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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Γραφείο Προέδρου 

 

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 21η (εξ αναβολής) 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 248/2019 

Σήμερα 09/10/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, 
που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 
(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός), τα μέλη του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 596517/03-10-
2019 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Χρήστου Θεοδωρόπουλου που κοινοποιήθηκε 
νόμιμα στις 03-10-2019, στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους 
Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 

Θέμα 20ο Η.Δ. 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου 
«Επικαιροποίηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Εγκατάσταση 
Λυμάτων και Βοθρολυμάτων του Δήμου Αγκιστρίου». 
 
Κατά την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε η απαρτία με σύνολο ενενήντα 
τεσσάρων (94) παρόντων επί συνόλου ενενήντα εννέα (99) Περιφερειακών 
Συμβούλων, λόγω μη ορκωμοσίας δύο (2) Περιφερειακών Συμβούλων (άρθρο 157 Ν. 
3852/2010), ενώ οι παρόντες και απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος 
έχουν ως εξής: 
 
Παρόντες: 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Πατούλης Γεώργιος 
 
Ο Πρόεδρος κ. Θεοδωρόπουλος Χρήστος 
Ο Αντιπρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος 
 
Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Δημόπουλος Γεώργιος, Νάνου Δήμητρα, 
Κεφαλογιάννη Λουκία, Λεωτσάκος Ανδρέας, Αντωνάκου Σταυρούλα, 
Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη Βασιλική (Βάσω), Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Αυγερινός 
Αθανάσιος. 
 
Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.: Κόκκαλης Βασίλειος, Πέππας Νικόλαος. 
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.: 
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Αβραμίδου-Λαμπροπούλου Ανδριανή, Αβραμοπούλου Ελένη, Αγγελάκη Δήμητρα, 
Αγγέλης Σπυρίδων, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Αγγελοπούλου Μαρία, Αδαμοπούλου 
Γεωργία (Τζίνα), Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αθανασόπουλος Ιωάννης, 
Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεβίζος Παναγιώτης, Αλιμπέρτη Βασιλική (Βίκυ), 
Αλμπάνης Ευάγγελος, Αλυμαρά Σοφία, Αναγνωστόπουλος Μάρκος, Ανδρουλακάκης 
Νικόλαος, Αποστολόπουλος Εμμανουήλ, Ασημακόπουλος Παναγιώτης, Αυγερινού 
Αφροδίτη, Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Βαθιώτης Αθανάσιος, Βαλαβάνη Στυλιανή, Βαρέλη-
Στεφανίδη Ζωή, Βάρσου Μαργαρίτα, Βασιλοπούλου Ελένη, Βενιεράτος Διονύσιος, 
Βερελή Βασιλική (Βάσω), Βιδάλη Μαρία (Μαίρη), Βίτσας Κωνσταντίνος, Βλάχου 
Γεωργία, Βοϊδονικόλας Σταύρος, Γερασιμίδου Ελένη, Γεωργόπουλος Γεώργιος, 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος, Γιαννακουλοπούλου Γρηγορία, Γιομπαζολιάς Γεράσιμος 
(Μάκης), Γρηγορίου Ηλίας, Δαλιάνη Φωτεινή, Δασκαλοπούλου Σπυριδούλα, 
Δημητρίου Γεώργιος, Δουνδουλάκη Ελένη, Δούρου Ειρήνη (Ρένα), Θεοχάρη 
Αικατερίνη (Καίτη), Καλογήρου Φανή (Φαίη) – Χριστίνα, Καραμάνος Χρήστος, 
Κατρανίδου Αναστασία (Νατάσα), Κατριβάνος Γεώργιος, Κατσιγιάννης Αθανάσιος, 
Κατσικάρης Δημήτριος, Κεχρής Ιωάννης, Κοροβέσης Στυλιανός, Κοσμίδη Ευρώπη, 
Κουρή Μαρία, Κούρτης Ανδρέας, Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος (Θοδωρής), 
Λάσκαρη-Κρασοπούλου Βασιλική, Λεονάρδου Πολυτίμη, Λογοθέτη Αικατερίνη 
(Κατερίνα), Λυμπέρη Ελένη - Κωνσταντίνα ('Ελενα), Μεθενίτης Σωτήριος, Μεθυμάκη 
Άννα, Μελάς Σταύρος, Μίχας Λεωνίδας, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρμπαγιάννη - 
Αδαμοπούλου Ευγενία, Μπενετάτος Στυλιανός, Παναγιώταρος Ηλίας, Παπαγεωργίου 
Νικόλαος, Παπαδάκης Νικόλαος, Παππά Παναγιώτα, Πρωτούλης Ιωάννης, Ράσσιας 
(Ρώμας) Χαράλαμπος (Χάρης), Σγουρός Ιωάννης, Σιώρας Ηλίας, Σμέρος Ιωάννης, 
Τζήμερος Γλαύκος-Αθανάσιος, Τουλγαρίδης Κωνσταντίνος, Τσίχλη Μαριάνα, 
Χατζηπέρος Παναγιώτης, Χρονοπούλου Νίκη 
 
Απόντες: 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αδαμόπουλος Σπυρίδων, Αθανασίου Μάριος, Αλεξανδράτος Χαράλαμπος, Αλεξίου 
Ελισσάβετ, Βλάχος Γεώργιος, Ζέρβα (Διαμαντή) Μαρία,  Τημπλαλέξης Γρηγόριος. 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ.  
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία- Αναστασία. 
 
