτων) 

Εσχαρισμός 
➢ Τα βοθρολύματα πριν εισέλθουν στην δεξαμενή να διέρχονται από 

αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα με διάκενα 15mm προκειμένου να προστατευτούν οι 
αντλίες. Τόσο η εσχάρα όσο και οι σχετικοί κάδοι συλλογής να εγκατασταθούν μέσα 
στο κτίριο 
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Σύστημα ανάμιξης και αερισμού 
➢ Το σύστημα ανάμιξης και προαερισμού των βοθρολυμάτων να γίνεται με έναν 

υποβρύχιο αεριστήρα και ενός υποβρυχίου αναδευτήρα 
Αντλιοστάσιο βοθρολυμάτων 
➢ Για την ομαλή παροχέτευση των βοθρολυμάτων να τοποθετηθούν δύο υποβρύχιες 

αντλίες (μία κύρια και μια εφεδρική) μη φρασσόμενου τύπου για να μη φράζουν με 
σχετικά μεγάλα στερεά και βαριάς κατασκευής με την απαραίτητη αντιδιαβρωτική 
προστασία για το διαβρωτικό περιβάλλον των βοθρολυμάτων 

➢ Κάθε αντλία να φέρει ειδικό σύνδεσμο αυτομάτου εμπλοκής με τον καταθληπτικό 
αγωγό και να δύναται να εξέλθει του υγρού θαλάμου με την βοήθεια οδηγών χωρίς 
να απαιτείται κάθοδος προσωπικού σ’αυτό 

➢ Όλες οι σωληνώσεις των αντλιοστασίων να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα.  
Απόσμηση 
➢ Στο χώρο του κτιρίου να εγκατασταθεί συγκρότημα αεραγωγών που θα οδηγεί τον 

αέρα προς επεξεργασία σε μονάδα απόσμησης που είναι τύπου ενεργού άνθρακα 
Υποθαλάσσιος Αγωγός 
➢ Σε μικρά βάθη (<4μ) ο αγωγός να είναι υπόγειος για να προστατεύεται από τον 

κυματισμό ενώ σε μεγαλύτερα βάθη βνα είναι επιφανειακός. Σε μεγαλύτερα βάθυ για 
καλύτερη αγκύρωση να αγκυρώνεται από βάρη. Τα στόμια εκβολής να είναι 5 σε 
βάθος -22μ και τοποθετημένα σε εγκάρσιο διαχυτήρα μήκους 5,0μ στο τέrμα του ο 
αγωγός να ανυψώνεται κατά 0,40μ ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος αποφράξεων 
των στομίων εκβολής 

Διάθεση επεξεργασμένων λυμάτων 
➢ Η ποιότητα εκροής των επεξεργασμένων λυμάτων μετά την ΕΕΛ, όπως προτείνεται 

από τη σχετική μελέτη:  

 
Πίνακας: Όρια ποιότητας για την διάθεση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων  
 Όρια ποιότητας εκροής της Ε.Ε.Λ. (σε mg/L) 

Παράμετρος 
Νομ. Απόφ. ΥΓ 

616745/ 
1822/1980 

ΚΥΑ 
5673/400/1997 

Παλιά ΑΕΠΟ 
100824/2001 

Προτεινόμενα 
όρια 

Βιοχημικά Απαιτ. 
Οξυγόνο, BOD5 

30 25 25 25 

Χημικά Απαιτούμενο 
Οξυγόνο, COD 

80 125 100 100 

Ολικά αιωρούμενα 
στερεά, TSS 

30 35 30 30 

Ολικό Άζωτο, ΤΝ (4,4) 15 5 15 

Αμμωνιακό Άζωτο 0,7 - 2 2 

Ολικός Φώσφορος, 
ΤΡ 

- 2 - 2 

Διαλυμένο Οξυγόνο 5 - 5 5 

 
➢ Σε περίπτωση τυχόν υπέρβασης των παραπάνω απαιτούμενων ορίων εκροής, οι 

συγκεντρώσεις BOD5, COD και αιωρουμένων στερεών δεν θα αποκλίνουν 
περισσότερο από 100% των μέγιστων ορίων αυτών και από τα αναφερόμενα στην 
ΚΥΑ 5673/400/5-03-1997 – ΦΕΚ 192/Β’/14-03-1997 (Οδηγία 91/271/ΕΟΚ). 
Σημειώνεται ότι οι μέθοδοι μέτρησης και δειγματοληψίας θα είναι οι καθοριζόμενοι 
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στην ως άνω ΚΥΑ και στην Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.  
➢ Η διάθεση των επεξεργασμένων και απολυμασμένων λυμάτων να γίνονται στην 

αναφερόμενη στην μελέτη θαλάσσια περιοχή Γρασσαπόντα στον Όρμο Καψαλίου 
στα νότια της νήσου Κυθήρων.  

➢ Οι όροι και περιορισμοί της παρούσας απόφασης αφορούν την οριστική άδεια 
διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν4014/11 
(ΦΕΚ209/Α΄/2011)  

➢ Ο αρμόδιος φορέας του έργου να μεριμνά για την αποκατάσταση του αποδέκτη από 
τυχόν ζημίες λαμβάνοντας την σχετική έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία. 

➢ Για τον έλεγχο των χαρακτηριστικών των επεξεργασμένων λυμάτων να 
κατασκευασθεί φρεάτιο δειγματοληψίας, πριν από την διάθεση τους στον αποδέκτη 
από όπου να γίνεται συνεχής παρακολούθηση της ποιότητας των επεξεργασμένων 
λυμάτων με χημικές αναλύσεις. 

➢ Επιπλέον ο έλεγχος της συμμόρφωσης με τα όρια εκροής (πλην των 
μικροβιολογικών παραμέτρων) να γίνεται με λήψη σύνθετου ημερησίου δείγματος 
με τη βοήθεια κατάλληλου δειγματολήπτη εγκατεστημένου σε κατάλληλο σημείο 
εξόδου των λυμάτων πριν από την απολύμανση. Ο δειγματολήπτης θα έχει τη 
δυνατότητα λήψης δειγμάτων σε αναλογία με την παροχή και διατήρησής τους σε 
χαμηλή θερμοκρασία μέσω ψύξης. 

➢ Να εγκατασταθεί σύστημα τακτικής παρακολούθησης της ποιότητας του αποδέκτη 
σε επιλεγμένα σημεία.  

➢ Εκπόνηση και θέση σε ετοιμότητα σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση 
περιπτώσεων αστοχίας του έργου  

➢ Η συστηματική παρακολούθηση των παραμέτρων στον αποδέκτη να γίνεται με την 
επίβλεψη της αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος και Υγείας. 

➢ Προκειμένου να γίνει άμεση επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων 
για περιορισμένη ή απεριόριστη άρδευση επιλεγμένων καλλιεργειών ή άλλων 
εκτάσεων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 της ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ 
354/Β/8.3.2011), θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι τηρούνται τα ανώτατα επιτρεπόμενα 
όρια και οι περιορισμοί που τίθενται στα Παραρτήματα του άρθρου 16 αυτής, όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

➢ Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται εκπόνηση μελέτης σχεδιασμού και εφαρμογής 
του συστήματος της άρδευσης (εφεξής θα αναφέρεται ως μελέτης άρδευσης) 
ανάλογα με το συγκεκριμένο είδος της καλλιέργειας και τη συγκεκριμένη περιοχή. 
Επιπλέον θα πρέπει να υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης σχετικός φάκελος περιβαλλοντικής μελέτης για την 
τροποποίηση της παρούσας Απόφασης ο οποίος θα περιλαμβάνει τα απαραίτητα 
στοιχεία για την αναβάθμιση της ΕΕΛ σύμφωνα με την εκάστοτε Νομοθεσία. 

➢ Για το περιεχόμενο της μελέτης άρδευσης θα γνωμοδοτήσουν οι αρμόδιες Δ/νσεις 
Υγείας και Αγροτικής Οικονομίας της οικείας Περιφέρειας, ώστε να συμπεριληφθεί 
στην προς τροποποίηση ΑΕΠΟ. 

➢ Οι ασχολούμενοι με την φροντίδα των χώρων άρδευσης θα πρέπει να λαμβάνουν 
τις κατάλληλες προφυλάξεις όταν χρησιμοποιούν τα νερά αυτά (γάντια κλπ.), τις 
ίδιες που πρέπει να λαμβάνουν όταν χειρίζονται κοπριές ή λιπάσματα. 

➢ Αποκλείεται η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων για τον εμπλουτισμό του 
υπόγειου υδροφόρου απ’ευθείας μέσω γεωτρήσεων χωρίς τη σύνταξη των 
σχετικών μελετών και χωρίς άδεια από την αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων 

➢ Δεν επιτρέπεται η διοχέτευση ιλύος από τις εγκαταστάσεις στον αποδέκτη. 
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Διαχείριση αποβλήτων 
➢ Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη διάθεση υγρών και στερεών αποβλήτων και ιλύος στο 

περιβάλλον 
➢ Η συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και γενικά η διαχείριση των στερεών 

αποβλήτων, να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Να τηρούνται οι 
διατάξεις των αποφάσεων: ΚΥΑ29407/2508/2002, ΚΥΑ50910/2727/2003 για τα μη 
επικίνδυνα στερεά απόβλητα και των ΚΥΑ 13588/725, ΚΥΑ 24944/1159/2006 για τα 
επικίνδυνα στερεά απόβλητα και όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά 

➢ Τα παραπροϊόντα της επεξεργασίας δηλαδή τα εσχαρίσματα, οι άμμοι, τα λίπη και η 
αφυδατωμένη ιλύς δεν θα πρέπει να παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα 
στους χώρους εναπόθεσής τους (κάδοι, σιλό)  

➢ Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του Ν2939/01 να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις είτε του Νόμου αυτού (πχ για τα 
απόβλητα συσκευασίας) είτε του αντιστοίχου ΠΔ που έχει εκδοθεί σε εφαρμογή του 
ίδιου Νόμου. 

Ειδικότερα: 
➢ Συλλεγόμενες συσκευασίες να παραδίνονται σε αδειοδοτημένες εταιρείες προς 

αξιοποίηση, μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης σύμφωνα με 
τον Ν2939/01 

➢ Τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων να συλλέγονται και να παραδίδονται μέσω 
κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη υλικών του είδους αυτού, σε εγκεκριμένο 
σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα 
την αναγέννησή τους. Η διαχείριση να γίνεται σύμφωνα με το ΠΔ82/2004 

➢ Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 
των χρησιμοποιούμενων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών να γίνεται σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 και ΠΔ115/2004 (ΦΕΚ80/Α/5-3-
2004) και των μεταχειρισμένων ελαστικών σύμφωνα με το ΠΔ109/04 

➢ Τα οικιακού τύπου απορρίμματα θα τοποθετούνται σε ειδικούς κάδους 
απορριμμάτων και θα απομακρύνονται είτε από συνεργεία αποκομιδής του οικείου 
δήμου είτε από αδειοδοτημένο φορέα συλλογής/ μεταφοράς στερεών αποβλήτων 
προκειμένου να διατεθούν σε εγκεκριμένο χώρο διάθεσης στερεών αποβλήτων 

➢ Απαγορεύεται η καύση στερεών αποβλήτων τόσο σε υπαίθριο όσο και σε 
στεγασμένο χώρο (ανοικτές εστίες καύσης) σύμφωνα με την ΚΥΑ 11535/93 

➢ Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της μονάδας να αποκατασταθεί ο χώρος 
της εγκατάστασης της. Ο εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατό και σε κάθε 
περίπτωση να διατεθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η έκταση να επανέρθει 
στην πρότερη κατάσταση και να αποκατασταθεί ο γεωργικός χαρακτήρας της. Η 
βλάστηση που θα έχει αναπτυχθεί περιμετρικά να διατηρηθεί 

Λοιπά 
➢ Τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη και οι φυσητήρες αερίου να είναι τοποθετημένα σε 

μεταλλικά ηχοµονωµένα containers, ή σε κτίριο µε κατάλληλη ηχομόνωση και 
εξαερισµό.  

➢ Κάθε ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος όπως και ο χώρος στον οποίο βρίσκεται το 
σύστημα ελέγχου (SCADA) να είναι εξοπλισμένο µε σύστημα πυρανίχνευσης.  

➢ Σχετικά με τα Η/Ζ, οι μετρήσεις καπνού και σωµατιδιακών εκπομπών θα 
διενεργούνται µία φορά ετησίως, δειγµατοληπτικά σε διαφορετικό Η/Ζ κάθε φορά. 
Παράλληλα, θα διεξάγονται μετρήσεις σύμφωνα µε την κλίμακα Ringelmann σε όλα 
τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη. Αν σε κάποιο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος διαπιστωθούν 
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εκπομπές καπνού µε τιµές Ringelmann > 0,5 θα διενεργείται και σε αυτό μέτρηση 
σωµατιδιακών εκπομπών, επιπλέον των δειγματοληπτικών μετρήσεων.  

Εξειδικευμένα μέτρα αντιρρύπανσης 
➢ Όλα τα στάδια της προκαταρκτικής επεξεργασίας των λυμάτων (εσχάρωση, 

εξάμμωση, λιποσυλλογή) , το αντλιοστάσιο ανύψωσης, καθώς και τα στάδια 
επεξεργασίας της λάσπης, να βρίσκονται μέσα σε κτίρια με εξαερισμό και 
απόσμηση. Συγκεκριμένα: 
- Να υπάρχει πλήρες σύστημα απόσμησης, το οποίο να περιλαμβάνει την κυρίως 

μονάδα απόσμησης και δίκτυο αεραγωγών. 
- Να προτιμηθεί φίλτρο απόσμησης που θα αναγεννάται, ώστε να μειωθεί το κόστος 

από την πολλαπλή χρησιμοποίησή του. 
- Οι αεραγωγοί να αναρροφούν αέρα και από τα κύρια σημεία έκπλυσης οσμών και 

από τον ευρύτερο εσωτερικό χώρο των κτιρίων. 
➢ Το πρόβλημα των οσμών να αντιμετωπίζεται με την καλή συντήρηση του 

εξοπλισμού και την καλή λειτουργία της εγκατάστασης. Συγκεκριμένα να γίνεται: 
- Επαρκής συντήρηση και έλεγχος του δικτύου προσαγωγής ακαθάρτων και του 

φρεατίου εισόδου της εγκατάστασης. 
- Συχνή και πλήρης απόξεση της λάσπης από τα τοιχώματα των φρεατίων για να 

αποφεύγεται η δημιουργία σηπτικών συνθηκών. 
- Παρακολούθηση της καλής λειτουργίας και συνεχής καθαρισμός των επιφανειών 

του υπερχειλιστή, που κατακρατά γλίτσα. 
- Απομάκρυνση των αφρών και της ιλύος από τις ανοικτές δεξαμενές και φρεάτια. 
- Συνεχές πλύσιμο των θέσεων συγκέντρωσης ακαθαρσιών και γενικά διατήρηση 

του χώρου της εγκατάστασης καθαρού. 
- Μείωση στο ελάχιστο της πιθανότητας αστοχίας του εξοπλισμού με συνεπή 

συντήρηση από εξειδικευμένο προσωπικό. 
➢ Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου που εκπέμπεται στο περιβάλλον από τη 

λειτουργία της εγκατάστασης καθορίζεται σε 55 dΒΑ μετρούμενο στα όρια του 
οικοπέδου. Όλα τα θορυβώδη μηχανήματα (γεννήτριες, φυσητήρες, κλπ.) να 
βρίσκονται εντός ηχομονωμένου οικίσκου. 

➢ Για τυχόν αντλιοστάσια του δικτύου αποχέτευσης το όριο θορύβου καθορίζεται σε 
50 dΒΑ μετρούμενο στα όρια του χώρου τους. Ειδικά για περιπτώσεις έκτακτης 
ανάγκης, οπότε θα λειτουργούν τα ηλεκτροπαραγωγό ζεύγη, επιτρέπεται η κατ' 
εξαίρεση υπέρβαση του παραπάνω ορίου. 

➢ Προκειμένου ο θόρυβος στα όρια των αντλιοστασίων ακαθάρτων να μην υπερβαίνει 
τα ανωτέρω όρια στις ώρες λειτουργίας τους θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα 
απαραίτητα μέτρα (π.χ. αντικραδασμικά έδρανα μηχανημάτων, ηχομόνωση κτιρίων 
κλπ 

➢ Να υπάρχει η κατάλληλη εφεδρεία στον εξοπλισμό της εγκατάστασης (π.χ. αντλίες, 
κλπ). 

➢ Το γήπεδο της εγκατάστασης να απομονωθεί οπτικά από τις γύρω εκτάσεις και την 
ευρύτερη περιοχή με τη δημιουργία περιμετρικά ενός φράκτη περίφραξης, που θα 
λειτουργεί ως ανεμοφράκτης και θα αποτελείται από αειθαλή δένδρα και ταχυαυξή 
αναρριχώμενα ενδημικά φυτά. 