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Χρήστος Θεοδωρόπουλος,    
μετά την αποχώρηση του Γραμματέα του Π.Σ. κ. Σπυρίδωνα Αδαμόπουλου, όρισε 
αναπληρώτριά του την Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Ελένη Αβραμοπούλου, σύμφωνα με 
την παρ. 2 του άρθρου 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής (ΦΕΚ 1497/τ. Β’/17-06-2011). 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Χρήστος 
Θεοδωρόπουλος δίνει το λόγο στον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Ν. Παπαδάκη ο οποίος 
θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 404106/22-7-2019 
εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, 
που έχει σταλεί  με την πρόσκληση και έχει ως εξής : 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/07-06-10) 
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 
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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 219173/6-11-2018 Γεν Δ/νσης Βιώσιμης Ανάπτυξης & Κλιματικής 
Αλλαγής Περιφέρειας Αττικής Ανάθεση καθηκόντων Αναπληρωτή Προϊσταμένου 
της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής στον 
Προϊστάμενο τμήματος κο Φλώρο Κων/νο (ΑΠ:221344/8-11-18 Δ/νσής μας) 

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 
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» 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?item_id=6993&cat_id=925
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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 
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 
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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:52380/2296/23-05-2019 Τμήματος Περιβ/κού και Χωρικού Σχεδιασμού/ 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΑΠ:244930/31-5-19 Δ/νσής μας) διαβιβαστικό 
μετά συνημμένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και το με ΑΠ:255815/05-
06-19 Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού Περιφέρειας Αττικής διαβιβαστικό μετά 
συνημμένης ΜΠΕ για το έργο του θέματος και της με ΑΠ:255698/5-6-19 Τμήματος 
Συλλογικών Οργάνων/ Περιφέρειας Αττικής Αποστολής ανακοίνωσης  

32. Το συνημμένο στην (31) σχετική, σχέδιο: 1ΧΑΡΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΕΡΓΩΝ 1 : 50.000 

33. Το συνημμένο στην (31) σχετική, σχέδιο: 2 ΧΑΡΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ - 
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1 : 5.000 

34. Το συνημμένο στην (31) σχετική, σχέδιο: 3 ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ 1 : 10.000 
35. Το συνημμένο στην (31) σχετική, σχέδιο: 4 ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 1 : 5.000 
36. Το συνημμένο στην (31) σχετική, σχέδιο: 5.1 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΓΩΓΩΝ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 1 : 1.000 
37. Το συνημμένο στην (31) σχετική, σχέδιο: 5.2 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΓΩΓΩΝ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ 1 : 1.000 
38. Το συνημμένο στην (31) σχετική, σχέδιο: 6.1 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΧΕΡΣΑΙΟΥ 

ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 1 : 500 
39. Το συνημμένο στην (31) σχετική, σχέδιο: 6.2 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΑΓΩΓΩΝ & ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 1 : 5.000 
40. Το συνημμένο στην (31) σχετική, σχέδιο: 6.3 ΜΗΚΟΤΟΜΗ ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ 

ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΨΩΝ: 1:100 ΜΗΚΩΝ: 1:1000 
41. Το συνημμένο στην (31) σχετική, σχέδιο: 6.4 ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 

ΠΡΟΦΙΛ ΑΓΩΓΟΥ ΕΚΒΟΛΗΣ 1 : 500 
42. Το συνημμένο στην (31) σχετική, σχέδιο: 7 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

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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ΓΗΠΕΔΟΥ ΕΕΛ 1 : 5.000 
43. Το συνημμένο στην (31) σχετική, σχέδιο: 8.1 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Α/Σ1 ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 : 250 
44. Το συνημμένο στην (31) σχετική, σχέδιο: 8.2 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α/Σ 2 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ 1 : 500 
45. Το συνημμένο στην (31) σχετική, σχέδιο: 8.3 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α/Σ 3 1 : 500 
46. Το συνημμένο στην (31) σχετική, σχέδιο: 9 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΕΛ 1 : 500 
47. Το συνημμένο στην (31) σχετική, σχέδιο: 10 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΕΕΛ 

… 
48. Το συνημμένο στην (31) σχετική, σχέδιο: 11.1 ΤΥΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 

Α/Σ 1 1 : 50 
49. Το συνημμένο στην (31) σχετική, σχέδιο: 11.2 ΤΥΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 

Α/Σ 2 1 : 50 
50. Το συνημμένο στην (31) σχετική, σχέδιο: 11.3 ΤΥΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 

Α/Σ 3 1 : 50 
51. Το συνημμένο στην (31) σχετική, σχέδιο: 12 ΧΑΡΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 1 : 

5.000 
52. Το συνημμένο στην (31) σχετική, σχέδιο: 13 ΧΑΡΤΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΡΟΠΟΥ 

ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 1 : 5.000 
53. Το συνημμένο στην (31) σχετική, σχέδιο: 14 ΧΑΡΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΡΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ 1 : 5.000 
54. Το συνημμένο στην (31) σχετική, σχέδιο: 15 ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 1 : 5.000 
55. Το συνημμένο στην (31) σχετική, σχέδιο: 16 ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ & 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ (Χάρτης και λεπτομέρεια τομής σκάμματος όδευσης 
αγωγού μεταφοράς επεξεργασμένου νερού - πυρόσβεσης από ΕΕΛ προς οικισμό 
Σκάλας) 