➢ Η περίφραξη να είναι επαρκούς πλάτους με σειρές δένδρων και θάμνων και πέρα 
της οπτικής απομόνωσης να εμποδίζει τη δημιουργία κυματισμού στις ανοικτές 
δεξαμενές και τη διασπορά των όποιων παραγόμενων αέριων ρύπων». 

➢ Να γίνει κατάλληλη διαμόρφωση και φύτευση δένδρων, καλλωπιστικών φυτών και 
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πράσινου στο χώρο εσωτερικά του γηπέδου. 
➢ Ο χώρος κατασκευής και λειτουργίας του έργου να έχει περίφραξη και κεντρική 

πόρτα που να κλειδώνει με ασφάλεια, για αποφυγή άτυπων επισκέψεων ατόμων 
της περιοχής απουσία του εργαζομένου προσωπικού και για αποφυγή 
βανδαλισμών. 

➢ Να προβλεφθεί εναλλακτική διάταξη παροχής ρεύματος για τις περιπτώσεις 
διακοπών παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του δικτύου. 

➢ Να τοποθετηθεί σύστημα προστασίας της εγκατάστασης από πτώση κεραυνών. Το 
σύστημα προστασίας δεν πρέπει να συνδέεται με την γείωση της ηλεκτρικής 
εγκατάστασης ούτε με κανένα τμήμα της εγκατάστασης. 

Ειδικοί όροι για τη λειτουργία της μονάδας 
➢ Ιδιαίτερη βαρύτητα να δοθεί εκ μέρους του φορέα λειτουργίας του έργου, στη 

σύνδεση οποιασδήποτε παραγωγικής μονάδας/βιομηχανίας με το 
αποχετευτικό δίκτυο, ώστε να αποφευχθεί η είσοδος ουσιών που θα 
δημιουργήσουν λειτουργικό πρόβλημα στην εγκατάσταση. 

➢ Για το λόγο αυτό ο φορέας λειτουργίας του έργου οφείλει να υιοθετήσει 
Κανονισμό σύνδεσης (βλέπε συνημμένη μελέτη) του κάθε ενδιαφερομένου 
που πρόκειται να συνδεθεί με τη μονάδα, πριν την έναρξη της λειτουργίας 
της ή εντός εξαμήνου από την έναρξη ισχύος της παρούσας Απόφασης και 
της εγκατάστασης. 

➢ Να υπάρχει συνεχής επαφή του φορέα λειτουργίας του έργου με τυχόν 
παραγωγική μονάδα της περιοχής εφόσον επιτραπεί η σύνδεσή της με το 
αποχετευτικό δίκτυο, καθώς και παρακολούθηση της ποιότητας των 
εισερχομένων υγρών αποβλήτων στο αποχετευτικό δίκτυο. 

➢ Η ενδεχόμενη συνεπεξεργασία υγρών αποβλήτων παραγωγικών μονάδων 
με τα αστικά λύματα θα μπορεί να γίνει αποδεκτή, εφόσον α) τα απόβλητα 
των παραγωγικών μονάδων έχουν υποστεί κατάλληλη προεπεξεργασία και 
β) η ποιοτική σύσταση των αποβλήτων αυτών δε διαφέρει αισθητά από τον 
μέσο όρο της σύστασης των αστικών λυμάτων. Οι προϋποθέσεις 
διοχέτευσης βιομηχανικών αποβλήτων σε δίκτυα αποχέτευσης αναφέρονται 
στο άρθρο 8 της ΚΥΑ 5673/400/1997. 

➢ Ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας του έργου οφείλει να καταχωρεί τα τεχνικά και 
λειτουργικά δεδομένα της εγκατάστασης στην Εθνική Βάση Δεδομένων των 
Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων της χώρας, η οποία είναι αναρτημένη στην 
ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ (www.ypeka.gr,) στην υποενότητα "Υδάτινο Περιβάλλον - 
Διαχείριση Λυμάτων, σύμφωνα με την Η καταχώρηση των στοιχείων είναι 
υποχρεωτική, σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 421/30- 3-2012 Εγκύκλιο της Ειδικής 
Γραμματείας Υδάτων (ΑΔΑ: Β4Β70-ΩΓΚ) και πρέπει να γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια 
του έτους και να ολοκληρώνεται οπωσδήποτε στα τέλη κάθε έτους, ώστε να είναι 
εφικτή η σύνταξη και η έγκαιρη αποστολή στην Ε.Ε. των προβλεπόμενων εκθέσεων 
εφαρμογής της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ στη χώρα μας (συλλογή, επεξεργασία και 
διάθεση των αστικών λυμάτων και της ιλύος). 

➢ Για τη σωστή λειτουργία της μονάδας απαιτούνται τακτικοί εργαστηριακοί έλεγχοι, 
επίβλεψη χειρισμών από επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, καθώς και μόνιμη 
απασχόληση εξειδικευμένου προσωπικού για τη λειτουργία και τη συντήρηση της 
εγκατάστασης. 

➢ Ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας του έργου να είναι υπεύθυνος για: 
o την εκπαίδευση του προσωπικού λειτουργίας της μονάδας. 
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o την τήρηση των μέτρων ασφαλείας και υγιεινής για τους εργαζόμενους. 
o τον τακτικό έλεγχο και την συντήρηση του η/μ εξοπλισμού. 
o την τήρηση αρχείου με εργαστηριακές αναλύσεις για όλα τα στάδια λειτουργίας 

της μονάδας και προγράμματος παρακολούθησης της ποιότητας των 
επεξεργασμένων λυμάτων και του αποδέκτη. 

o την εξασφάλιση εξοπλισμού προστασίας έναντι συγκεκριμένων κινδύνων. 
➢ Η υπεύθυνη τεχνική επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης να 

γίνεται όπως προβλέπεται από το ΠΔ 274/25-9-1997 (ΦΕΚ 195/Α/2.10.1997). 
➢ Ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας του έργου με σκοπό την ενημέρωση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να διαβιβάζει στην αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία 
Υδάτων (Δ/νση Υδάτων), και τη ΔΙΠΕΧΩ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής τον 
τελευταίο μήνα κάθε χρόνου τις κάτωθι πληροφορίες: 
o εξυπηρετούμενος πληθυσμός (κάτοικοι) 
o παροχή λυμάτων που δέχεται η μονάδα (m3/d) 
o ρυπαντικά φορτία εισόδου (mg/l) όπως BOD5,COD, Αιωρούμενα Στερεά SS, 

ολικό άζωτο και ολικός φωσφόρος 
o ρυπαντικά φορτία εξόδου (mg/l) όπως BOD5, COD, Αιωρούμενα Στερεά SS, 

ολικό άζωτο, Αμμωνιακό άζωτο, ολικός φωσφόρος, και διαλυμένο οξυγόνο 
o συγκεντρώσεις μετάλλων στην αφυδατωμένη λάσπη 
o συνδυασμός της ποιότητας εκροής των λυμάτων με την ποιότητα του αποδέκτη 

και συγκεκριμένα ενδεχόμενη αλλαγή στην ποσότητα και ποιότητα των 
επεξεργασμένων λυμάτων κατά τον τελευταίο χρόνο καθώς και τυχόν μεταβολή 
της αφομοιωτικής και διασκορπιστικής ικανότητας του αποδέκτη. 

➢ Πέρα των ανωτέρω που αποτελούν τις ελάχιστες απατήσεις αναφοράς, θα 
καταγράφονται και θα αποστέλλονται στην αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 
(Δ/νση Υδάτων) και τη ΔΙΠΕΧΩ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής όσα πρόσθετα 
στοιχεία καθορίζονται από αυτή μέσω σχετικών εγκυκλίων. 

➢ Για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων να εφαρμόζονται 
κατάλληλες διεθνείς εργαστηριακές πρακτικές, με στόχο τη μείωση στο ελάχιστο της 
αποικοδομήσεως των δειγμάτων μεταξύ συλλογής και αναλύσεως. Επιπλέον θα 
πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 5673/400/1997 
(ΦΕΚ 192 Β), σχετικά με τη συχνότητα και το σημείο συλλογής των δειγμάτων, 
καθώς και τον αριθμό αυτών, κ.λ.π.. 

➢ Όλες οι εργαστηριακές μετρήσεις των επεξεργασμένων λυμάτων να υποβάλλονται 
για ενημέρωση στις αρμόδιες Υπηρεσίες Υγείας και Περιβάλλοντος της οικείας 
Περιφερειακής Ενότητας, μία φορά το έτος. 

➢ Ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας του έργου οφείλει να ειδοποιεί άμεσα την αρμόδια 
Περιφερειακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται 
ρύπανση στον αποδέκτη των λυμάτων. Εφόσον το επεισόδιο ρύπανσης οφείλεται 
σε δυσλειτουργία της μονάδας, ο φορέας λειτουργίας του έργου να γνωστοποιεί 
στην Υπηρεσία αυτή τα επανορθωτικά μέτρα που προτίθεται να λάβει και το 
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση τους. 

➢ Τα μέτρα αυτά και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους να εγκρίνονται με Απόφαση 
του Περιφερειάρχη της οικείας Περιφέρειας, εφόσον η διάρκεια ολοκλήρωσής τους 
υπερβαίνει τον ένα μήνα. Η τήρηση των μέτρων και του χρονοδιαγράμματος είναι 
ευθύνη του φορέα του έργου, που συντάσσει και σχετική έκθεση μετά την 
ολοκλήρωση των μέτρων. Οι σχετικές εκθέσεις κρατούνται στο αρχείο της 
εγκατάστασης και αποτελούν, μαζί με όλα τα άλλα στοιχεία, το ιστορικό λειτουργίας 
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της. Το αρχείο αυτό να είναι στη διάθεση των συναρμόδιων Υπηρεσιών της οικείας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της οικείας Περιφέρειας, καθώς και των Δ/νσεων 
των συναρμόδιων Υπηρεσιών. 

ΛΟΙΠΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
➢ Θα πρέπει να ορισθεί υπεύθυνος τήρησης περιβαλλοντικών όρων τόσο κατά το 

στάδιο της κατασκευής όσο και κατά το στάδιο της λειτουργίας από τον κύριο του 
έργου και της δραστηριότητας. 

➢ Απαγορεύεται η τοποθέτηση εντός έκτασης χαρακτηρισμένης ως δασικής έστω και 
προσωρινά: μπαζών, εργαλείων, εξοπλισμού, δομικών υλικών, πρώτων υλών, 
απορριμμάτων, προσωρινών εγκαταστάσεων, αποδυτηρίων, γραφείων, 
διαμόρφωσης δρόμων, έστω και απλής διέλευσης οχημάτων κλπ ή οποιασδήποτε 
άλλης χρήσης του για την εξυπηρέτηση του έργου χωρίς να έχει προηγηθεί 
έγγραφη σχετική άδεια από το αρμόδιο δασαρχείο. 

➢ Απαγορεύεται κάθε ανεξέλεγκτη έστω και προσωρινή αποθήκευση υλικών έξω από 
τις εγκαταστάσεις. 

➢ Τα κτίρια διοίκησης και ελέγχου να είναι εφοδιασμένα με τις κατάλληλες 
οικοδομικές άδειες. 

➢ Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση της προκύπτουσας λάσπης σε σωρούς ανεξέλεγκτα 
σε ανοικτούς χώρους της εγκατάστασης  

➢ Να εξασφαλισθεί επαρκής αντιδιαβρωτική προστασία των μεταλλικών κατασκευών 
του έργου.  

➢ Να κατασκευασθεί κατάλληλο δίκτυο αγωγών συλλογής ομβρίων υδάτων στους 
χώρους της εγκατάστασης του θέματος  

➢ Να αποφεύγεται οποιαδήποτε μη απαραίτητη ασφαλτόστρωση ή τσιμεντοποίηση 
επιφανειών. 

➢ Εντός ή πλησίον φυτικής έκτασης, δεξαμενής καυσίμων ή άλλων εύφλεκτων μέσων 
απαγορεύονται οι εργασίες κοπής και συγκόλλησης καθώς και οποιασδήποτε 
άλλης εργασίας η οποία εγκυμονεί το κίνδυνο πρόκλησης σπινθήρα και εκδήλωσης 
πυρκαγιάς. 

➢ Τα αστικά απορρίμματα να συγκεντρώνονται σε κάδους απορριμμάτων για 
περισυλλογή από τα απορριμματοφόρα του οικείου δήμου. 

➢ Να ληφθεί μέριμνα για την εξοικονόμηση ενέργειας, όπως εξοπλισμός των Η/Μ 
εγκαταστάσεων με συστήματα αύξησης του βαθμού απόδοσης και μείωσης 
ενεργειακής κατανάλωσης, γενική χρήση λαμπτήρων υψηλής απόδοσης και 
μεγάλης διάρκειας ζωής,  κλπ  

 
Κατά τα λοιπά ισχύουν όλα τα επανορθωτικά μέτρα που επιβάλλεται να ληφθούν και 
προτείνονται από την Περιβαλλοντική Μελέτη εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους 
προαναφερόμενους περιβαλλοντικούς όρους  
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
Η Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής λαμβάνοντας υπόψη τα ως άνω 
σχετικά με το έργο της διαχείρισης των λυμάτων εισηγείται υπέρ της έγκρισης του 
έργου του θέματος. Η Δ/νση εκτιμά ότι στην εν λόγω μελέτη θα πρέπει να 
συμπεριληφθεί και το τμήμα του έργου της προσαγωγής των λυμάτων από τον οικισμό 
προς την εγκατάσταση και το οποίο περιλαμβάνει τον Κεντρικό Αποχετευτικό Αγωγό 
του οικισμού και τα συνδεόμενα αντλιοστάσια. 
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Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 

αποφασίζει ομόφωνα 
 

Γνωμοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: 
«Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Καψαλίου Δήμου Κυθήρων»,  

• εκτιμώντας ωστόσο ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί και το τμήμα του έργου της 
προσαγωγής των λυμάτων από τον οικισμό προς την εγκατάσταση και το οποίο 
περιλαμβάνει τον Κεντρικό Αποχετευτικό Αγωγό του οικισμού και τα συνδεόμενα 
αντλιοστάσια και  

• σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους και τα μέτρα που αναφέρονται στην 
ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της 
Περιφέρειας Αττικής και έχουν ως εξής : 

 
Ειδικές Οριακές τιμές στάθμης θορύβου και ρυπαντικών φορτίων σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις: 
1. Στερεά απόβλητα: ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/03) «Μέτρα και όροι για τη 

διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός 
Διαχείρισης.» Στο Παράρτημα ΙΒ, της εν λόγω ΚΥΑ, περιλαμβάνεται ο 
αναθεωρημένος Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (απόφαση 2001/118/ΕΚ). 
Οι κωδικοί αποβλήτων που σημειώνονται με αστερίσκο αντιστοιχούν σε εν 
δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα. 

2. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά: ΠΔ 116/04 (ΠΔ 81/Α/04) «Μέτρα, όροι και 
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου 
ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των 
απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων…»  

3. Μεταχειρισμένα ελαστικά: ΠΔ 109/04 (ΠΔ 75/Α/04) «Μέτρα και όροι για την 
εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. 
Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους». 

4. Χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές: ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 /28-09-2010 
(ΦΕΚ1625/Β/11-10-2010)  «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική 
διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές 
στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών  

5. Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού: ΠΔ 117/04 (ΦΕΚ 
80/Α/04) <<Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση 
αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού>> όπως έχει 
τροποποιηθεί και καταργηθεί σχετικά από την ΥΑ ΗΠ23615/651/Ε.103/8-5-2014 
(ΦΕΚ1184/Β΄/9-5-2014) «Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την 
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ 
«σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες 
διατάξεις» 

6. Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) 
7. Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια (ΑΛΕ): ΠΔ 82/04 (ΦΕΚ 64/Α/04) «Μέτρα, όροι 

και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών 
Ελαίων» 

8. Υγρά απόβλητα: ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 145116/2011 «Καθορισμός μέτρων, όρων 
και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών 
αποβλήτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011) όπως τροποποιήθηκε με 
την με ΑΠ: 191002/5-9-2013 (ΦΕΚ2220/Β΄/9-9-2013) «Τροποποίηση της 
υπ’αριθμ 145116/2011 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων, 
όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών 
αποβλήτων (Β΄354) και συναφείς διατάξεις» και την με ΥΓ 179182/79 Απόφαση 
Νομαρχών Αττικής (ΦΕΚ 582/Β/79). Η υπ. αρ. Ε1 β/221/1965 (Β' 138) 
Υγειονομική Διάταξη περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, 
όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ. αρ. Π/17831/7.12.1971 (Β'986), 
Γ4/1305/2.8.1974 (Β'801) και Δ.ΥΓ2/Γ.Π.οικ.133551/30.9.2008 (Β' 2089). Την 
ΚΥΑ 5673/400/5-3-1997 (ΦΕΚ192/Β΄/14-3-1997) περί «Μέτρων και όρων για την 
επεξεργασία των αστικών λυμάτων» 

9. Ιλύς Βιολογικού Καθαρισμού: Την ΥΑ 80568/4225/1991 (ΦΕΚ641/Β΄/7-08-
1991) περί «Μεθόδων όρων και περιορισμών για την χρησιμοποίηση στη 
γεωργία της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία οικιακών και αστικών 
λυμάτων»   

10. Επικίνδυνα απόβλητα: Η ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/30-06-2006) 
«Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων 
αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) και την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ Η. Π. 
13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/28-3-06) “Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη 
διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 
91/689/ΕΟΚ “για τα επικίνδυνα απόβλητα” του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 
1991. Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 19396/1546/97 ΚΥΑ (ΦΕΚ 604Β/97) “Μέτρα και 
όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων”. 