56. Το συνημμένο στην (31) σχετική, σχέδιο με θέμα: Ενδεικτική Διάταξη Επιφάνειας 
Διάθεσης με Άρδευση, με αριθμ σχ: Δ-Α-1, σε κλίμακα 1:250, και ημερομηνία 
Ιανουάριος 2019 

57. Τη συνημμένη στην (31) σχετική, με ΑΠ:1101/12-04-2017 Δ/νσης Υγειονομικού 
Ελέγχου ΠΕ Πειραιώς και Νήσων/ Περιφέρειας Αττικής, Απόφαση Περιφερειάρχη 
Αττικής περί «Καθορισμού Χρήσης Υδατικού Αποδέκτη και Ειδικών Όρων για τη 
Διάθεση των Επεξεργασμένων Αστικών Λυμάτων της Εγκατάστασης Επεξεργασίας 
Λυμάτων Δήμου Αγκιστρίου» 

58. Τη συνημμένης την (31) σχετική, με ΑΠ:Φ6307/4537/15/13-10-2015 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 
του έργου «Διαχείριση αστικών αποβλήτων με κομποστοποίηση και Τοπικός 
Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων του Δήμου Αγκιστρίου στη θέση 
«Σπορτέζα» της νήσου Αγκιστρίου, Περιφέρειας Αττικής» 

59. Τη συνημμένη στην (31) σχετική, Μελέτη Σχεδιασμού και Εφαρμογές του 
Συστήματος Άρδευσης στα πλαίσια της επαναχρησιμοποίησης των υγρών 
αποβλήτων της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Αγκσιτρίου 

60. Το συνημμένο στην (31) σχετική Παράρτημα ΙΙ: Μέτρα, Όροι και Περιορισμοί 
Πρόληψης και Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τη Λειτουργία της 
ΕΕΛ 

61. Το συνημμένο στην (31) σχετική Παράρτημα ΙΙΙ: Υγιεινολογικοί Υπολογισμοί 
Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων 

 
i. Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, την (31) σχετική 
«Επικαιροποίηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Εγκατάσταση 



 7 

Λυμάτων και Βοθρολυμάτων του Δήμου Αγκιστρίου». 
 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 και Βοθρολυμάτων του 
Δήμου Αγκιστρίου. 

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 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών 
όρων από την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 
 
ii. Ονομασία και είδος του έργου – Περιληπτικά το έργο 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΕΡΓΟΥ: 
«Επικαιροποίηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για 
την Εγκατάσταση Λυμάτων και Βοθρολυμάτων του Δήμου 
Αγκιστρίου». 
Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά στην 
επικαιροποίηση παλαιότερης Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων στις νέες συνθήκες και απαιτήσεις της νομοθεσίας 
καθώς και στις νέες μελέτες που εκπονήθηκαν με τίτλο: «Προμήθεια 
και Εγκατάσταση Προκατασκευασμένου Συστήματος Επεξεργασίας 
Λυμάτων και βοθρολυμάτων Οικισμού Σκάλας Δήμου Αγκιστρίου» 
καθώς και «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και 
έργων προσαγωγής και διάθεσης οικισμού Σκάλας Αγκιστρίου» 
λαμβάνοντας υπόψη ωστόσο και τις μελλοντικές ανάγκες των 
υπόλοιπων οικισμών της Νήσου Αγκιστρίου όπως π.χ. το δίκτυο 
αποχέτευσης του οικισμού Μεγαλοχωρίου. 

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. 
 

Περιληπτικά το Έργο/ Είδος και Μέγεθος Έργου  
Η ανάγκη για την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) για τον Δήμο 

Αγκιστρίου, προκύπτει από την επιτακτική και πιεστική ανάγκη για την άμεση επίλυση 
του προβλήματος της διάθεσης ανεπεξέργαστων λυμάτων, όπως αυτή γίνεται σήμερα, 
σε ένα νησί ιδιαίτερου φυσικού κάλους που βασίζει την οικονομία του κυρίως στον 
τουρισμό. 

Με δεδομένη λοιπόν την αδήριτη αναγκαιότητα υλοποίησης έργων υποδομής όπως 
αυτό της αποχέτευσης, καθώς επίσης και λόγω της ανάγκης βελτίωσης του υδατικού 
ισοζυγίου στη Νήσο, που δεν διαθέτει πηγές για την κάλυψη των αναγκών του 
πληθυσμού σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης ή άλλες βοηθητικές χρήσεις και 
εξασφαλίζει το απαραίτητο νερό είτε μέσω εγκατάστασης αφαλάτωσης είτε μέσω 
μεταφοράς με πλοία, κρίθηκε επιβεβλημένη από τον Δήμο η άμεση υποβολή πρότασης 
στο πρόγραμμα Φιλόδημος για την κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου του οικισμού 
Σκάλας, του καταθλιπτικού δικτύου από τον οικισμό έως την ΕΕΛ, την προμήθεια και 
εγκατάσταση προκατασκευασμένου συστήματος επεξεργασίας λυμάτων και 
βοθρολυμάτων κατ’ αρχήν του οικισμού Σκάλας, καθώς και του δικτύου διάθεσης της 
επεξεργασμένης εκροής. 

Ταυτόχρονα, με σκοπό την προσαρμογή στον γενικότερο και μακροχρόνιο 
σχεδιασμό που υπάρχει από τον Δήμο για την επεξεργασία λυμάτων σε όλη τη Νήσο, 
επιλέγεται η κλιμακωτή υλοποίηση ανά φάσεις των έργων υποδομής αποχέτευσης και 
επεξεργασίας λυμάτων, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις εκάστοτε χρηματοδοτικές 
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δυνατότητες του δήμου.  
Για τον σκοπό αυτό επιλέγεται: 

➢ να εγκατασταθεί προκατασκευασμένο σύστημα δυναμικότητας 3.026 ι.κ. ώστε να 
καλύπτεται η άμεση ανάγκη επεξεργασίας των λυμάτων που παράγονται από τον 
πληθυσμό του πλέον τουριστικού και αναπτυσσόμενου οικισμού Σκάλας του Δήμου 
καθώς και των βοθρολυμάτων που παράγονται από τους υπόλοιπους οικισμούς με 
ταυτόχρονη υλοποίηση του δικτύου αποχέτευσης και του δικτύου διάθεσης. 

➢ ο σχεδιασμός και η επιλογή του συστήματος να είναι κατάλληλος ώστε αυτό να 
μπορεί να επεκταθεί εύκολα καλύπτοντας τις ανάγκες και των υπόλοιπων οικισμών 
της Νήσου, χωρίς να προκύπτουν μακροχρόνιες διαδικασίες σχεδιασμού και 
αδειοδότησης.  

➢ η κατασκευή του έργου διάθεσης που προβλέπεται στην εγκεκριμένη μελέτη 
διάθεσης σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 1101/12-4-2017 απόφαση καθορισμού χρήσης 
υδάτινου αποδέκτη και ειδικών όρων για την διάθεση των επεξεργασμένων αστικών 
λυμάτων Περιφερειάρχη Αττικής, η οποία θα καλύπτει και τις μελλοντικές ανάγκες 
παροχών. 

➢ ο σχεδιασμός της εγκατάστασης και οι επιλογές του εξοπλισμού να γίνουν βάσει 
νέων δοκιμασμένων τεχνολογιών ώστε αφενός να εναρμονίζονται με το νέο σχήμα 
επεξεργασίας και αφετέρου να μπορούν να ανταποκρίνονται στις έντονες εποχιακές 
διακυμάνσεις που παρουσιάζονται λόγω του τουριστικού χαρακτήρα του 
εξυπηρετούμενου οικισμού (χαμηλά φορτία χειμερινής περιόδου). 

➢ ο σχεδιασμός της εγκατάστασης να καλύπτει τις ανάγκες επαναχρησιμοποίησης 
νερού. Στόχος να είναι δυνατή η επαναχρησιμοποίηση μέρους των επεξεργασμένων 
λυμάτων συμβάλλοντας στην μείωση του ελλειμματικού υδατικού ισοζυγίου της 
περιοχής μελέτης, καλύπτοντας τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 145116/2011 περί 
επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, όπως αυτή ισχύει 
σήμερα. 

➢ ο σχεδιασμός της εγκατάστασης να καλύπτει την συμμόρφωση της προτεινόμενης 
διάταξης και των πιθανών μελλοντικών εγκαταστάσεων στο υφιστάμενο γήπεδο στην 
περιοχή Σπορτέζα όπως αυτό υφίσταται μετά την κύρωση των δασικών χαρτών. 

➢ η υλοποίηση των εγκαταστάσεων μέσω προκατασκευασμένων compact μονάδων 
επεξεργασίας προκειμένου να υπάρχει η μικρότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση για 
το νησί, το οποίο άλλωστε δεν διαθέτει υποδομές για ανάπτυξη σημαντικών έργων 
(παραγωγή σκυροδέματος, μάντρες οικοδομικών υλικών κτλ). 

➢ ο σχεδιασμός της μονάδα έτσι ώστε, προσαρμοσμένος στις χρηματοδοτικές 
ικανότητες, να δύναται να υλοποιηθεί σε πρώτη φάση για την επεξεργασία των 
βοθρολυμάτων του νησιού αλλά και με τρόπο ώστε να είναι άμεσα επεκτάσιμο. 
Αντικείμενο του εν λόγω έργου (συνολικά και με ορίζοντα 20ετίας) αποτελούν τα 

έργα διαχείρισης λυμάτων που πρόκειται να κατασκευαστούν στη νήσο Αγκιστρίου και 
συγκεκριμένα: 
➢ τα εσωτερικά αποχετευτικά δίκτυα ακαθάρτων των οικισμών Μεγαλοχωρίου και 

Σκάλας του Δήμου Αγκιστρίου. 
➢ τους εξωτερικούς αποχετευτικούς αγωγούς και τα ενδιάμεσα αντλιοστάσια (τρία Α/Σ) 

για τη μεταφορά των συλλεγόμενων αστικών λυμάτων των προαναφερθέντων 
οικισμών στη νέα Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (η πρώτη φάση κατασκευής 
περιλαμβάνει δυο Α/Σ τα ΑΣ2 και ΑΣ3). 