11. Διαχείριση και προστασία των υδάτων:  
α) ΥΑ Α5/2280/1983: περί «Προστασίας των νερών που χρησιμοποιούνται για 
την ύδρευση της περιοχής Πρωτευούσης από ρυπάνσεις και μολύνσεις» 
β)  Ν3199/03 (ΦΕΚ280/Α/09-12-2003) περί της «Προστασίας και διαχείρισης των 
υδάτων – Εναρμόνιση με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 28η Οκτωβρίου 2000» 
γ)  ΠΔ51/2007(ΦΕΚ54/Α/8-03-2007) περί «Καθορισμού, Μέτρων και Διαδικασιών 
για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις 
της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση του πλαισίου κοινοτικής δράσης στον 
τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» 
δ)  ΚΥΑ46399/4352/1986 (ΦΕΚ438/Β/3-7-1986) περί της «Απαιτούμενης 
ποιότητας των επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόσιμα κλπ)» 
ε)  ΥΑ οικ38295/07 (ΦΕΚ/Β/630/26-04-2007) περί «Ποιότητας νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης» 

12. Αέρια απόβλητα (σκόνη, ρύποι κλπ): Για τα αέρια απόβλητα τα όρια 
εκπομπής αναφέρονται στο άρθρο 2 του Π.Δ.1180/81 καθώς και μετρήσεις για 
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τους ρύπους της παραγράφου αυτής, γίνονται με τους όρους των παραγράφων 2 
και 3 του άρθρου 2 του Π.Δ.1180/81 (ΦΕΚ 293/81). 

13. Θόρυβος: Όσον αφορά στο θόρυβο των μηχανημάτων ισχύουν τα 
προβλεπόμενα στις αποφάσεις: 
α) Υπ. Απ. 2640/270 (ΦΕΚ 689Β/18-08-78) «Περί της χρήσεως κατασιγασμένων 
αεροσφυρών», 
β) Υπ. Απ. 560206/1613 (ΦΕΚ 570Β/9-9-86) «Προσδιορισμός της ηχητικής 
εκπομπής μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις 
οδηγίες 79/113/ΕΟΚ και85/405/ΕΟΚ.», 
γ) Υπ. Απ. 69001/1921 (ΦΕΚ 751Β/18-7-88) «Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την 
οριακή τιμή στάθμης θορύβου μηχανημάτων αεροσυμπιεστών, των 
πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των 
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης 
σκυροδέματος και αεροσφυρών» όπως έχει συμπληρωθεί απόπ την ΥΑ 
10399/91 (ΦΕΚ359/Β/91), 
δ) Υπ. Απ. 765 (ΦΕΚ 81Β/21-2-91) «Καθορισμός των οριακών τιμών στάθμης 
θορύβου των υδραυλικών πτύων, των πτύων με καλώδια των προωθητικών 
γαιών, των φορτωτών και των φορτωτών-εκσκαφέων» όπως έχει τροποποιηθεί 
με την Κ.Υ.Α. 11481/523/97 (Φ.Ε.Κ. 295Β/97). 
Για την λειτουργία της εγκατάστασης ισχύουν τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 
1180/ΦΕΚ 293 Α/1981.  

14. Δομικά μηχανήματα εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες που προβλέπει η ΚΥΑ 
37393/202 (ΦΕΚ 1418Β/01-10-2003), θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από 
πλευράς εκπομπών θορύβου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτήν.  

15. Αέριοι ρύποι οχημάτων: ΚΥΑ:37353/2375 (ΦΕΚ543/Β/2007): «Προσαρμογή της 
Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/553/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Σεπτεμβρίου 2005 «περί 
προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα που 
πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών αερίων και σωματιδιακών ρύπων από 
τους κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση που χρησιμοποιούνται σε οχήματα, καθώς 
και κατά των εκπομπών αερίων ρύπων από κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης 
που τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο ή υγραέριο και χρησιμοποιούνται σε 
οχήματα», καθώς και των Οδηγιών 2005/78/ΕΚ της Επιτροπής της 14ης 
Νοεμβρίου 2005 που τροποποιεί τα παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV και VI της Οδηγίας 
2005/55/ΕΚ και 2006/51/ΕΚ της 6ης Ιουνίου 2006 που τροποποιεί το παράρτημα Ι 
της Οδηγίας 2005/55/ΕΚ και το παράρτημα IV της Οδηγίας 2005/78/ΕΚ.» 

16. Ρυπαντικά φορτία στην ατμόσφαιρα: 
α) Π.Υ.Σ. 99/10-7-1987 (ΦΕΚ 135/Α/87), 
β) Π.Υ.Σ. 25/18-3-1988 (ΦΕΚ 52/Α/88) 
γ) Π.Υ.Σ. 34/30-05-2002 (ΦΕΚ 125/Α/02), 
δ) ΚΥΑ με α.η.π. 14122/549/Ε103/24.3.2011 (Β' 488), με την οποία καθορίζονται 
μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ. 
ε) ΚΥΑ με α.η.π. 22306/1075/Ε103/29.5.2007 (Β' 920), με την οποία καθορίζονται 
τιμές - στόχοι και όρια εκτίμησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδμίου, 
του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωματικών 
υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 
οδηγίας 2004/107/ΕΚ. 
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στ) ΚΥΑ 38638/2016 (ΦΕΚ 1334/Β/21-9-2005), με την οποία καθορίζονται οριακές 
και κατευθυντήριες τιμές για τις συγκεντρώσεις όζοντος στον ατμοσφαιρικό αέρα, 
σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2002/3/ΕΚ 
ζ) ΚΥΑ 9238/332 (ΦΕΚ 405/Β/27-2-2004), με την οποία καθορίζονται οριακές και 
κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε βενζόλιο και μονοξείδιο του 
άνθρακα. 

17. Απόβλητα Υλικών Καθαιρέσεων: ΚΥΑ 36259/1575/23-8-2010 (ΦΕΚ1312/Β΄/24-
8-2010) Μέτρα και όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των 
αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του Ν4030/12. 

 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, τα ακόλουθα τεχνικά έργα και μέτρα 
αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του 
περιβάλλοντος επιβάλλεται να κατασκευασθούν και να εφαρμόζονται: 

Γενικές Ρυθμίσεις 
➢ Οι αναφερόμενοι όροι, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί στην τήρησή τους, αφορούν: 
o τον κύριο του έργου (Δήμο), 
o τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, 
o όλους όσους εκ της θέσεως και των αρμοδιοτήτων τους είναι υπεύθυνοι για τον 
σχεδιασμό, έγκριση, δημοπράτηση, ανάθεση, επίβλεψη, πιστοποίηση, παραλαβή και 
λοιπές διαδικασίες, που αφορούν στην κατασκευή και λειτουργία του έργου, 
o τον ανάδοχο του έργου. 

➢ Κατά τις διαδικασίες δημοπράτησης, επίβλεψης και παραλαβής του αναφερόμενου 
στο θέμα έργου, να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες και να ληφθούν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται: 
o η πιστή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον ανάδοχο, και 
o η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικά 
καταστάσεων οφειλόμενων σε ενέργειες ή παραλείψεις του ανάδοχου κατά 
παράβαση των περιβαλλοντικών όρων. 

➢ Ο κύριος του έργου οφείλει για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, να 
εξασφαλίζει κατά προτεραιότητα τις απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας 
του περιβάλλοντος. 
➢ Η περιβαλλοντική αδειοδότηση των πάσης φύσεως συνοδών έργων ή 
δραστηριοτήτων που τυχόν απαιτηθούν για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, 
σε περίπτωση που δεν καλύπτονται από την παρούσα Απόφαση, να 
πραγματοποιείται από την Αρχή που είναι αρμόδια για την Περιβαλλοντική 
Αδειοδότηση του έργου, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία. 
➢ Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή και 
λειτουργία του έργου θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι 
προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις.  
➢ Σε περίπτωση που απαιτηθεί τροποποίηση ή άλλη επέμβαση κατά την κατασκευή 
ή/και λειτουργία του έργου να γίνεται σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και 
μόνο μετά την τροποποίηση των σχετικών εγκρίσεων και των αδειών. 
➢ Για οποιαδήποτε εργασία αντικατάστασης αγωγού, εξοπλισμού κλπ ή τροποποίησης 
της εγκατάστασης να υποβάλλεται αίτηση ενημέρωσης και διερεύνηση τροποποίησης 
της αντίστοιχης ΑΕΠΟ από την αρμόδια υπηρεσία 
➢ Σε περίπτωση που αγωγοί διασταυρώνονται με δίκτυα κοινής ωφελείας θα πρέπει η 
κατασκευή τους να γίνεται μετά από συνεννόηση και σύμφωνα με τις υποδείξεις της 
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οικείας Εταιρίας Κοινής Ωφέλειας. 
➢ Στην περίπτωση που αγωγός αναρτάται σε φορέα τεχνικού έργου (γέφυρα οδικού 
δικτύου), πριν την υλοποίηση του έργου, θα πρέπει να υποβληθεί τεχνική έκθεση 
προς έγκριση στην αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων  
➢ Για οποιαδήποτε παρέμβαση σε υφιστάμενο οδικό δίκτυο θα πρέπει πριν την 
κατασκευή των έργων να ενημερωθεί εγγράφως η αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία και οι 
εργασίες να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις της. 
➢ Ο προγραμματισμός των έργων να γίνει έτσι ώστε, η δέσμευση των δρόμων, κατά τη 
φάση κατασκευής των τεχνικών έργων, να γίνεται για το ελάχιστο δυνατό χρονικό 
διάστημα και η όποια αποκατάσταση απαιτηθεί να πραγματοποιείται άμεσα και να 
παρέχεται η απρόσκοπτη κυκλοφορία σε όλων των ειδών τα οχήματα. Για το διάστημα 
αυτό της δέσμευσης των δρόμων, να δίνονται εναλλακτικές διαδρομές και να υπάρχει 
γι’ αυτό η κατάλληλη σήμανση. 
➢ Να μην διανοιχθούν νέοι δρόμοι για τις ανάγκες του νέου έργου αλλά να 
χρησιμοποιηθούν οι ήδη υπάρχοντες. 
➢ Κατά τις εργασίες διαμόρφωσης πρανών θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να μη 
γίνουν άσκοπες εκσκαφές και εκχερσώσεις ενώ μετά το πέρας των εργασιών να 
γίνουν εργασίες αποκατάστασης τους, οι οποίες περιλαμβάνουν φύτευση των πρανών 
έτσι ώστε να μειωθούν κατά το δυνατό οι αρνητικές συνέπειες στην αισθητική του 
τοπίου και το έργο να προσαρμοστεί αρμονικά με το τοπίο. 
➢ Τα οικοδομικά υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, για την κατασκευή των  έργων, να 
είναι φιλικά προς το περιβάλλον απαλλαγμένα οργανικών διαλυτών και άλλων ουσιών 
επιβλαβών στην υγεία και στο περιβάλλον (δηλ. ενώσεις που περιέχουν υδράργυρο, 
αρσενικό, κάδμιο, οργανοκασσιτερικές, πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες 
κλπ) και που συμπεριλαμβάνονται στην απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου 
1100/91/91(ΦΕΚ/Β/1008/12-12-1991), και των ΥΑ 475/2002/03(ΦΕΚ/Β/208/25-02-
2003) και 121/2003/03 (ΦΕΚ/Β/1045/29-07-2003).  
➢ Τα αδρανή υλικά να λαμβάνονται από νομίμως λειτουργούντα λατομεία και 
εγκαταστάσεις αμμοχαλικοληψίας με εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 
➢ Απαγορεύεται η δημιουργία δανειοθαλάμου και οι αμμοληψίες ή λήψεις αδρανών ή 
άλλων υλικών από οποιοδήποτε σημείο (υδατορέματα, χειμάρρους, λιμνοθάλασσα 
κλπ) χωρίς νόμιμη αδειοδότηση.  
➢ Οι πάσης φύσεως εργασίες εκσκαφών κλπ να γίνονται υπό την εποπτεία των 
αρμοδίων Εφορειών Αρχαιοτήτων. Πριν την έναρξη των εν λόγω εργασιών θα πρέπει 
να ειδοποιούνται εγγράφως και εγκαίρως (τουλάχιστον 15 ημέρες νωρίτερα) οι 
αρμόδιες εφορίες αρχαιοτήτων ώστε κατά περίπτωση να εκτελεστούν οι κατάλληλες 
ενέργειες (πχ λήψη σχετικών αδειών και εγκρίσεων εκτέλεσης εργασιών, 
πραγματοποίηση δοκιμαστικών τομών, να παρίστανται κατά τις εκσκαφικές εργασίες 
κλπ). Αν κατά τις εκσκαφές βρεθούν αρχαία, οι εργασίες να διακοπούν και να 
ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα. Επισημαίνεται ότι, πριν από την κατασκευή του 
υποθαλάσσιου αγωγού, να προηγηθεί υποβρύχια αυτοψία από κλιμάκιο της Εφορείας 
Εναλίων Αρχαιοτήτων (ΕΕΑ). Σε περίπτωση εντοπισμού ενάλιων αρχαιοτήτων η 
όδευση του αγωγού να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΕΕΑ.  
➢ Πριν την έναρξη των εργασιών να κατατεθεί τεχνική έκθεση στις αρμόδιες υπηρεσίες 
στην οποία να υποδεικνύονται οι ακριβείς χώροι χωροθέτησης των έργων. 
➢ Η διάταξη και ο σχεδιασμός των επί μέρους μονάδων θα πρέπει να εξασφαλίζει τη 
λειτουργικότητα (χωροταξική ομαδοποίηση των εγκαταστάσεων ανάλογα με τη 
λειτουργία τους, μείωση των αποστάσεων ενδιάμεσης μεταφοράς λυμάτων και ιλύος), 
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την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της διαθέσιμης έκτασης και την καλύτερη δυνατή 
προσαρμογή και ενσωμάτωση των μονάδων στην τοπογραφία της περιοχής, ώστε να 
ελαχιστοποιούνται οι αλλοιώσεις του ανάγλυφου της περιοχής επέμβασης. 
➢ Κατά τον σχεδιασμό των κτισμάτων της μονάδας, να λαμβάνεται υπόψη η 
αρχιτεκτονική και η αισθητική εικόνα της περιοχής (κατασκευή υπόγειων δεξαμενών 
και χαμηλών κτιρίων, όσο βέβαια επιτρέπουν οι κανονισμοί λειτουργίας η/μ 
εξοπλισμού), για να επιτευχθεί η αρμονική ένταξη της εγκατάστασης στα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του δομημένου και του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής. 
➢ Να γίνουν οι ελάχιστες δυνατές επεμβάσεις στο φυσικό δίκτυο απορροής ομβρίων 
της περιοχής και να ληφθούν αντιδιαβρωτικά μέτρα, όπου κριθεί απαραίτητο. 
➢ Να εξασφαλισθεί η αποκατάσταση της ομαλής απορροής του νερού στις μισγάγγειες 
και γενικότερα η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων 
➢ Οποιαδήποτε φθορά δασικής βλάστησης πχ για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης 
κλπ θα πρέπει να περιορίζεται στην ελάχιστη δυνατή και να αποφεύγονται 
καταστροφές φυτοφρακτών μεμονωμένων  δέντρων ή συστάδων 
➢ Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας. 
➢ Να ληφθεί μέριμνα για την αντιμετώπιση τυχόν ατυχήματος με διαρροή τοξικών 
ουσιών τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία του έργου. 
➢ Να ληφθούν κατάλληλα μέτρα τόσο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου όσο και 
κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας, για την αποφυγή διαρροών μέσα σε ύδατα, 
(και που μπορεί να προκαλέσουν ρύπανση σε περίπτωση βροχοπτώσεων, πιθανόν 
βλαβών κλπ) με την κατασκευή ολοκληρωμένου συστήματος συλλογής και διαχείρισης 
των ομβρίων υδάτων, έτσι ώστε εφόσον αυτά καταλήγουν σε υδάτινο αποδέκτη να 
είναι απαλλαγμένα από κάθε μορφής οργανική ύλη. 
➢ Ο υπεύθυνος φορέας κατασκευής του έργου θα πρέπει να λάβει όλα τα αναγκαία 
μέτρα κατά την εκτέλεση των εργασιών (τόσο στην στεριά όσο και στην θάλασσα) και 
να είναι σε συνεχή επαφή με την αρμόδια Λιμενική Αρχή για την τήρηση της ασφάλειας 
στην περιοχή εκτέλεσης του έργου, ώστε να μην προκύψει κίνδυνος πρόκλησης 
ατυχήματος στο θαλάσσιο χώρο. Θα πρέπει να υπάρξει πλήρης ενημέρωση για την 
ημερομηνία έναρξης των εργασιών εγκατάστασης/συντήρησης του υποθαλάσσιου 
αγωγού και το προβλεπόμενο πέρας αυτού, προκειμένου να προβεί στην έκδοση των 
σχετικών προαγγελιών για την ενημέρωση των ναυτιλλομένων. Μετά το πέρας 
εκτέλεσης των εργασιών εγκατάστασης/συντήρησης του υποθαλάσσιου αγωγού, θα 
πρέπει να υπάρξει κατάλληλη ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας με τα στοιχεία της 
θέσης που αυτός ποντίστηκε και να φωτοσημανθεί κατάλληλα το πέρας του αγωγού.  
➢ Για οποιαδήποτε χωματουργική εργασία ή εργασία με μεταφορά αδρανών να 
λαμβάνονται όλα τα δέοντα μέτρα για τον περιορισμό των εκλύσεων αερίων ρύπων 
και σωματιδίων (σκόνης κλπ) ενώ τα παραγόμενα απόβλητα εκσκαφής ή καθαιρέσεων 
να διατίθενται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί ΑΕΚΚ.  
➢ Μέρος των υλικών εκσκαφών, εφόσον είναι κατάλληλα, να χρησιμοποιηθούν στις 
επανεπιχώσεις και στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Τα περίσσεια υλικά 
εκσκαφών, θα πρέπει συγχρόνως με τις εργασίες εκσκαφής, να απομακρύνονται από 
το χώρο των έργων. 
➢ Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από κάθε είδους 
λάδια, καύσιμα, διαλύτες, χημικά κλπ, καθώς και η απόρριψη των μεταχειρισμένων 
ορυκτελαίων στο έδαφος. Τα προς χρήση ορυκτέλαια να φυλάσσονται σε κλειστά 
δοχεία σε στεγασμένο χώρο, ενώ τα χρησιμοποιούμενα ορυκτέλαια ή οι διαρροές τους 
να συγκεντρώνονται και να διατίθενται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64 
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Α/2.3.2004) «Αντικατάσταση της ΚΥΑ 98012/ 2001/ 1996 ’Καθορισμός μέτρων και 
όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιούμενων ορυκτελαίων (Β 40)’’. Μέτρα, όροι και 
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων», την 
ΚΥΑ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/28.3.06), την ΚΥΑ 24944/1159/06 (ΦΕΚ 
791/Β/30.6.06) και την ΚΥΑ 8668/2.3.07 (ΦΕΚ 2877Β/07), όπως εκάστοτε ισχύουν. 
➢ Τόσο κατά το στάδιο της κατασκευής του έργου όσο και κατά το στάδιο λειτουργίας 
της δραστηριότητας συνολικά θα πρέπει: τα κάθε είδους απορρίμματα και άχρηστα 
υλικά, παλιά ανταλλακτικά και μηχανήματα, λάδια και παντός τύπου απορρίμματα να 
συλλέγονται και να απομακρύνονται από τους χώρους της δραστηριότητας συλλογικά, 
η δε διάθεσή τους να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και μέσω 
Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης,  
➢ Η διάθεση/διαχείριση των παλαιών ανταλλακτικών, οχημάτων τέλους κύκλου ζωής 
τους κλπ που βρίσκονται εντός του χώρου της εγκατάστασης από τη προηγούμενη 
δραστηριότητα να γίνει σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΠΔ 116/04 (ΦΕΚ 81/Α/04). 
➢ Στα πλαίσια της επαναφοράς, ο εκάστοτε ανάδοχος υποχρεούται να αφαιρέσει και 
να απομακρύνει από τα εργοτάξια, κάθε προσωρινή εγκατάσταση που υπάρχει, 
απορρίμματα, εργαλεία, ικριώματα, μηχανήματα, πλεονάζοντα υλικά, χρήσιμα ή 
άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις μηχανημάτων κλπ και να επισκευάσει ή να 
ανακατασκευάσει τμήματα οδοστρωμάτων και περιοχών που υπέστησαν ζημιές ή 
μορφολογικές αλλοιώσεις από την εκτέλεση του έργου, σε εύλογο χρόνο, πάντως 
μικρότερο από την απόδοση του έργου στην λειτουργία. 
➢ Να γίνει αποκατάσταση του τοπίου του χώρου του ΕΕΛ, με φυτεύσεις . 
 