➢ τη νέα Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων, της οποίας η κατασκευή προτείνεται 
σε περιοχή νότια του οικισμού Σκάλας στη θέση που προσδιορίζεται στα σχέδια της 
μελέτης. 
Τα έργα είναι απαραίτητα για την ολοκληρωμένη επίλυση του προβλήματος 

αποχέτευσης των οικιακών λυμάτων των οικισμών Σκάλας και Μεγαλοχωρίου 
(μελλοντικά) του Δήμου Αγκιστρίου. 

Σημειώνεται ότι η κατασκευή της ΕΕΛ προβλέπεται να γίνει σε τρεις φάσεις – στάδια 
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κατασκευής. Η υλοποίησή της έτσι όπως παρουσιάζεται ακολούθως, έγινε με γνώμονα 
την ευελιξία στο σχεδιασμό και στην κλιμάκωση των έργων σε συνδυασμό με τα πιθανά 
χρηματοδοτικά προγράμματα που θα υπάρξουν μελλοντικά. 

 
Εξυπηρετούμενος πληθυσμός ανά φάση κατασκευής  

➢ Α’ Φάση: Θα περιλαμβάνει την επεξεργασία αστικών λυμάτων του οικισμού Σκάλας, 
καθώς και των βοθρολυμάτων από όλους τους οικισμούς. Ο χρονικός ορίζοντας της 
Α΄ Φάσης θα είναι η 20ετία (έως το 2038). 

➢ Β΄ Φάση: Κατασκευάζεται μετά την Α΄ Φάση και περιλαμβάνει επιπλέον τα αστικά 
λύματα του Μεγαλοχωρίου. Ο χρονικός ορίζοντας της Β΄ Φάσης θα είναι η 20ετία 
(έως το 2038). 

➢ Γ΄ Φάση: Περιλαμβάνει τα αστικά λύματα και των δύο οικισμών, με χρονικό ορίζοντα 
έως το 2058. 
 
Σε περίπτωση σημαντικής καθυστέρησης ή έλλειψη επαρκούς χρηματοδότησης για 

την κατασκευή της Α΄ Φάσης, προτείνεται η κατασκευή μιας Αρχικής Φάσης με σκοπό 
την επεξεργασία μόνο βοθρολυμάτων, τα οποία θα μεταφέρονται στην εγκατάσταση με 
βυτιοφόρα. Η μονάδα αυτή θα ενσωματωθεί στη συνέχεια στα έργα των υπολοίπων 
φάσεων. 

 
 iii. Κατάταξη του έργου 

Η (31) σχετική διαβιβασθείσα ΜΠΕ βασίζεται στις απαιτήσεις της Υ.Α. αριθμ. οικ. 
170225 ΦΕΚ 135/Β΄/27-01-2014, στα αναφερόμενα στο άρθρο 4 του Ν. 4014/11, 
καθώς και στις απαιτήσεις της Υ.Α.αριθμ. 1958 ΦΕΚ 21/β/13-1-2012 όπως ισχύει. 
Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (Υ.Α. αριθμ. 1958 ΦΕΚ 21/β/13-1-2012 
«Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και 
υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.11 (ΦΕΚ 
209/Α/2011)», όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Απόφαση 20741/2012 (Φ.Ε.Κ. 
1565Β/08- 05-2012), την 173829/2014 (Φ.Ε.Κ. 2036Β/25/07/2014) και την ΔΙΠΑ/οικ 
37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-08-2016), η κατασκευή των έργων κατατάσσεται στην 4η 
Κύρια Ομάδα (Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών) και πιο συγκεκριμένα στον 
κωδικό α/α 19 (Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων (πόλεων και οικισμών) 
με διάθεση επεξεργασμένων υγρών σε επιφανειακό υδάτινο αποδέκτη ή τη θάλασσα) 
στην Κατηγορία Α της Δεύτερης Υποκατηγορίας 2 (Α2), όπου κατατάσσονται οι 
μονάδες με ισοδύναμο πληθυσμό Π <100.000. Στην προαναφερόμενη απόφαση, 
επίσης, αναφέρεται ότι δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση για τα έργα που 
κατασκευάζονται εντός σχεδίου πόλεως και ορίων οικισμών (κεντρικούς 
αποχετευτικούς αγωγούς, αντλιοστάσια και εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης).  

Ως εκ τούτου, αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η περιβαλλοντική 
αδειοδότηση - έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για:  
➢ την κατασκευή των τμημάτων των εξωτερικών αποχετευτικών αγωγών που 

κατασκευάζονται εκτός σχεδίου πόλεως και ορίων οικισμών και του ενδιάμεσου 
αντλιοστασίου Α/Σ3 για τη μεταφορά των συλλεγόμενων αστικών λυμάτων των 
οικισμών Μεγαλοχωρίου και Σκάλας του Δήμου Αγκιστρίου στη νέα Εγκατάσταση 
Επεξεργασίας Λυμάτων. 