Πρόσθετοι όροι κατά την κατασκευή των προβλεπόμενων έργων: 
Γενικοί Όροι 
➢ Κατά τη διάρκεια της κατασκευής να γίνουν μόνο οι απαραίτητες εκσκαφές για την 
κατασκευή του έργου 
➢ Τα υλικά των εκσκαφών να συγκεντρώνονται κατά το δυνατό στις κοντινότερες 
επιχώσεις 
➢ Για την αποφυγή εκπλύσεων/παρασύρσεων που είναι δυνατόν να προκύψουν 
(κυρίως έκπλυση/ συμπαράσυρσης επιχωμάτων) θα πρέπει να αποφεύγεται να 
γίνονται χωματουργικές εργασίες κατά τη διάρκεια υψηλών βροχοπτώσεων στην 
περιοχή. Να υπάρχει πρόβλεψη απαγωγής των βρόχινων νερών που θα πέφτουν στα 
επιχώματα μέσω κατάλληλου συστήματος χαλικόφιλτρου 
➢ Δεν επιτρέπεται η διέλευση γεμάτων φορτηγών που μεταφέρουν υλικά για τις 
ανάγκες των έργων μέσα από τους οικισμούς. Σε έκτακτες ή ειδικές περιπτώσεις τούτο 
μπορεί να επιτραπεί κατ’ εξαίρεση, μόνο μετά από έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας 
επίβλεψης, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλουν την κατ΄ εξαίρεση από 
τα παραπάνω διέλευση των φορτηγών, καθώς επίσης το χρονικό διάστημα που 
επιτρέπεται τούτο. Σε κάθε περίπτωση εφ’ όσον μεταφέρονται χύδην υλικά (άμμος, 
χαλίκι, μπάζα κλπ), οι καρότσες των φορτηγών θα είναι σκεπασμένες με ειδικό 
κάλυμμα. 
Δασική νομοθεσία - Προστασία 
➢ Εάν απαιτηθεί η κοπή δένδρων, να γίνει μόνο αφού αυτά καταγραφούν και 
χαρτογραφηθούν και η κοπής τους γίνει με σχετική έγγραφη γνωστοποίηση και 
παρουσία υπαλλήλου της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας. 
➢ Κατά την εκτέλεση των εργασιών να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα 
πυροπροστασίας. Εντός ή πλησίον φυτικής έκτασης, δεξαμενής καυσίμων ή άλλων 
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εύφλεκτων μέσων απαγορεύονται οι εργασίες κοπής και συγκόλλησης καθώς και 
οποιασδήποτε άλλης εργασίας η οποία εγκυμονεί το κίνδυνο πρόκλησης σπινθήρα και 
εκδήλωσης πυρκαγιάς. 
Ασφάλεια - Υγιεινή 
➢ Να αποφευχθεί η δημιουργία και να εμποδίζεται η εύκολη πρόσβαση στο χώρο του 
εργοταξίου σε όλο το διάστημα κατασκευής του (πριν από τη δημιουργία των πρώτων 
εργασιών με την τοποθέτηση του εκεί εξοπλισμού έως και την παράδοση της 
εγκατάστασης) σε επικίνδυνα σημεία, όπως μεγάλα βάθη, μεγάλα ύψη, μη επαρκώς 
στηριχθέντα ογκώδη, βαριά ή/και ψηλά σώματα, δεξαμενές νερού, λάκκους, 
επιχωματώσεις, χαλαρά πρανή και βράχοι, χάλυβες, πλέγματα, σωλήνες κλπ με την 
τοποθέτηση κατάλληλης περίφραξης. Κατά την διαμόρφωση όλων των εκσκαφών να 
εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση κατάλληλη αντιστήριξη. 
➢ Όλα τα αυτοκινούμενα οχήματα να φέρουν ηχητική και οπτική προειδοποίηση κατά 
την οπισθοκίνηση. 
➢ Ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (κράνη, γάντια, μάσκες, ωτασπίδες, 
στολές, ενισχυμένα άρβυλα). 
➢ Κατά τη λειτουργία των εργοταξίων πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα 
πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς, κατά τη λειτουργία των 
μηχανημάτων, συνεργείων, κλπ και για ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσής της 
σε παρακείμενες περιοχές. 
➢ Μετά το πέρας των κατασκευών του έργου ο χώρος θα επαναφερθεί  από τον 
Ανάδοχο στην μορφή που έχει προβλεφθεί από τις εγκεκριμένες μελέτες. Ειδικότερα, ο 
εργολάβος του έργου θα πρέπει να αφαιρέσει και να απομακρύνει από τα εργοτάξια, 
κάθε προσωρινή εγκατάσταση που υπάρχει, απορρίμματα, εργαλεία, ικριώματα, 
μηχανήματα, πλεονάζοντα υλικά, χρήσιμα ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις 
μηχανημάτων, κλπ. Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις 
προσωρινές κατασκευές και είναι ανεξάρτητη της απόστασης από τη θέση του Έργου. 
Θόρυβος 
➢ Κατά την κατασκευή του έργου να ληφθούν πρόσθετα ηχομονωτικά μέτρα, όπως 
κινητά ηχοφράγματα, απαγόρευση εντόνως θορυβογόνων εργασιών, σύνταξη μελέτης 
διέλευσης των φορτηγών μεταφοράς εντός κατοικημένων περιοχών κλπ 
αποφεύγοντας την πραγματοποίηση έντονα οχλουσών δραστηριοτήτων (με θόρυβο, 
σκόνη, αέρια, υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο φορτηγών και πρώτων υλών) εντός του εν 
λόγω διαστήματος. Επίσης να γίνεται κατάλληλη χωροθέτηση των μηχανημάτων του 
εργοταξίου με σκοπό την μείωση του εκπεμπόμενου θορύβου. Επίσης να αποφεύγεται 
η παράλληλη χρήση του εξοπλισμού ή των μηχανημάτων του εργοταξίου και να 
απενεργοποιείται ο εξοπλισμός που δεν χρησιμοποιείται. 
➢ Συχνή και περιοδική συντήρηση όλων των μηχανημάτων κατασκευής από 
ειδικευμένο προσωπικό. Τα μηχανήματα κατασκευής θα πρέπει να πληρούν τις 
προδιαγραφές που ορίζονται στην ελληνική και κοινοτική νομοθεσία σχετικά με τις 
εκπομπές αέριων ρύπων και θορύβου. 
➢ Η εγγυημένη στάθμη ακουστικής ισχύος του εξοπλισμού των μηχανημάτων του 
εργοταξίου να μην υπερβαίνει την επιτρεπόμενη στάθμη ακουστικής ισχύος που 
ορίζεται με την  ΚΥΑ 37393/202/ΦΕΚ 1418 ΤΕΥΧΟΣ Β/2003 όπως τροποποιήθηκε με 
την ΚΥΑ ΗΠ9272/471/2007(ΦΕΚΒ΄/286/2-3-2007). 
Στερεά 
➢ Απόβλητα υλικών συσκευασίας που θα προκύψουν να συλλέγονται σε ειδικά προς 
τούτο χώρο και να διαχειρίζονται σύμφωνα με το Ν2939/2001. 
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➢ Τα αστικά απορρίμματα να συγκεντρώνονται σε κάδους απορριμμάτων για 
περισυλλογή από τα απορριμματοφόρα του οικείου δήμου. 
➢ Απαγορεύεται η ρίψη, έστω και προσωρινά, μπαζών, χωμάτων, λοιπών αδρανών, 
απορριμμάτων ή λυμάτων στα πρανή και στις κοίτες ποταμών, ρεμάτων, χειμάρρων ή 
μισγάγγειας καθώς και σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις ή στη θάλασσα. 
➢ Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ.) στις περιοχές του 
έργου.  
➢ Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών να γίνεται σύμφωνα με το ΠΔ 
109/2004 (ΦΕΚ Α 75/5-3-04). 
➢ Οι χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές και ο λοιπός απορριπτόμενος ηλεκτρικός και 
ηλεκτρονικός εξοπλισμός του εργοταξίου να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες 
σχετικές διατάξεις. 
Σκόνη 
➢ Ο ανάδοχος του έργου πρέπει να σχεδιάσει και να εφαρμόσει δέσμη μέτρων (στις 
πηγές εκπομπής) με στόχο την ελαχιστοποίηση των εκπομπών σκόνης ή 
αιωρούμενων σωματιδίων. Πιο συγκεκριμένα: 
o Η διαβροχή των σωρών και των επιχωμάτων προτείνεται να γίνεται μέσω 

εγκατεστημένου συστήματος διαβροχής για να αποφεύγεται αφενός μεν η σπατάλη 
νερού, αφετέρου δε να μειώνεται η πιθανότητα δημιουργίας περίσσειας 
εκπλυμάτων. 

o Συστηματική διαβροχή των αδρανών υλικών με μόνιμα ή μεταφερόμενα συστήματα 
διαβροχής κατά την ξηρή περίοδο του έτους. Σε περίπτωση που το μέτρο αυτό δεν 
αποδώσει, προτείνεται η διαβροχή με κατάλληλες χημικές ουσίες. 

o Κάλυψη των βαρέων οχημάτων μεταφοράς με κατάλληλο κάλυμμα σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις.  

o Στην περίπτωση που ο εργοταξιακός χώρος χρησιμοποιηθεί και ως προσωρινός 
χώρος απόθεσης θα πρέπει οι σωροί υλικών να καλύπτονται, εφόσον μένουν επί 
τόπου για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός. Εφόσον παραμένουν για 
μικρότερα διαστήματα, θα πρέπει να διαβρέχονται τουλάχιστον στη διάρκεια της 
θερινής περιόδου. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα της εκσκαφής και τα υλικά 
κατασκευής να μην αποτίθενται σε χώρους με αξιόλογη φυτική βλάστηση. 

o Να καταβρέχονται τα πλησίον του εργοταξίου δένδρα ώστε να αποφευχθεί πιθανή 
δυσμενής εξέλιξη στην ανάπτυξη τους από την εναπόθεση σκόνης στο φύλλωμά 
τους. 

 
Απόβλητα Έλαια  
➢ Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από κάθε είδους 
λάδια, καύσιμα, διαλύτες, χημικά κλπ, καθώς και η απόρριψη των μεταχειρισμένων 
ορυκτελαίων στο έδαφος. Τα προς χρήση ορυκτέλαια να φυλάσσονται σε κλειστά 
δοχεία σε στεγασμένο χώρο, ενώ τα χρησιμοποιούμενα ορυκτέλαια ή οι διαρροές τους 
να συγκεντρώνονται και να διατίθενται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64 
Α/2.3.2004) «Αντικατάσταση της ΚΥΑ 98012/ 2001/ 1996 ’Καθορισμός μέτρων και 
όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιούμενων ορυκτελαίων (Β 40)’’. Μέτρα, όροι και 
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων», την 
ΚΥΑ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/28.3.06), την ΚΥΑ 24944/1159/06 (ΦΕΚ 
791/Β/30.6.06) και την ΚΥΑ 8668/2.3.07 (ΦΕΚ 2877Β/07), όπως εκάστοτε ισχύουν. 
➢ Η επισκευή, συντήρηση ή αλλαγή λαδιών των μηχανημάτων-οχημάτων στο χώρο 
διαμόρφωσης να γίνεται σε εγκεκριμένα συνεργεία ή/και με στεγανό δάπεδο, τα οποία 
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θα είναι επίσης εφοδιασμένα με όλες τις απαιτούμενες αποφάσεις- εγκρίσεις, άδειες, 
και όλα τα μηχανήματα- οχήματα θα φέρουν πιστοποιητικά θορύβου, ΚΤΕΟ, κάρτας 
καυσαερίων κλπ. 
➢ Σε περίπτωση τυχόν διαρροής καυσίμων, λαδιών ή πίσσας να γίνεται χρήση 
προσροφητικών υλικών όπως άμμος ροκανίδια τα οποία εν συνεχεία θα διατίθενται ως 
επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
➢ Καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκευής θα πρέπει να λαμβάνονται ιδιαίτερα μέτρα για 
την αποφυγή της ρύπανσης τόσο του εδάφους όσο και του θαλάσσιου χώρου 
(αποφυγή πλύσης οχημάτων εντός του χώρου αλλαγής, διαρροής ή/και απόρριψης 
λαδιών, χρωμάτων, διαλυτών κλπ). 
 