➢ τη νέα Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων, της οποίας η κατασκευή προτείνεται 
σε περιοχή νότια του οικισμού Σκάλας, σε απόσταση περί τα 1.700m από αυτόν και 
σε έκταση 2,7 στρεμμάτων περίπου. Η εν λόγω θέση βρίσκεται παραπλεύρως του 
ΧΑΔΑ της Νήσου Αγκιστρίου. 
 
iv. Γεωγραφική θέση και Διοικητική Υπαγωγή του έργου  
Θέση 
Ο Δήμος Αγκιστρίου, διοικητικά υπάγεται στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς της 
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Περιφέρειας Αττικής και εντοπίζεται στο κέντρο του Σαρωνικού Κόλπου. Ο Δήμος 
Αγκιστρίου (Εφαρμογή Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης”), προέκυψε από την 
αναγνώριση της τέως κοινότητας Αγκιστρίου, έχει έδρα το Μεγαλοχώρι, έκταση 
13,50km2 και ο μόνιμος πληθυσμός του, σύμφωνα με την απογραφή της Ε.Σ.Υ.Ε. το 
2011, φτάνει τους 1.142 κατοίκους. Τους θερινούς μήνες, με την προσέλευση 
τουριστών, ο αριθμός των κατοίκων φτάνει περί τους 5.000. 

Η κατασκευή της ΕΕΛ προτείνεται σε έκταση 2,7 στρεμμάτων περίπου, νότια του 
οικισμού της Σκάλας, σε απόσταση περί τα 1.700m από αυτόν, 2.500m περίπου 
νοτιανατολικά του οικισμού Μεγαλοχώρι και 150m από την ακτή. Η ευρύτερη έκταση 
είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν ως χώρος διάθεσης απορριμμάτων. Ο ΧΑΔΑ έχει 
πλήρως αποκατασταθεί. Δεν εντοπίζονται ευαίσθητα στοιχεία του περιβάλλοντος της 
περιοχής και ούτε βρίσκεται σε ειδικά προστατευόμενη ζώνη. Η τοπογραφική 
αποτύπωση της έκτασης και των προτεινόμενων έργων φαίνεται στα σχέδια που 
συνοδεύουν την παρούσα μελέτη.  

Το εν λόγω οικόπεδο αποτελεί δημόσια δασική έκταση στη θέση Σπορτέζα. Η 
περιοχή πλησίον της οποίας οριοθετείται το οικόπεδο αποτελείται κυρίως από μέτριου 
ύψους βλάστηση (θάμνοι και χορτολίβαδα) και δεν παρουσιάζονται έντονες κλίσεις. Η 
πρόσβαση στο χώρο είναι εύκολή αφού υπάρχει δρόμος, του οποίου η βατότητα είναι 
καλή.  

Η θέση της εγκατάστασης κρίνεται ικανοποιητική για τους εξής λόγους: 
➢ βρίσκεται μακριά από τους οικισμούς με αποτέλεσμα να μη δημιουργούνται σχετικές 

οχλήσεις. 
➢ βρίσκεται κοντά στον αποδέκτη. 
➢ η έκταση επαρκεί αφενός για την κατασκευή των επί μέρους μονάδων των 

εγκαταστάσεων και αφετέρου για την ενδεχόμενη επέκταση των έργων στο μέλλον. 
Θα πρέπει εδώ να αναφέρουμε ότι πλησίον της περιοχής μελέτης και σε ακτίνα 

μεγαλύτερη των 5km δε συναντάται έκταση προστατευόμενη περιοχή είτε με τη 
συνθήκη Natura 2000 είτε με τη συνθήκη Ramsar και ως εκ τούτου η συγκεκριμένη 
θέση της ΕΕΛ δε βρίσκεται εντός προστατευόμενων περιοχών. 
  

Διοικητική Υπαγωγή Έργου 
Ο Δήμος Αγκιστρίου, διοικητικά υπάγεται στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής και εντοπίζεται στο κέντρο του Σαρωνικού Κόλπου. 

 
v. Φορέας του Έργου  
Αρμόδιος φορέας είναι ο Δήμος Αγκιστρίου, ο οποίος εδρεύει στον ομώνυμο 

οικισμό, Τ.Κ.180 10, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2297091260, fax: 2297091000. 
 
vi. Ομάδα μελέτης: 
Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ – Τ.Τ.Υ.Ν.Δ. 

 
vii. Η διαβιβασθείσα στην Υπηρεσία μας μελέτη (212 σελίδων μετά 

συνοδευτικών παραστατικών και διαγραμμάτων) και συμπληρωματικής 
μελέτης περιλαμβάνει: 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 
1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΈΡΓΟΥ  ......................................................................................................... 6 
1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΈΡΓΟΥ  .................................................................................. 6 
1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ  ....................................... 9 
1.3.1 Θέση  ....................................................................................................................... 9 
1.3.2 Διοικητική Υπαγωγή Έργου  ..................................................................................... 10 
1.3.3 Γεωγραφικές Συντεταγμένες Έργου ......................................................................... 10 
1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ  ................................................................................................... 12 
1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΈΡΓΟΥ  ...................................................................................................... 13 
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1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ  ........................................................................... 13 
2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  ...................................................................... 14 
3. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ  .............................................................................................................. 19 
4. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ  
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ................................................................................... 22 

5. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  .............................................. 29 
6. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ............................................................................................. 98 
7. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ......................................................... 129 
8. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  ................. 167 
9. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  ....................................... 189 
10. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ....................................... 200 
11. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ  
ΟΡΩΝ  ......................................................................................................................... 202 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΜΕΤΡΑ, ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΕΛ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΛΥΜΑΤΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ» 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: «ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ 
ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ ΣΤΗ 
ΘΕΣΗ ΣΠΟΡΤΕΖΑ». 