Όροι κατά τη λειτουργία του έργου: 

Συλλογή, μεταφορά και είσοδος των λυμάτων στην εγκατάσταση 

Σχεδιασμός και λειτουργία αντλιοστασίων του δικτύου αποχέτευσης 

➢ Στα αντλιοστάσια προσαγωγής των ακαθάρτων, θα πρέπει να γίνονται οι 
απαραίτητες προβλέψεις για την αποφυγή πλημμυρίσματος κατά τη διάρκεια ισχυρών 
βροχοπτώσεων και λειτουργίας τους λόγω βλάβης (πρόβλεψη κατάλληλων διατάξεων 
και δεξαμενών υπερχείλισης, κατάλληλος σχεδιασμός για την ελαχιστοποίηση των 
ποσοτήτων υπερχείλισης) και αποφυγή έκλυσης δυσοσμιών (σωστός σχεδιασμός των 
αντλιοστασίων με την εφαρμογή συστημάτων αερισμού και απόσμησης). 

Ειδικότερα σε κάθε αντλιοστάσιο προσαγωγής ακαθάρτων: 

- Να τοποθετηθεί ανοξείδωτη εσχάρα (χειροκαθαριζόμενη) στο φρεάτιο εισόδου 
του, ώστε να απομακρύνονται τα μεγάλα αντικείμενα 

- Να υπάρχει η κατάλληλη εφεδρεία αντλιών και να χρησιμοποιούνται εναλλάξ για 
την ομοιόμορφη φθορά τους 

- Να προβλεφθεί σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου. 

- Να υπάρχει διαθέσιμο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ανάλογης ισχύος, ώστε να 
καλύπτεται η ομαλή λειτουργία του αντλιοστασίου σε περιπτώσεις διακοπών 
παροχής ρεύματος από το δίκτυο. 

- Εντός των αντλιοστασίων να τοποθετηθούν κατάλληλα συστήματα απόσμησης 
ενώ παράλληλα οι εν λόγω μονάδες να είναι τοποθετημένες σε στεγασμένους 
κλειστούς ή υπόγειους χώρους 

- Να γίνεται τακτικός έλεγχος της ορθής λειτουργίας των μηχανημάτων των 
αντλιοστασίων 

- Κατασκευή τυχόν Α/Σ να γίνεται σε απόσταση όσο το δυνατόν μεγαλύτερη από 
κατοικίες 

➢ Ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης να ακολουθεί τη χάραξη του υφιστάμενου οδικού 
δικτύου για την αποφυγή επεμβάσεων σε ανέπαφες εκτάσεις.  

➢ Τα υλικά επιχωμάτωσης που θα απαιτηθούν για την κατασκευή του έργου, να 
προέρχονται από την περίσσεια των υλικών εκσκαφής και σε άλλη περίπτωση να 
ληφθούν από νομίμως λειτουργούντες προμηθευτές.  

➢ Το αποχετευτικό δίκτυο της εξυπηρετούμενης από την εγκατάσταση περιοχής να 
είναι χωριστικού τύπου 

➢ Να προβλεφθεί ο άρτιος τεχνικός σχεδιασμός του δικτύου αποχέτευσης, καθώς και η 
ομαλή είσοδος των λυμάτων στο φρεάτιο άφιξης της εγκατάστασης. 

➢ Να εξασφαλιστεί η στεγανότητα των κεντρικών αποχετευτικών αγωγών και των 
αντλιοστασίων της περιοχής, με χρήση ανθεκτικών υλικών στην διάβρωση. 
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➢ Η ταχύτητα των λυμάτων στους κεντρικούς αποχετευτικούς αγωγούς (ΚΑΑ) δεν θα 
πρέπει να προσεγγίζει την ελάχιστη τιμή αυτοκαθαρισμού του αγωγού, ενώ 
παράλληλα θα πρέπει να αποφευχθεί η στροβιλώδης ροή. 

➢ Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα, καθώς και τα μέτρα 
αντιμετώπισης δυσλειτουργιών του δικτύου αποχέτευσης, ώστε να αποφεύγεται η 
δημιουργία οχλήσεων στους περιοίκους και το περιβάλλον. 

➢ Να περιορισθεί η χρήση διατάξεων υπερχείλισης στις απολύτως απαραίτητες. Για τις 
περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να υπάρχει πλήρης και λεπτομερής ενημέρωση των 
αρμόδιων Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Υγείας της οικείας Περιφέρειας 

➢ Να καταγράφονται οι περιπτώσεις χρήσης των αγωγών υπερχείλισης του δικτύου 
ακαθάρτων με όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία, στα οποία θα αναφέρονται 
τουλάχιστον η ημερομηνία, η διάρκεια του επεισοδίου και μία εκτίμηση της ποσότητας 
των λυμάτων που διέφυγαν στο περιβάλλον. Η συγκέντρωση των στοιχείων αυτών να 
γίνεται με συστηματικό τρόπο και να αποτελεί τη βάση για περαιτέρω ενέργειες 
βελτίωσης της λειτουργίας του όλου δικτύου αποχέτευσης. 

➢ Σε ότι αφορά τη διέλευση των αγωγών μεταφοράς λυμάτων από τα ρέματα της 
περιοχής να ληφθούν μέτρα για τη διατήρηση της κοίτης του ρέματος και την επάρκεια 
της διατομής του, για το πέρασμα του αγωγού λυμάτων στην απέναντι όχθη (κάθετη 
διέλευση αγωγού από ρέμα). Η κάθετη διέλευση πρέπει να πραγματοποιηθεί με τις 
μικρότερες δυνατές παρεμβάσεις στο κάθε ρέμα και ταυτόχρονα με τρόπο κατάλληλο 
για την ασφάλεια του αγωγού αλλά και του ρέματος. Σε όσα σημεία υπάρχει 
παράλληλη διέλευση αγωγού δίπλα σε ρέμα, ο αγωγός πρέπει να απέχει απόσταση 
τουλάχιστον 5 μέτρα από την όχθη. 

➢ Οι αγωγοί μεταφοράς των λυμάτων να μην τοποθετηθούν άνωθεν υφιστάμενων 
αγωγών δικτύων ύδρευσης. 

➢ Να γίνεται τακτικός έλεγχος της ορθής λειτουργίας των μηχανημάτων των 
αντλιοστασίων. 

➢ Να γίνεται τακτική απομάκρυνση των εσχαρισμάτων από τις σχάρες εισόδου των 
λυμάτων στη δεξαμενή των αντλιοστασίων. Τα απορρίμματα που συλλέγονται στις 
σχάρες και τα φρεάτια επιθεωρήσεις (άχρηστες ύλες όπως χαρτί, πλαστικό, μέταλλα 
και εσχαρίσματα) – να απομακρύνονται τακτικά και η διάθεσή τους να γίνεται σε 
νόμιμους χώρους διάθεσης από αδειοδοτημένους φορείς. 

 
Είσοδος λυμάτων στην εγκατάσταση- αντλιοστάσιο εισόδου 
➢ Τα λύματα της εξυπηρετούμενης περιοχής μέσω του κεντρικού αποχετευτικού 
αγωγού οδηγούνται στο αντλιοστάσιο εισόδου. 
➢ Το αντλιοστάσιο είναι ορθογωνικής κατόψεως κατασκευασμένο από οπλισμένο 
σκυρόδεμα και ο υγρός θάλαμος αυτού έχει κάτοψη 2,5x3,0m. Στην οροφή φέρει οπές 
καλυμμένες με μπακλαβαδωτή λαμαρινοκατασκευή βαρέως τύπου για την 
ανέλκυση/καθέλκυση του εξοπλισμού. 
➢ Το αντλιοστάσιο περιλαμβάνει υπόγειο θάλαμο αναρροφήσεως εντός του οποίου 
τοποθετούνται τα υποβρύχια αντλητικά συγκροτήματα. Να εξασφαλίζεται η ομαλή και 
ομοιόμορφη λειτουργία των αντλητικών συγκροτημάτων και να αποφεύγονται 
τυρβώδεις συνθήκες ροής που περιορίζουν την απόδοση και μειώνουν τον χρόνο 
ζωής. 
➢ Το διαμέρισμα των αντλιών αποτελείται από δύο θαλάμους.  
o Ο πρώτος για την μείωση της κινητικής ενέργειας του υγρού, με στόχο την 
εξομάλυνση και ισοκατανομή της παροχής προς τις αντλίες. Ο Αγωγός εισόδου 
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τοποθετείται στον πλαϊνό τοίχο και σε κατάλληλο ύψος ώστε το υγρό να πέφτει μέσα 
σε αυτόν και κατόπιν να εισέρχεται στο θάλαμο των αντλιών.  
o Στο δεύτερο θάλαμο τοποθετούνται οι υποβρύχιες αντλίες και πραγματοποιείται η 
άντληση του υγρού. 

Οι αντλίες χωρίζονται με ενδιάμεσο τοιχίο, στο κάτω μέρος του οποίου φέρει οπές 
μέσω των οποίων το υγρό εισέρχεται από τον ένα θάλαμο στον άλλο.  
Ο πυθμένας της δεξαμενής έχει κατάλληλες κλίσεις έτσι ώστε να αποφεύγεται η 
συσσώρευση στερεών στον πυθμένα και να είναι δυνατός ο περιοδικός καθαρισμός 
της. 
➢ Οι πτερωτές των αντλιών να είναι στατικά και υδροδυναμικά ισοσταθμισμένες, για 
την αποφυγή κραδασμών. 
➢ Για την αποφυγή επικάθισης στερεών στα τοιχώματα και τον πυθμένα του θαλάμου 
συγκέντρωσης των λυμάτων, ο θάλαμος να είναι εξοπλισμένος με ένα υποβρύχιο 
αναδευτήρα. 
➢ Όλες οι σωληνώσεις των αντλιοστασίων να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. Τα 
υδραυλικά εξαρτήματα είναι ονομαστικής πίεσης 16 atm προστατευμένα με 
εργοστασιακή βαφή. 
➢ Η ανανέωση του αέρα εντός του αντλιοστασίου να γίνεται με εξαναγκασμένη ροή 
προς το φίλτρο απόσμησης. Η δυναμικότητας της μονάδας να είναι για τουλάχιστον 10 
φορές την ώρα. 
➢ Τα λύματα πριν εισέλθουν στη δεξαμενή να διέρχονται από εσχαρόκαδο με διάκενα 
50mm. 
➢ Για την αποφυγή καθιζήσεων να γίνεται ανάμιξη των λυμάτων με υποβρύχιο 
αναδευτήρα. 
➢ Η λειτουργία του αντλιοστασίου να ελέγχεται μέσω τοπικού συστήματος. 
Συγκεκριμένα η υψηλή στάθμη να παράγει ηχητικό και οπτικό σήμα μέσω τοπικού 
PLC ενώ η χαμηλή στάθμη να διακόπτει τη λειτουργία των αντλιών καθώς και του 
αναδευτήρα ανάμιξης. 
➢ Να προβλέπεται σύνδεση με ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος για την εξασφάλιση της 
λειτουργίας των αντλιών σε περίπτωση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος με 
αυτόματη εκκίνηση. 
➢ Να προβλέπεται η κυκλική εναλλαγή των αντλιών για την ομοιόμορφη φθορά τους. 
➢ Το φρεάτιο να είναι επαρκών διαστάσεων, ώστε να δέχονται τη μέγιστη παροχή των 
λυμάτων της εξυπηρετούμενης από την εγκατάσταση περιοχής. 
➢ Να είναι κλειστό στεγανό όσον αφορά την έκλυση οσμών και εύκολα επισκέψιμο. 
➢ Ο χώρος να αερίζεται και να εξαερίζεται πολύ καλά και να προβλεφθεί χώρος 
συγκέντρωσης των εσχαρισμάτων. 
➢ Εντός του κτιρίου να υφίσταται κατάλληλος ανυψωτικός μηχανισμός. 
 

Επεξεργασία λυμάτων 
Φρεάτιο υποδοχής και πιεζοθραύσεως 
➢ Τα λύματα της εξυπηρετούμενης περιοχής μέσω του αποχετευτικού δικτύου 
καταλήγουν σε φρεάτιο πιεζόθραυσης διαστάσεων 2,1x1,0m με μέγιστο ύψος υγρών 
0,6m και πυθμένα με έντονες ρύσεις προς το κέντρο του από όπου αναχωρεί ο 
αγωγός που τροφοδοτεί την τυποποιημένη διάταξη εσχάρωσης – εξάμμωσης. 
➢ Ο σχεδιασμός του να αποτρέπει την συσσώρευση φερτών και οργανικών στερεών 
εντός του φρεατίου και την ανάπτυξη ανεπιθύμητων εστιών μόλυνσης. Επίσης σε 
περιόδους μηδενικής παροχής το φρεάτιο εκκενώνει πλήρως. 
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Διάταξη Εσχάρωσης – Εξάμμωσης  
➢ Μέσω του φρεατίου υποδοχής τροφοδοτείται η compact μονάδα εσχάρωσης-
εξάμμωσης. 
➢ Η μονάδα είναι εντός υποστέγου σε κλειστή και ενιαία διάταξη και περιλαμβάνει 
αυτόματη εσχάρα, αεριζόμενη εξάμμωση και λιποσυλλογή με δυναμικότητα 30λτ/δευτ 
και υπερκαλύπτει την παροχή αιχμής της Β΄ Φάσης. 
➢ Τα στερεά μεγέθους μεγαλύτερου των 5mm να κατακρατούνται σε εσχάρα, και μέσω 
κοχλία να απορρίπτονται σε κάδο συλλογής. 
➢ Ο καθαρισμός της εσχάρας να επιτυγχάνεται με κατάλληλη διάταξη ξέστρου τύπου 
κτένας για να μην καταστραφεί το ανοξείδωτο υλικό (AISI 304). 
➢ Τα στερεά να συμπιέζονται/αφυδατώνονται για τη ισχυρή μείωση (40-50%) του 
όγκου τους που απορρίπτεται. 
➢ Τα υγρά μετά τη διεργασία να οδηγούνται σε χοάνη όπου με εμφύσηση επαρκούς 
ποσότητας αέρα για την υποβοήθηση της διαδικασίας καθίζησης της άμμου των 
λυμμάτων (απόδοση 90% για κοκκομετρία 0,20mm).  
➢ Η άμμος του πυθμένα να συλλέγεται με κοχλία και να απορρίπτεται σε κάδο 
συλλογής άμμου αφού πρώτα διαχωριστεί επαρκώς το υγρό στοιχείο. 
➢ Για την πλήρη εξάλειψη των εκλυόμενων οσμών ο αέρας να ανανεώνεται με 
εξαναγκασμένη ροή προς φίλτρο απόσμησης με ενεργό άνθρακα. 
➢ Να προβλεφθεί διάταξη συλλογής και απομάκρυνσης των λιπών και ελαίων. 
(παλινδρομική γέφυρα με ξέστρο επιφανείας) και της άμμου με προσαρμοσμένη σε 
αυτή αντλίας άμμου. 
➢ Οι διατάξεις μεταφοράς των εσχαρισμάτων, της άμμου και των λιπών να είναι 
κλειστές. 
➢ Η συλλεγόμενη άμμος να οδηγείται σε στραγγιστήριο. Τα συλλεγόμενα στραγγίσματα 
να επιστρέφουν στο φρεάτιο εισόδου. 
➢ Το φρεάτιο εισόδου, η εσχάρωση και η εξάμμωση να είναι καλυμμένα και 
συνδεδεμένα με το σύστημα απόσμησης. 
➢ Η τροφοδοσία του έργου μετά την εξάμμωση (δεξαμενή εξισορρόπησης) να μπορεί 
να απομονωθεί πλήρως με θυροφράγματα, ώστε να είναι δυνατή η γενική παράκαμψη 
του έργου μέσω αγωγού απευθείας στο φρεάτιο εξόδου. Αυτός θα είναι και ο κεντρικός 
αγωγός παράκαμψης (by pass) της εγκατάστασης. Να περιορισθεί η χρήση του by-
pass στις απολύτως αναγκαίες ελάχιστες περιπτώσεις. Για τις περιπτώσεις αυτές θα 
πρέπει να υπάρχει πλήρης και λεπτομερής ενημέρωση των αρμοδίων Υπηρεσιών 
Περιβάλλοντος και Υγείας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. 
➢ Για την κάλυψη των αναγκών αέρα να τοποθετηθούν φυσητήρες κατάλληλης 
παροχής και πίεσης. 
➢ Στη δεξαμενή εξισορρόπησης να εγκατασταθεί σύστημα προαερισμού για την 
αποφυγή ανοξικών συνθηκών και επικαθίσεων στερεών στο εξωτερικό της. 
 
Διάταξη Παράκαμψης  
➢ Να προβλέπεται η δυνατότητα παράκαμψης για λόγους καθαριότητας ή συντήρησης. 
➢ Τα λύματα να δύνανται από το φρεάτιο φόρτισης να διοχετεύονται μέσω 
υπερχειλιστού σε κανάλι το οποίο να τροφοδοτεί το φρεάτιο εξόδου όταν αυτό 
απαιτηθεί παρακάμπτοντας τη βιολογική επεξεργασία. 
➢ Στο κανάλι παράκαμψης να τοποθετεί χειροκαθαριζόμενη ανοξείδωτη εσχάρα για τη 
συγκράτηση στερεών άνω των 20mm. 
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Φρεάτιο μερισμού δεξαμενών αερισμού  
➢ Μετά την προεπεξεργασία τα λύματα να οδηγούνται στον μεριστή παροχής της 
βιολογικής βαθμίδας  
➢ Ο μεριστής να αποτελείται από το φρεάτιο εισόδου και τα φρεάτια φόρτισης 
➢ Από το φρεάτιο εισόδου να υπάρχει η δυνατότητα ισοκατανομής σε τρία φρεάτια 
φόρτισης. Δύο για αντίστοιχες γραμμές (ολοκλήρωση στη δεύτερη φάση) και το τρίτο 
να αποτελεί το φρεάτιο by-pass όπου μέσω αγωγού να οδηγούνται στο φρεάτιο 
εξόδου της εγκατάστασης 
 
Βιολογικός αντιδραστήρας 
➢ Να προβλεφθούν δύο γραμμές βιολογικής επεξεργασίας, με κάθε γραμμή να 
περιλαμβάνει εν σειρά δεξαμενή επιλογής, δεξαμενή αερισμού-απονιτροποίησης 
(εναλλασσόμενων οξικών-ανοξικών συνθηκών), δεξαμενή τελικής καθίζησης και 
αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και περίσσειας ιλύος. 
➢ Η παροχή οξυγόνου εντός της δεξαμενής να γίνεται με επιφανειακό αερισμό. 
 
Δεξαμενή επιλογής 
➢ Από το φρεάτιο μερισμού προεπεξεργασίας τα λύματα να διοχετεύονται στην 
δεξαμενή επιλογής μικροοργανισμών όπου θα αναμιγνύονται με την 
ανακυκλοφορούμενη ιλύ από το αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας. 
➢ Για την αποφυγή αποθέσεων στη δεξαμενή να προβλεφθεί υποβρύχιος 
αργόστροφος αναδευτήρας και για την διευκόλυνση της καθέλκυσης ανέλκυσης του να 
τοποθετηθεί κατάλληλος μηχανισμός. 
 
Οξειδωτική τάφρος 
➢ Τα λύματα από τη μονάδα επιλογής να οδηγούνται στη βιολογική βαθμίδα για την 
οξείδωση του οργανικού φορτίου, τη νιτροποίηση, τη σταθεροποίηση της βιολογικής 
ιλύος και την απονιτροποίηση. 
➢ Το σύστημα της επεξεργασίας να είναι αυτό της οξειδωτικής τάφρου με εναλλαγή 
αερόβιων και ανοξικών συνθηκών. 
➢ Οι εγκατεστημένοι επιφανειακοί αεριστήρες (2 σε κάθε δεξαμενή) να εξασφαλίζουν 
την πλήρη ανάμιξη του περιεχομένου υγρού. 
➢ Να υπάρχει πλήρως εγκατεστημένο σύστημα ελέγχου των χαρακτηριστικών των 
εισερχομένων λυμάτων, των εκροών αλλά και του παρεχομένου οξυγόνου  
➢ Η παροχή του οξυγόνου να γίνεται μέσω συστημάτων αυτομάτου ελέγχου, 
προσδιορισμού του αναγκαίου οξυγόνου και αυτοματοποιημένης ρύθμισης των 
αεριστήρων μέσω PLC. 
 

▪ Το σύστημα αερισμού να είναι επαρκώς διαστασιολογημένο, ώστε να μη 
δημιουργούνται αδρανείς περιοχές με αναερόβιες συνθήκες. Οι χρησιμοποιούμενες 
διατάξεις αερισμού θα πρέπει να εξασφαλίζουν την επαρκή ανάμιξη όλου του 
περιεχομένου της δεξαμενής αερισμού, ώστε να μην παρατηρούνται καθιζήσεις 
ενεργού ιλύος στις γωνίες της δεξαμενής. 
▪ Σε κατάλληλα επιλεγμένες θέσεις των δεξαμενών να τοποθετηθούν όργανα 
μέτρησης οξυγόνου, οξειδοαναγωγικού δυναμικού, ph, θερμοκρασίας και παροχής 
για την εξασφάλιση των αναγκαίων κατά θέση συνθηκών. 

➢ Στις δεξαμενές αερισμού να γίνεται περιορισμός των θορύβων και της εκπομπής 
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σταγονιδίων από τις διατάξεις αερισμού με τη χρησιμοποίηση ειδικών σιγαστήρων και 
πετασμάτων. 
 
Καθιζήσεις 
➢ Από τη δεξαμενή αερισμού το ανάμεικτο υγρό να οδηγείται σε δεξαμενή 
δευτεροβάθμιας καθίζησης με περιστρεφόμενη γέφυρα με ξέστρα σάρωσης ιλύος και 
σύστημα σάρωσης επιπλεόντων 
➢ Ο πυθμένας της δεξαμενής να φέρει επαρκή κλίση (10%) ώστε η ιλύς να καθιζάνει 
στον κεκλιμένο πυθμένα της δεξαμενής και μέσω ανοξείδωτου ξέστρου να σαρώνεται 
και να μεταφέρεται σε κυκλικό κανάλι στο κέντρο της από όπου με αγωγό να 
μεταφέρεται στο αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και περίσσειας. 
➢ Το υπερκείμενο διαυγές υγρό να υπερχειλίζει στο περιμετρικό κανάλι της δεξαμενής 
το οποίο να συνδέεται με το φρεάτιο εξόδου οδηγώντας τα λύματα με αγωγό στη 
δεξαμενή απολύμανσης. 
➢ Πλευρικά και εξωτερικά της δεξαμενής να διατίθεται φρεάτιο συλλογής των 
επιπλεόντων από όπου να μεταφέρεται περιοδικά η προκύπτουσα ιλύς με βυτιοφόρο 
στους χώρους διάθεσης. 
 

Αντλιοστάσιο Ανακυκλοφορίας και Περίσσειας Ιλύος 
➢ Για κάθε γραμμή βιολογικής επεξεργασίας να σχεδιασθεί και ένα αντλιοστάσιο 
ανακυκλοφορίας και περίσσειας ώστε στο σύστημα βιολογικής επεξεργασίας να 
διατηρείται στα σωστά επίπεδα η ενεργός ιλύς και από την άλλη η περίσσεια της ιλύος 
να προωθείται στη μονάδα αφυδάτωσης. 
➢ Το αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας να εξοπλιστεί με δύο αντλίες ανακυκλοφορίας μία 
κύρια και μία εφεδρική οι οποίες να εναλλάσσονται για την ομοιόμορφη φθορά τους. 
➢ Η λειτουργία των αντλιών να γίνεται βάσει ρυθμίσεων της παροχής στην 
εγκατάσταση και των στερεών στην δεξαμενή μέσω PLC. 
➢ Να εξασφαλίζεται η ανακυκλοφορία της ιλύος με την επιστροφή της στο σύστημα 
βιολογικής επεξεργασίας ώστε η ιλύς να διατηρείται στα σωστά επίπεδα για την ομαλή 
λειτουργία της βιολογικής διεργασίας. 
➢ Η περίσσεια ιλύς να προωθείται στην μονάδα αφυδάτωση. 
➢ Κάθε γραμμή να εξυπηρετείται με το δικό της υγρό θάλαμο ο οποίος να 
εξυπηρετείται με αντλία ανακυκλοφορίας. 

Απολύμανση επεξεργασμένων λυμάτων 
 
Μετρητής Παροχής 
➢ Τα επεξεργασμένα λύματα από τη μονάδα καθίζησης να οδηγούνται στο κανάλι 
μέτρησης παροχής μέσω διώρυγας και μετρητή  Venturi μέτρησης της στάθμης με 
όργανο υπερήχων στα ανάντη της στένωσης.  
➢ Τα επεξεργασμένα απόβλητα από το κανάλι μέτρησης της παροχής με βαρύτητα να 
οδηγούνται σε μαιανδρική  δεξαμενή χλωρίωσης για την απολύμανση ώστε να 
εξασφαλίζεται ικανοποιητική ανάμιξη. 
➢ Για τη δοσομέτρηση της απαραίτητης ποσότητας υποχλωριώδους διαλύματος στα 
λύματα να εγκατασταθεί μετρητής redox με αισθητήριο και δοσομετρική διαφραγματική 
αντλία ρυθμιζόμενης παροχής ώστε η ρύθμιση της παροχής να γίνεται αυτόματα 
σύμφωνα με το σήμα από το όργανο μέτρησης της παροχής ενώ η λεπτή ρύθμιση να 
γίνεται μέσω μετρητού redox. 
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➢ Η έγχυση του υποχλωριώδους διαλύματος να γίνεται στο φρεάτιο εισόδου του 
μετρητού παροχής με κατάλληλο ακροφύσιο. 
➢ Η αποθήκευση του διαλύματος να γίνεται σε μία κλειστή δεξαμενή από PE 
τοποθετημένη σε δεξαμενή (λεκάνη) από σκυρόδεμα για την αποφυγή διαρροής στο 
περιβάλλον σε περίπτωση διαρροής και εντός κτιρίου. Η δεξαμενή αποθήκευσης να 
φέρει διακόπτη «χαμηλής στάθμης» που θα παράγει σήμα προειδοποίησης για 
επαναπλήρωση της δεξαμενής λειτουργίας και ένα διακόπτη πολύ χαμηλής στάθμης 
για διακοπή λειτουργίας και προστασία της δοσομετρικής αντλίας. 
➢ Να υπάρχει δυνατότητα παροχής πόσιμου νερού για άμεση πλύση σε περίπτωση 
ατυχήματος ή διαρροής. 

Αποχλωρίωση 
➢  Στην έξοδο της μονάδας χλωρίωσης (και αρχή της μονάδας μεταερισμού) γίνεται 
δοσομέτρηση του διαλύματος (Sodium Metabisulfite) για την αποχλωρίωση. Η 
προσθήκη γίνεται στην ισχυρά αναδευόμενη δεξαμενή μεταερισμού 
➢ Για την ορθή δοσομέτρηση της απαραίτητης ποσότητας εγκαθίσταται 
μετρητής/ρυθμιστής των τιμών υπολειμματικού χλωρίου και μία δοσομετρική, 
διαφραγματική, ηλεκτρομαγνητική αντλία ρυθμιζόμενης παροχής. 
➢ Για την παρασκευή του διαλύματος αποχλωρίωσης να χρησιμοποιείται δοχείο από 
πολυαιθυλένιο όγκου 250λτ εξοπλισμένο με ανοξείδωτο αναδευτήρα για την διάλυση 
του στερεού υλικού.  
➢ Να παρέχεται η δυνατότητα τόσο αυτόματης όσο και χειροκίνητης λειτουργίας μέσω 
επιλογικού διακόπτη. 
➢ Να υπάρχει η δυνατότητα παράκαμψης όλων των έργων εξόδου με τη διοχέτευση 
της ροής από το φρεάτιο εισόδου στο φρεάτιο εξόδου μέσω θυροφράγματος για 
λόγους καθαρισμού ή συντήρησης. 
➢ Σε περίπτωση εφαρμογής χλωρίωσης αυτή θα πρέπει να εξασφαλίζεται 
συγκέντρωση υπολειμματικού χλωρίου ≥0,2mg/l, εμβολοειδής ροή και ελάχιστος 
χρόνος επαφής 60min, ενώ η αναγκαιότητα αποχλωρίωσης πριν από την 
επαναχρησιμοποίηση θα πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση. Αποκλείεται η 
χλωρίωση των ανεπεξέργαστων ή ημιεπεξεργασμένων λυμάτων. 
➢ Η απολύμανση με χλωρίωση των επεξεργασμένων λυμάτων να γίνεται με 
υποχλωριώδες νάτριο (NaOCI), έτσι ώστε στο τέλος να ανιχνεύεται υπολειμματικό 
χλώριο 0,3-0,5mg/l. 
➢ Μετά τη χλωρίωση τα απολυμασμένα λύματα οδηγούνται μέσω υπερχείλισης στο 
φρεάτιο αποχλωρίωσης όπου απομακρύνεται το υπολειμματικό χλώριο πριν την 
διάθεσή τους στον αποδέκτη. 
➢ Τα επεξεργασμένα λύματα μετά το στάδιο της απολύμανσης θα πρέπει να μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για την ικανοποίηση εσωτερικών αναγκών της εγκατάστασης σε 
βιομηχανικό νερό, για το πότισμα πρασίνου της μονάδας και για την περιβάλλουσα 
ζώνη αναδάσωσης. 

Μεταερισμός 
➢ Για την αποθήκευση μέρους των επεξεργασμένων λυμάτων σε δεξαμενή, ώστε να 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις διάφορες ανάγκες της λειτουργίας του έργου, να 
προβλεφθεί μονάδα μεταερισμού με δεξαμενή από σκυρόδεμα με μεγάλο λόγο μήκους 
προς πλάτος ώστε να αυξάνει ο χρόνος οξυγόνωσης και με το επιθυμητό επίπεδο 
διαλελυμένου οξυγόνου να είναι >6mg/l. Το σύστημα αερισμού να είναι τύπου 
διάχυσης μέσω συστήματος υποβρύχιου αεριστήρα.  
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Βιομηχανικό νερό 
➢ Να εγκατασταθεί συγκρότημα χρήσης επεξεργασμένων (χλωριωμένων) λυμάτων για 
τις ανάγκες του δικτύου βιομηχανικού νερού και του δικτύου άρδευσης της 
εγκατάστασης. 
➢ Για την εξοικονόμηση πόσιμου νερού για τις ανάγκες της εγκατάστασης (πλύσεις, 
αρδεύσεις κλπ) να εγκατασταθεί δεξαμενή αξιοποίησης των επεξεργασμένων και 
κατάλληλη υποδομή. 
➢ Για την άρδευση των χώρων πρασίνου να κατασκευαστεί δίκτυο άρδευσης με 
σταγόνες. 
 
Μονάδα πάχυνσης και αφυδάτωσης ιλύος 
➢ Για την πάχυνση της ενεργού ιλύος με τη χρήση συστημάτων μικρού χρόνου 
παραμονής μίας τράπεζας προαφυδάτωσης με μονάδα κροκίδωσης και οριζόντιο 
κυλιόμενο ιμάντα.  
➢ Η τράπεζα να καλύπτει τις ανάγκες αφυδάτωσης της εβδομαδιαίας 5 ημερών 
παραγόμενης ιλύος.  
➢ Από τη δεξαμενή ανακυκλοφορίας και περίσσειας ιλύος η προς αφυδάτωση ιλύς 
διοχετεύεται και αναμιγνύεται με διάλυμα πολυηλεκτρολύτη. Η ανάμιξη – κροκίδωση 
να γίνεται σε στατικό αναμίκτη ο οποίος συνδέεται σε σειρά στον αγωγό καταθλίψεως 
της αντλίας ιλύος. Η κροκιδωμένη ιλύς στη συνέχεια διανέμεται στην ταινία της 
τράπεζας η οποία κινείται από ένα τύμπανο με ελαστική επίστρωση συνδεδεμένο με 
αυξομειωτήρα. 
➢ Το νερό της ιλύος διαχωρίζεται συνεχώς και στραγγίζει με την υποβοήθηση 
τριγωνικών πλαστικών λεπίδων που είναι τοποθετημένες κάθετα στην πορεία κίνησης 
της ταινία και οι οποίες αναμοχλεύουν την ιλύ, επιτυγχάνοντας έτσι καλύτερο και πιο 
ομοιόμορφο διαχωρισμό της από το νερό. 
➢ Στην άκρη της τράπεζας με μια πλαστική λάμα γίνεται η απόξεση και η 
απομάκρυνση της προαφυδατωμένης ιλύος. Μετά την απομάκρυνση της ιλύος γίνεται 
ψεκασμός της ταινίας με βιομηχανικό νερό μέσω κατάλληλων ακροφυσίων 
➢ Η ιλύς μετά την τράπεζα εξάγεται συμπυκνωμένη με συγκέντρωση στερεών περίπου 
4-5% και οδηγείται δια βαρύτητας στην μονάδα αφυδάτωσης 
➢ Η δοσομέτρηση του πολυηλεκτρολύτη να γίνεται με δοσομετρική αντλία η οποία θα 
απορροφά το διάλυμα από το συγκρότημα προετοιμασίας και τροφοδοτεί τον στατικό 
αναμίκτη 
➢ Η αντλία είναι μεταβλητής παροχής που επιτυγχάνεται με ρύθμιση των στροφών του 
κινητήρα της. 
 