 
viii. Εναλλακτικές Λύσεις  
Στην περίπτωση κατασκευής του εν θέματι έργου, τηρώντας τις ελάχιστες απαιτήσεις 

της νομοθεσίας, τα κριτήρια αποκλεισμού σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν, 
προκειμένου να ληφθεί υπ’ όψιν η διαφορετικότητα και ο ξεχωριστός ειδικός 
χαρακτήρας της περιοχής. Οι κατηγορίες των κριτηρίων επιλογής που εφαρμόστηκαν 
είναι: 
➢ περιβαλλοντικά κριτήρια. 
➢ χωροταξικά κριτήρια. 
➢ λειτουργικά και γενικά κριτήρια. 
➢ κοινωνικοοικονομικά κριτήρια. 
 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Θέση Κατασκευής ΕΕΛ 
Η κατασκευή των έργων αποχέτευσης, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη 

διασφάλιση της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή. Η 
χρήση απορροφητικών ή στεγανών βόθρων αποτελεί συνεχή πηγή κινδύνου για την 
περιοχή, η οποία χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα έντονη τουριστική ανάπτυξη και 
οικιστικές πιέσεις. 

Στην προσπάθεια, επίλυσης του προβλήματος κατασκευής της ΕΕΛ διενεργήθηκε 
έρευνα στην ευρύτερη περιοχή για την εξεύρεση κατάλληλου χώρου, λαμβάνοντας 
υπόψη τα εξής: 
➢ την εγγύτητα με τους οικισμούς.  
➢ τις υφιστάμενες χρήσεις γης. 
➢ τη μείωση του αριθμού των αντλιοστασίων και/ή την κατασκευή βαρυτικού 

εξωτερικού δικτύου (χωρίς τη χρήση αντλιοστασίων). 
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➢ την εξυπηρέτηση και του οικισμού Λιμενάρια, που εντοπίζεται στα νότιο - 
νοτιοανατολικά του νησιού. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το μεγαλύτερο μέρος της νήσου Αγκιστρίου (68,1%) 
καλύπτεται από δάση. Το γεγονός αυτό περιορίζει σημαντικά τις δυνατότητες επιλογής 
κατάλληλου χώρου για την κατασκευή της ΕΕΛ. Ειδικότερα, οι εναπομείναντες 
επιλογές περιορίζονται σε δύο. Η πρώτη επιλογή αφορά τον προτεινόμενο χώρο 
πλησίον του υφιστάμενου ΧΑΔΑ και η δεύτερη τις εκτάσεις νότια –νοτιοδυτικά των 
οικισμών Μεγαλοχωρίου και Σκάλας, που καταλαμβάνονται είτε από θάμνους και 
χορτολίβαδα, είτε από αγροτικές εκτάσεις. 

Κατά τη διαδικασία επιλογής της τελικής λύσης χωροθέτησης της ΕΕΛ, η 
προαναφερόμενη περιοχή νότια –νοτιοδυτικά των μελετώμενων οικισμών, απερρίφθη 
διότι εκτείνεται σε μια ζώνη πολύ κοντά στους οικισμούς (σε απόσταση μικρότερη των 
500 m), ενώ πέρα από αυτή τη ζώνη υφίστανται δασικές εκτάσεις.  

Επιπλέον, κατά το σχεδιασμό των έργων, έγινε προσπάθεια εξεύρεσης μιας τέτοιας 
θέσης για την κατασκευή της ΕΕΛ, που θα ελαχιστοποιούσε τον αριθμό των  
αντλιοστασίων ή και που, αν ήτο δυνατό, θα καταστούσε εφικτή τη χρήση βαρυτικού 
εξωτερικού δικτύου για την μεταφορά των λυμάτων έως τη θέση αυτή, λύση που θα 
ήταν η πλέον ενδεδειγμένη. Όμως, εξαιτίας της μορφολογίας του εδάφους, των 
χρήσεων γης της ευρύτερης περιοχής, αλλά και της θέση που βρίσκονται οι 
μελετώμενοι οικισμοί (και οι δύο οικισμοί είναι παραθαλάσσιοι), δεν ήτο δυνατή η 
εύρεση μιας τέτοιας θέσης, καθιστώντας τον αριθμό των αντλιοστασίων που 
προτείνεται τον ελάχιστο δυνατό για τα δεδομένα της περιοχής. 

Αναφορικά για την εξυπηρέτηση και του οικισμού Λιμενάρια από τη νέα 
Εγκατάσταση επεξεργασίας της Νήσου Αγκιστρίου, επισημαίνεται ότι η περίπτωση 
αυτή εξετάστηκε και απορρίφθηκε για τους λόγους που αναλύονται στη συνέχεια. 
Αρχικά, η θέση του οικισμού Λιμενάρια, εντοπίζεται νότια –νοτιοανατολικά της νήσου 
Αγκιστρίου, σε σχετικά μεγάλη απόσταση από τους λοιπούς οικισμούς (μεγαλύτερη των 
4km). Επιπλέον, μεταξύ των οικισμών παρεμβάλλονται ημιορεινές εκτάσεις που 
καλύπτονται από δάση. Συνεπώς, η σύνδεση του οικισμού Λιμενάρια με τη νέα ΕΕΛ, 
θα απαιτούσε μεγάλου μήκους εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς και επιπλέον αριθμό 
αντλιοστασίων, καθώς θα έπρεπε να ακολουθήσει μια διαδρομή, τα υψόμετρα της 
οποίας δεν είναι ευνοϊκά για τη χρήση βαρυτικών αγωγών. 