Μονάδα πλύσης και αφυδάτωσης ιλύος 
➢ Η τελική αφυδάτωση της ιλύος γίνεται με τη χρήση μιας ανοξείδωτης 
ταινιοφιλτρόπρεσσας, που έχει εγκατασταθεί μαζί με τον παρελκόμενο εξοπλισμό 
προαφυδάτωσης εντός του κτιρίου αφυδάτωσης. 
➢ Από τη μηχανική πάχυνση η προς τελική αφυδάτωση ιλύς διοχετεύεται δια 
βαρύτητας και διανέμεται στην ταινία της ταινιοφιλτρόπρεσσας η οποία κινείται 
συνεχώς και προοδευτικά συγκλίνει με μια δεύτερη ταινία ώστε να επιτευχθεί μέσω 
κυλίνδρων η συμπίεση και η αφυδάτωση. 
➢ Η ιλύς εξάγεται συμπυκνωμένη τουλάχιστον κατά 20% σε στερεά και απορρίπτεται 
σε μεταφορικό κοχλία για να απομακρυνθεί εκτός κτιρίου. 
➢ Οι ιμάντες της πρέσας ψεκάζονται μετά την απομάκρυνση της ιλύος με βιομηχανικό 
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νερό μέσω ακροφυσίων. 
➢ Όλα τα κινούμενα μέρη του μηχανήματος είναι καλυμμένα για προστασία του 
προσωπικού. 
➢  Η μεταφορά της αφυδατωμένης ιλύος γίνεται με ανυψωτικό κοχλία ώστε να είναι 
δυνατή η απευθείας φόρτωση της σε φορτηγό αυτοκίνητο ή ρυμουλκούμενη καρότσα. 
➢ Το συγκρότημα πάχυνσης – αφυδάτωσης, οι κοχλιωτές αντλίες και οι βοηθητικοί 
μηχανισμοί τους τοποθετούνται στο κτίριο αφυδάτωσης. Κατά μήκος της 
ταινιοφιλτρόπρεσσας κατασκευάζεται αγωγός στραγγιδίων. Συλλεκτήρια κανάλια 
συλλέγουν τα στραγγίδια από τους αγωγούς της τανιοφιλτρόπρεσσας και από την 
πλύση του δαπέδου και τα διοχετεύουν σε κεντρικό φρεάτιο συλλογής και οδηγούνται 
στο αντλιοστάσιο στραγγιδίων. 
 
Μονάδα Υποδοχής και προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων 
Δεξαμενή Υποδοχής 
➢ Για την παραλαβή του μέσου ημερήσιου όγκου των βοθρολυμάτων και της ομαλή 
τροφοδοσία τους στην κύρια γραμμή επεξεργασίας κατασκευάζεται δεξαμενή όγκου 
90m3. 
➢ Να διαθέτει επαρκή ελεύθερος χώρο για τους ελιγμούς των οχημάτων. 
➢ Ο πυθμένας να έχει κατάλληλες κλίσεις έτσι ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση 
στερεών στον πυθμένα και να είναι ευχερής ο καθαρισμός της περιοδικά 
➢ Η εκφόρτωση των βυτιοφόρων να γίνεται σε ειδικό κανάλι. Δίπλα να υπάρχει 
υποδοχή νερού πλύσης για να αποφεύγεται η ρύπανση του περιβάλλοντος χώρου με 
στραγγίδια. 
➢ Για την μέτρηση της στάθμης της δεξαμενής τοποθετείται κατάλληλο όργανο το 
οποίο να διαθέτει τουλάχιστον δύο στάθμες συναγερμού. Η υψηλή στάθμη να παράγει 
ηχητικό και οπτικό σήμα και να απαγορεύει την εκκένωση του οχήματος αν δεν 
υπάρχει ένας ελάχιστος κενός όγκος υποδοχής. Η χαμηλή στάθμη διακόπτει τη 
λειτουργία των αντλιών προκειμένου να διατηρείται μια ελάχιστη στάθμη για την 
ασφαλή λειτουργία των αντλιών καθώς και του αναδευτήρα ανάμιξης. 
➢ Εντός της δεξαμενής εισέρχονται και τα στραγγίδια από την πλυντηρίδα άμμου 
καθώς και τα στραγγίδια από την πλύση του περιβάλλοντος χώρου, ο οποίος έχει 
κατάλληλες ρύσεις για αυτόν τον σκοπό. Επίσης εισέρχεται και ποσότητα βιολογικής 
ιλύος (εμπολιασμός των βοθρολυμάτων). 
 
Εσχαρισμός 
➢ Τα βοθρολύματα πριν εισέλθουν στην δεξαμενή να διέρχονται από 
αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα με διάκενα 15mm προκειμένου να προστατευτούν οι 
αντλίες. Τόσο η εσχάρα όσο και οι σχετικοί κάδοι συλλογής να εγκατασταθούν μέσα 
στο κτίριο. 
 
Σύστημα ανάμιξης και αερισμού 
➢ Το σύστημα ανάμιξης και προαερισμού των βοθρολυμάτων να γίνεται με έναν 
υποβρύχιο αεριστήρα και ενός υποβρυχίου αναδευτήρα. 
 
Αντλιοστάσιο βοθρολυμάτων 
➢ Για την ομαλή παροχέτευση των βοθρολυμάτων να τοποθετηθούν δύο υποβρύχιες 
αντλίες (μία κύρια και μια εφεδρική) μη φρασσόμενου τύπου για να μη φράζουν με 
σχετικά μεγάλα στερεά και βαριάς κατασκευής με την απαραίτητη αντιδιαβρωτική 
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προστασία για το διαβρωτικό περιβάλλον των βοθρολυμάτων. 
➢ Κάθε αντλία να φέρει ειδικό σύνδεσμο αυτομάτου εμπλοκής με τον καταθληπτικό 
αγωγό και να δύναται να εξέλθει του υγρού θαλάμου με την βοήθεια οδηγών χωρίς να 
απαιτείται κάθοδος προσωπικού σ’ αυτό. 
➢ Όλες οι σωληνώσεις των αντλιοστασίων να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα.  
 
Απόσμηση 
➢ Στο χώρο του κτιρίου να εγκατασταθεί συγκρότημα αεραγωγών που θα οδηγεί τον 
αέρα προς επεξεργασία σε μονάδα απόσμησης που είναι τύπου ενεργού άνθρακα. 
 
Υποθαλάσσιος Αγωγός 
➢ Σε μικρά βάθη (<4μ) ο αγωγός να είναι υπόγειος για να προστατεύεται από τον 
κυματισμό ενώ σε μεγαλύτερα βάθη να είναι επιφανειακός. Σε μεγαλύτερα βάθη για 
καλύτερη αγκύρωση να αγκυρώνεται από βάρη. Τα στόμια εκβολής να είναι 5 σε 
βάθος -22μ και τοποθετημένα σε εγκάρσιο διαχυτήρα μήκους 5,0μ στο τέρμα του ο 
αγωγός να ανυψώνεται κατά 0,40μ ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος αποφράξεων των 
στομίων εκβολής 

Διάθεση επεξεργασμένων λυμάτων 
➢ Η ποιότητα εκροής των επεξεργασμένων λυμάτων μετά την ΕΕΛ, όπως προτείνεται 
από τη σχετική μελέτη:  

 
Πίνακας: Όρια ποιότητας για την διάθεση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων  
 Όρια ποιότητας εκροής της Ε.Ε.Λ. (σε mg/L) 

Παράμετρος 
Νομ. Απόφ. ΥΓ 

616745/ 
1822/1980 

ΚΥΑ 
5673/400/1997 

Παλιά ΑΕΠΟ 
100824/2001 

Προτεινόμενα 
όρια 

Βιοχημικά Απαιτ. 
Οξυγόνο, BOD5 

30 25 25 25 

Χημικά 
Απαιτούμενο 
Οξυγόνο, COD 

80 125 100 100 

Ολικά αιωρούμενα 
στερεά, TSS 

30 35 30 30 

Ολικό Άζωτο, ΤΝ (4,4) 15 5 15 

Αμμωνιακό Άζωτο 0,7 - 2 2 

Ολικός 
Φώσφορος, ΤΡ 

- 2 - 2 

Διαλυμένο 
Οξυγόνο 

5 - 5 5 

 
➢ Σε περίπτωση τυχόν υπέρβασης των παραπάνω απαιτούμενων ορίων εκροής, οι 
συγκεντρώσεις BOD5, COD και αιωρουμένων στερεών δεν θα αποκλίνουν 
περισσότερο από 100% των μέγιστων ορίων αυτών και από τα αναφερόμενα στην 
ΚΥΑ 5673/400/5-03-1997 – ΦΕΚ 192/Β’/14-03-1997 (Οδηγία 91/271/ΕΟΚ). 
Σημειώνεται ότι οι μέθοδοι μέτρησης και δειγματοληψίας θα είναι οι καθοριζόμενοι 
στην ως άνω ΚΥΑ και στην Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.  
➢ Η διάθεση των επεξεργασμένων και απολυμασμένων λυμάτων να γίνονται στην 
αναφερόμενη στην μελέτη θαλάσσια περιοχή Γρασσαπόντα στον Όρμο Καψαλίου στα 
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νότια της νήσου Κυθήρων.  
➢ Οι όροι και περιορισμοί της παρούσας απόφασης αφορούν την οριστική άδεια 
διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν4014/11 
(ΦΕΚ209/Α΄/2011).  
➢ Ο αρμόδιος φορέας του έργου να μεριμνά για την αποκατάσταση του αποδέκτη από 
τυχόν ζημίες λαμβάνοντας την σχετική έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία. 
➢ Για τον έλεγχο των χαρακτηριστικών των επεξεργασμένων λυμάτων να 
κατασκευασθεί φρεάτιο δειγματοληψίας, πριν από την διάθεση τους στον αποδέκτη 
από όπου να γίνεται συνεχής παρακολούθηση της ποιότητας των επεξεργασμένων 
λυμάτων με χημικές αναλύσεις. 
➢ Επιπλέον ο έλεγχος της συμμόρφωσης με τα όρια εκροής (πλην των 
μικροβιολογικών παραμέτρων) να γίνεται με λήψη σύνθετου ημερησίου δείγματος με 
τη βοήθεια κατάλληλου δειγματολήπτη εγκατεστημένου σε κατάλληλο σημείο εξόδου 
των λυμάτων πριν από την απολύμανση. Ο δειγματολήπτης να έχει τη δυνατότητα 
λήψης δειγμάτων σε αναλογία με την παροχή και διατήρησής τους σε χαμηλή 
θερμοκρασία μέσω ψύξης. 
➢ Να εγκατασταθεί σύστημα τακτικής παρακολούθησης της ποιότητας του αποδέκτη 
σε επιλεγμένα σημεία.  
➢ Εκπόνηση και θέση σε ετοιμότητα σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση 
περιπτώσεων αστοχίας του έργου.  
➢ Η συστηματική παρακολούθηση των παραμέτρων στον αποδέκτη να γίνεται με την 
επίβλεψη της αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος και Υγείας. 
➢ Προκειμένου να γίνει άμεση επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων 
για περιορισμένη ή απεριόριστη άρδευση επιλεγμένων καλλιεργειών ή άλλων 
εκτάσεων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 της ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ 
354/Β/8.3.2011), θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι τηρούνται τα ανώτατα επιτρεπόμενα 
όρια και οι περιορισμοί που τίθενται στα Παραρτήματα του άρθρου 16 αυτής, όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
➢ Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται εκπόνηση μελέτης σχεδιασμού και εφαρμογής του 
συστήματος της άρδευσης (εφεξής θα αναφέρεται ως μελέτης άρδευσης) ανάλογα με 
το συγκεκριμένο είδος της καλλιέργειας και τη συγκεκριμένη περιοχή. Επιπλέον θα 
πρέπει να υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
σχετικός φάκελος περιβαλλοντικής μελέτης για την τροποποίηση της παρούσας 
απόφασης ο οποίος θα περιλαμβάνει τα απαραίτητα στοιχεία για την αναβάθμιση της 
ΕΕΛ σύμφωνα με την εκάστοτε Νομοθεσία. 
➢ Για το περιεχόμενο της μελέτης άρδευσης να γνωμοδοτήσουν οι αρμόδιες Δ/νσεις 
Υγείας και Αγροτικής Οικονομίας της οικείας Περιφέρειας, ώστε να συμπεριληφθεί 
στην προς τροποποίηση ΑΕΠΟ. 
➢ Οι ασχολούμενοι με την φροντίδα των χώρων άρδευσης θα πρέπει να λαμβάνουν τις 
κατάλληλες προφυλάξεις όταν χρησιμοποιούν τα νερά αυτά (γάντια κλπ.), τις ίδιες που 
πρέπει να λαμβάνουν όταν χειρίζονται κοπριές ή λιπάσματα. 
➢ Αποκλείεται η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων για τον εμπλουτισμό του 
υπόγειου υδροφόρου απ’ ευθείας μέσω γεωτρήσεων χωρίς τη σύνταξη των σχετικών 
μελετών και χωρίς άδεια από την αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων. 
➢ Δεν επιτρέπεται η διοχέτευση ιλύος από τις εγκαταστάσεις στον αποδέκτη. 

Διαχείριση αποβλήτων 
➢ Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη διάθεση υγρών και στερεών αποβλήτων και ιλύος στο 
περιβάλλον 
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➢ Η συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και γενικά η διαχείριση των στερεών 
αποβλήτων, να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Να τηρούνται οι 
διατάξεις των αποφάσεων: ΚΥΑ29407/2508/2002, ΚΥΑ50910/2727/2003 για τα μη 
επικίνδυνα στερεά απόβλητα και των ΚΥΑ 13588/725, ΚΥΑ 24944/1159/2006 για τα 
επικίνδυνα στερεά απόβλητα και όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. 
➢ Τα παραπροϊόντα της επεξεργασίας δηλαδή τα εσχαρίσματα, οι άμμοι, τα λίπη και η 
αφυδατωμένη ιλύς δεν θα πρέπει να παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στους 
χώρους εναπόθεσής τους (κάδοι, σιλό).  
➢ Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του Ν2939/01 να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις είτε του Νόμου αυτού (πχ για τα 
απόβλητα συσκευασίας) είτε του αντιστοίχου ΠΔ που έχει εκδοθεί σε εφαρμογή του 
ίδιου Νόμου. 
Ειδικότερα: 
➢ Συλλεγόμενες συσκευασίες να παραδίνονται σε αδειοδοτημένες εταιρείες προς 
αξιοποίηση, μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης σύμφωνα με 
τον Ν2939/01. 
➢ Τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων να συλλέγονται και να παραδίδονται μέσω 
κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη υλικών του είδους αυτού, σε εγκεκριμένο 
σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα 
την αναγέννησή τους. Η διαχείριση να γίνεται σύμφωνα με το ΠΔ82/2004. 
➢ Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των 
χρησιμοποιούμενων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών να γίνεται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 και ΠΔ115/2004 (ΦΕΚ80/Α/5-3-2004) και 
των μεταχειρισμένων ελαστικών σύμφωνα με το ΠΔ109/04. 
➢ Τα οικιακού τύπου απορρίμματα να τοποθετούνται σε ειδικούς κάδους 
απορριμμάτων και να απομακρύνονται είτε από συνεργεία αποκομιδής του οικείου 
δήμου είτε από αδειοδοτημένο φορέα συλλογής/ μεταφοράς στερεών αποβλήτων 
προκειμένου να διατεθούν σε εγκεκριμένο χώρο διάθεσης στερεών αποβλήτων. 
➢ Απαγορεύεται η καύση στερεών αποβλήτων τόσο σε υπαίθριο όσο και σε 
στεγασμένο χώρο (ανοικτές εστίες καύσης) σύμφωνα με την ΚΥΑ 11535/93. 
➢ Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της μονάδας να αποκατασταθεί ο χώρος 
της εγκατάστασης της. Ο εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατό και σε κάθε 
περίπτωση να διατεθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η έκταση να επανέρθει 
στην πρότερη κατάσταση και να αποκατασταθεί ο γεωργικός χαρακτήρας της. Η 
βλάστηση που θα έχει αναπτυχθεί περιμετρικά να διατηρηθεί. 
 
Λοιπά 
➢ Τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη και οι φυσητήρες αερίου να είναι τοποθετημένα σε 
μεταλλικά ηχοµονωµένα containers, ή σε κτίριο µε κατάλληλη ηχομόνωση και 
εξαερισµό.  
➢ Κάθε ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος όπως και ο χώρος στον οποίο βρίσκεται το σύστημα 
ελέγχου (SCADA) να είναι εξοπλισμένο µε σύστημα πυρανίχνευσης.  
➢ Σχετικά με τα Η/Ζ, οι μετρήσεις καπνού και σωµατιδιακών εκπομπών να 
διενεργούνται µία φορά ετησίως, δειγµατοληπτικά σε διαφορετικό Η/Ζ κάθε φορά. 
Παράλληλα, να διεξάγονται μετρήσεις σύμφωνα µε την κλίμακα Ringelmann σε όλα τα 
ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη. Αν σε κάποιο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος διαπιστωθούν 
εκπομπές καπνού µε τιµές Ringelmann > 0,5 να διενεργείται και σε αυτό μέτρηση 
σωµατιδιακών εκπομπών, επιπλέον των δειγματοληπτικών μετρήσεων.  
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Εξειδικευμένα μέτρα αντιρρύπανσης 
➢ Όλα τα στάδια της προκαταρκτικής επεξεργασίας των λυμάτων (εσχάρωση, 
εξάμμωση, λιποσυλλογή), το αντλιοστάσιο ανύψωσης, καθώς και τα στάδια 
επεξεργασίας της λάσπης, να βρίσκονται μέσα σε κτίρια με εξαερισμό και απόσμηση. 
Συγκεκριμένα: 

- Να υπάρχει πλήρες σύστημα απόσμησης, το οποίο να περιλαμβάνει την κυρίως 
μονάδα απόσμησης και δίκτυο αεραγωγών. 
- Να προτιμηθεί φίλτρο απόσμησης που θα αναγεννάται, ώστε να μειωθεί το κόστος 
από την πολλαπλή χρησιμοποίησή του. 
- Οι αεραγωγοί να αναρροφούν αέρα και από τα κύρια σημεία έκπλυσης οσμών και 
από τον ευρύτερο εσωτερικό χώρο των κτιρίων. 

➢ Το πρόβλημα των οσμών να αντιμετωπίζεται με την καλή συντήρηση του 
εξοπλισμού και την καλή λειτουργία της εγκατάστασης. Συγκεκριμένα να γίνεται: 

- Επαρκής συντήρηση και έλεγχος του δικτύου προσαγωγής ακαθάρτων και του 
φρεατίου εισόδου της εγκατάστασης. 
- Συχνή και πλήρης απόξεση της λάσπης από τα τοιχώματα των φρεατίων για να 
αποφεύγεται η δημιουργία σηπτικών συνθηκών. 
- Παρακολούθηση της καλής λειτουργίας και συνεχής καθαρισμός των επιφανειών 
του υπερχειλιστή, που κατακρατά γλίτσα. 
- Απομάκρυνση των αφρών και της ιλύος από τις ανοικτές δεξαμενές και φρεάτια. 
- Συνεχές πλύσιμο των θέσεων συγκέντρωσης ακαθαρσιών και γενικά διατήρηση του 
χώρου της εγκατάστασης καθαρού. 
- Μείωση στο ελάχιστο της πιθανότητας αστοχίας του εξοπλισμού με συνεπή 
συντήρηση από εξειδικευμένο προσωπικό. 

➢ Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου που εκπέμπεται στο περιβάλλον από τη 
λειτουργία της εγκατάστασης καθορίζεται σε 55 dΒΑ μετρούμενο στα όρια του 
οικοπέδου. Όλα τα θορυβώδη μηχανήματα (γεννήτριες, φυσητήρες, κλπ.) να 
βρίσκονται εντός ηχομονωμένου οικίσκου. 
➢ Για τυχόν αντλιοστάσια του δικτύου αποχέτευσης το όριο θορύβου καθορίζεται σε 50 
dΒΑ μετρούμενο στα όρια του χώρου τους. Ειδικά για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, 
οπότε θα λειτουργούν τα ηλεκτροπαραγωγό ζεύγη, επιτρέπεται η κατ' εξαίρεση 
υπέρβαση του παραπάνω ορίου. 
➢ Προκειμένου ο θόρυβος στα όρια των αντλιοστασίων ακαθάρτων να μην υπερβαίνει 
τα ανωτέρω όρια στις ώρες λειτουργίας τους θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα 
απαραίτητα μέτρα (π.χ. αντικραδασμικά έδρανα μηχανημάτων, ηχομόνωση κτιρίων 
κλπ). 
➢ Να υπάρχει η κατάλληλη εφεδρεία στον εξοπλισμό της εγκατάστασης (π.χ. αντλίες, 
κλπ). 
➢ Το γήπεδο της εγκατάστασης να απομονωθεί οπτικά από τις γύρω εκτάσεις και την 
ευρύτερη περιοχή με τη δημιουργία περιμετρικά ενός φράκτη περίφραξης, που θα 
λειτουργεί ως ανεμοφράκτης και θα αποτελείται από αειθαλή δένδρα και ταχυαυξή 
αναρριχώμενα ενδημικά φυτά. 
➢ Η περίφραξη να είναι επαρκούς πλάτους με σειρές δένδρων και θάμνων και πέρα 
της οπτικής απομόνωσης να εμποδίζει τη δημιουργία κυματισμού στις ανοικτές 
δεξαμενές και τη διασπορά των όποιων παραγόμενων αέριων ρύπων. 
➢ Να γίνει κατάλληλη διαμόρφωση και φύτευση δένδρων, καλλωπιστικών φυτών και 
πράσινου στο χώρο εσωτερικά του γηπέδου. 
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➢ Ο χώρος κατασκευής και λειτουργίας του έργου να έχει περίφραξη και κεντρική 
πόρτα που να κλειδώνει με ασφάλεια, για αποφυγή άτυπων επισκέψεων ατόμων της 
περιοχής απουσία του εργαζομένου προσωπικού και για αποφυγή βανδαλισμών. 
➢ Να προβλεφθεί εναλλακτική διάταξη παροχής ρεύματος για τις περιπτώσεις 
διακοπών παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του δικτύου. 
➢ Να τοποθετηθεί σύστημα προστασίας της εγκατάστασης από πτώση κεραυνών. Το 
σύστημα προστασίας δεν πρέπει να συνδέεται με την γείωση της ηλεκτρικής 
εγκατάστασης ούτε με κανένα τμήμα της εγκατάστασης. 

Ειδικοί όροι για τη λειτουργία της μονάδας 
➢ Ιδιαίτερη βαρύτητα να δοθεί εκ μέρους του φορέα λειτουργίας του έργου, στη 
σύνδεση οποιασδήποτε παραγωγικής μονάδας/βιομηχανίας με το 
αποχετευτικό δίκτυο, ώστε να αποφευχθεί η είσοδος ουσιών που θα 
δημιουργήσουν λειτουργικό πρόβλημα στην εγκατάσταση. 
➢ Για το λόγο αυτό ο φορέας λειτουργίας του έργου οφείλει να υιοθετήσει 
Κανονισμό σύνδεσης (βλέπε αναφερόμενη μελέτη) του κάθε ενδιαφερομένου 
που πρόκειται να συνδεθεί με τη μονάδα, πριν την έναρξη της λειτουργίας της ή 
εντός εξαμήνου από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης και της 
εγκατάστασης. 
➢ Να υπάρχει συνεχής επαφή του φορέα λειτουργίας του έργου με τυχόν 
παραγωγική μονάδα της περιοχής εφόσον επιτραπεί η σύνδεσή της με το 
αποχετευτικό δίκτυο, καθώς και παρακολούθηση της ποιότητας των 
εισερχομένων υγρών αποβλήτων στο αποχετευτικό δίκτυο. 
➢ Η ενδεχόμενη συνεπεξεργασία υγρών αποβλήτων παραγωγικών μονάδων με 
τα αστικά λύματα θα μπορεί να γίνει αποδεκτή, εφόσον α) τα απόβλητα των 
παραγωγικών μονάδων έχουν υποστεί κατάλληλη προεπεξεργασία και β) η 
ποιοτική σύσταση των αποβλήτων αυτών δε διαφέρει αισθητά από τον μέσο 
όρο της σύστασης των αστικών λυμάτων. Οι προϋποθέσεις διοχέτευσης 
βιομηχανικών αποβλήτων σε δίκτυα αποχέτευσης αναφέρονται στο άρθρο 8 
της ΚΥΑ 5673/400/1997. 
➢ Ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας του έργου οφείλει να καταχωρεί τα τεχνικά και 
λειτουργικά δεδομένα της εγκατάστασης στην Εθνική Βάση Δεδομένων των 
Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων της χώρας, η οποία είναι αναρτημένη στην 
ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ (www.ypeka.gr,) στην υποενότητα "Υδάτινο Περιβάλλον - 
Διαχείριση Λυμάτων. Σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 421/30- 3-2012 Εγκύκλιο της Ειδικής 
Γραμματείας Υδάτων (ΑΔΑ: Β4Β70-ΩΓΚ) η καταχώρηση των στοιχείων είναι 
υποχρεωτική και πρέπει να γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και να 
ολοκληρώνεται οπωσδήποτε στα τέλη κάθε έτους, ώστε να είναι εφικτή η σύνταξη και 
η έγκαιρη αποστολή στην Ε.Ε. των προβλεπόμενων εκθέσεων εφαρμογής της 
Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ στη χώρα μας (συλλογή, επεξεργασία και διάθεση των αστικών 
λυμάτων και της ιλύος). 
➢ Για τη σωστή λειτουργία της μονάδας απαιτούνται τακτικοί εργαστηριακοί έλεγχοι, 
επίβλεψη χειρισμών από επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, καθώς και μόνιμη 
απασχόληση εξειδικευμένου προσωπικού για τη λειτουργία και τη συντήρηση της 
εγκατάστασης. 
➢ Ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας του έργου να είναι υπεύθυνος για: 

o την εκπαίδευση του προσωπικού λειτουργίας της μονάδας. 
o την τήρηση των μέτρων ασφαλείας και υγιεινής για τους εργαζόμενους. 
o τον τακτικό έλεγχο και την συντήρηση του η/μ εξοπλισμού. 
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o την τήρηση αρχείου με εργαστηριακές αναλύσεις για όλα τα στάδια λειτουργίας 
της μονάδας και προγράμματος παρακολούθησης της ποιότητας των 
επεξεργασμένων λυμάτων και του αποδέκτη. 

o την εξασφάλιση εξοπλισμού προστασίας έναντι συγκεκριμένων κινδύνων. 
➢ Η υπεύθυνη τεχνική επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης να 
γίνεται όπως προβλέπεται από το ΠΔ 274/25-9-1997 (ΦΕΚ 195/Α/2.10.1997). 
➢ Ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας του έργου με σκοπό την ενημέρωση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να διαβιβάζει στην αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία 
Υδάτων (Δ/νση Υδάτων), και τη ΔΙΠΕΧΩ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής τον 
τελευταίο μήνα κάθε χρόνου τις κάτωθι πληροφορίες: 

o εξυπηρετούμενος πληθυσμός (κάτοικοι) 
o παροχή λυμάτων που δέχεται η μονάδα (m3/d) 
o ρυπαντικά φορτία εισόδου (mg/l) όπως BOD5,COD, Αιωρούμενα Στερεά SS, 

ολικό άζωτο και ολικός φωσφόρος 
o ρυπαντικά φορτία εξόδου (mg/l) όπως BOD5, COD, Αιωρούμενα Στερεά SS, 

ολικό άζωτο, Αμμωνιακό άζωτο, ολικός φωσφόρος, και διαλυμένο οξυγόνο 
o συγκεντρώσεις μετάλλων στην αφυδατωμένη λάσπη 
o συνδυασμός της ποιότητας εκροής των λυμάτων με την ποιότητα του αποδέκτη 

και συγκεκριμένα ενδεχόμενη αλλαγή στην ποσότητα και ποιότητα των 
επεξεργασμένων λυμάτων κατά τον τελευταίο χρόνο καθώς και τυχόν μεταβολή 
της αφομοιωτικής και διασκορπιστικής ικανότητας του αποδέκτη. 

➢ Πέρα των ανωτέρω που αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις αναφοράς, να 
καταγράφονται και να αποστέλλονται στην αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 
(Δ/νση Υδάτων) και τη ΔΙΠΕΧΩ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής όσα πρόσθετα 
στοιχεία καθορίζονται από αυτή μέσω σχετικών εγκυκλίων. 
➢ Για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων να εφαρμόζονται 
κατάλληλες διεθνείς εργαστηριακές πρακτικές, με στόχο τη μείωση στο ελάχιστο της 
αποικοδομήσεως των δειγμάτων μεταξύ συλλογής και αναλύσεως. Επιπλέον θα 
πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ 
192 Β), σχετικά με τη συχνότητα και το σημείο συλλογής των δειγμάτων, καθώς και 
τον αριθμό αυτών, κλπ. 
➢ Όλες οι εργαστηριακές μετρήσεις των επεξεργασμένων λυμάτων να υποβάλλονται 
για ενημέρωση στις αρμόδιες Υπηρεσίες Υγείας και Περιβάλλοντος της οικείας 
Περιφερειακής Ενότητας, μία φορά το έτος. 
➢ Ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας του έργου οφείλει να ειδοποιεί άμεσα την αρμόδια 
Περιφερειακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται 
ρύπανση στον αποδέκτη των λυμάτων. Εφόσον το επεισόδιο ρύπανσης οφείλεται σε 
δυσλειτουργία της μονάδας, ο φορέας λειτουργίας του έργου να γνωστοποιεί στην 
Υπηρεσία αυτή τα επανορθωτικά μέτρα που προτίθεται να λάβει και το συγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση τους. 
➢ Τα μέτρα αυτά και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους να εγκρίνονται με απόφαση 
του Περιφερειάρχη της οικείας Περιφέρειας, εφόσον η διάρκεια ολοκλήρωσής τους 
υπερβαίνει τον ένα μήνα. Η τήρηση των μέτρων και του χρονοδιαγράμματος είναι 
ευθύνη του φορέα του έργου, που συντάσσει και σχετική έκθεση μετά την ολοκλήρωση 
των μέτρων. Οι σχετικές εκθέσεις κρατούνται στο αρχείο της εγκατάστασης και 
αποτελούν, μαζί με όλα τα άλλα στοιχεία, το ιστορικό λειτουργίας της. Το αρχείο αυτό 
να είναι στη διάθεση των συναρμόδιων Υπηρεσιών της οικείας Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης και της οικείας Περιφέρειας, καθώς και των Δ/νσεων των συναρμόδιων 



 97 

Υπηρεσιών. 
 

ΛΟΙΠΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
➢ Θα πρέπει να ορισθεί υπεύθυνος τήρησης περιβαλλοντικών όρων τόσο κατά το 
στάδιο της κατασκευής όσο και κατά το στάδιο της λειτουργίας από τον κύριο του 
έργου και της δραστηριότητας. 
➢ Απαγορεύεται η τοποθέτηση εντός έκτασης χαρακτηρισμένης ως δασικής έστω και 
προσωρινά: μπαζών, εργαλείων, εξοπλισμού, δομικών υλικών, πρώτων υλών, 
απορριμμάτων, προσωρινών εγκαταστάσεων, αποδυτηρίων, γραφείων, διαμόρφωσης 
δρόμων, έστω και απλής διέλευσης οχημάτων κλπ ή οποιασδήποτε άλλης χρήσης του 
για την εξυπηρέτηση του έργου χωρίς να έχει προηγηθεί έγγραφη σχετική άδεια από 
το αρμόδιο δασαρχείο. 
➢ Απαγορεύεται κάθε ανεξέλεγκτη έστω και προσωρινή αποθήκευση υλικών έξω από 
τις εγκαταστάσεις. 
➢ Τα κτίρια διοίκησης και ελέγχου να είναι εφοδιασμένα με τις κατάλληλες οικοδομικές 
άδειες. 
➢ Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση της προκύπτουσας λάσπης σε σωρούς ανεξέλεγκτα 
σε ανοικτούς χώρους της εγκατάστασης.  
➢ Να εξασφαλισθεί επαρκής αντιδιαβρωτική προστασία των μεταλλικών κατασκευών 
του έργου.  
➢ Να κατασκευασθεί κατάλληλο δίκτυο αγωγών συλλογής ομβρίων υδάτων στους 
χώρους της εγκατάστασης του θέματος. 
➢ Να αποφεύγεται οποιαδήποτε μη απαραίτητη ασφαλτόστρωση ή τσιμεντοποίηση 
επιφανειών. 
➢ Εντός ή πλησίον φυτικής έκτασης, δεξαμενής καυσίμων ή άλλων εύφλεκτων μέσων 
απαγορεύονται οι εργασίες κοπής και συγκόλλησης καθώς και οποιασδήποτε άλλης 
εργασίας η οποία εγκυμονεί το κίνδυνο πρόκλησης σπινθήρα και εκδήλωσης 
πυρκαγιάς. 
➢ Τα αστικά απορρίμματα να συγκεντρώνονται σε κάδους απορριμμάτων για 
περισυλλογή από τα απορριμματοφόρα του οικείου δήμου. 
➢ Να ληφθεί μέριμνα για την εξοικονόμηση ενέργειας, όπως εξοπλισμός των Η/Μ 
εγκαταστάσεων με συστήματα αύξησης του βαθμού απόδοσης και μείωσης 
ενεργειακής κατανάλωσης, γενική χρήση λαμπτήρων υψηλής απόδοσης και μεγάλης 
διάρκειας ζωής,  κλπ.  
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν όλα τα επανορθωτικά μέτρα που επιβάλλεται να ληφθούν και 
προτείνονται από την Περιβαλλοντική Μελέτη εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους 
προαναφερόμενους περιβαλλοντικούς όρους.  
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