Επισημαίνεται εδώ, ότι ο οικισμός Λιμενάρια, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή 
του 2011, διαθέτει πληθυσμό που φτάνει μόνο τους 128 κατοίκους. Επιπλέον, λόγω 
της θέσης του και της μεγάλης απόστασής του από τα δύο λιμάνια του νησιού που 
βρίσκονται στους οικισμούς Σκάλα και Μεγαλοχώρι, αντίστοιχα, δεν παρατηρείται 
μεγάλη πληθυσμιακή αύξηση κατά την περίοδο του καλοκαιριού. Συνεπώς, το μεγάλο 
κόστος κατασκευής, αλλά και λειτουργίας, των απαιτούμενων έργων για τη σύνδεση 
του οικισμού με τη νέα ΕΕΛ (μεγάλου μήκους αγωγός μεταφοράς και επιπλέον 
αντλιοστάσια), αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα και επιτάσσει την εύρεση 
διαφορετικής λύσης για την επεξεργασία των λυμάτων του εν λόγω οικισμού.  

Πιο συγκεκριμένα, για τον οικισμό Λιμενάρια, κρίνεται καταλληλότερη η λύση της 
κατασκευής μιας μονάδα compact, για την επεξεργασία των οικιακών λυμάτων του 
οικισμού. Η περίπτωση αυτή είναι η πλέον ενδεδειγμένη για τον εν λόγω οικισμό, 
αρχικά λόγω του μικρού αριθμού των κατοίκων και έπειτα λόγω της ελαχιστοποίησης 
του κόστους κατασκευής των έργων μεταφοράς και επεξεργασίας. 

 
Όδευση Αγωγών Διάθεσης Λυμάτων 
Ο σχεδιασμός των αποχετευτικών δικτύων, υπαγορεύθηκε από το τοπογραφικό 

ανάγλυφο και το οδικό δίκτυο, καθώς και από την χωροθέτηση της ΕΕΛ όπως 
αναλύθηκε ανωτέρω. Σε κάθε περίπτωση η κατασκευή του πραγματοποιήθηκε με βάση 
τις σύγχρονες προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας. 
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Θέση Κατασκευής αντλιοστασίων 
Λόγω του ανάγλυφου και της μορφολογίας της περιοχής, απαιτήθηκε η εγκατάσταση 

αντλιοστασίων, τα οποία θα κατασκευαστούν με τρόπο που να διασφαλίζεται η 
αποτελεσματική μεταφορά των λυμάτων, αλλά και η προστασία του ανθρωπογενούς 
και φυσικού περιβάλλοντος. Με την τήρηση των απαιτήσεων που περιγράφονται στη 
Μελέτη, δεν υπάρχει κίνδυνος όχλησης στο γύρω χώρο από τη λειτουργία τους. 

 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Το μέγεθος των έργων καθορίστηκε από τις ανάγκες της νήσου Αγκιστρίου για έργα 

αποχέτευσης και επεξεργασίας των παραγόμενων οικιακών λυμάτων, με βάσει την 
πληθυσμιακή του ανάπτυξη. 

 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Τα βασικά κριτήρια επιλογής του καταλληλότερου συστήματος επεξεργασίας 

δεδομένων των απαιτήσεων και τις μεθόδου επεξεργασίας, είναι: 
➢ η επίτευξη υψηλού βαθμού επεξεργασίας 
➢ η εξασφάλιση των όρων διάθεσης (χαρακτηριστικών εκροής). 
➢ η ευελιξία σε αυξομειώσεις του υδραυλικού και ρυπαντικού φορτιού. 
➢ τα τοπικά χαρακτηριστικά της περιοχής κατασκευής της εγκατάστασης, όπως 

μορφολογία εδάφους, επιφάνεια εγκατάστασης, κλιματολογικές συνθήκες. 
➢ η απουσία περιβαλλοντικών οχλήσεων (οσμές, θόρυβος, αισθητική, κλπ), με την 

εγκατάσταση κλειστού συστήματος προεπεξεργασίας. 
➢ η ελαχιστοποίηση του χρόνου κατασκευής. 
➢ η ελαχιστοποίηση της απαιτούμενης έκτασης για την εγκατάσταση του 

συστήματος, καθώς και των έργων υποδομής. 
➢ η μικρότερη ποσότητα παραγόμενης περίσσειας ιλύος προς απομάκρυνση. 
Για την ΕΕΛ Αγκιστρίου σε πρώτο στάδιο εξετάστηκε η λύση της επεξεργασίας των 

λυμάτων με τη μέθοδο της ενεργού ιλύος σύμφωνα με τη συμβατική μέθοδο 
επεξεργασίας (δεξαμενές τελικής καθίζησης, παρατεταμένος αερισμός, κλπ.). 

Η προτεινόμενη με την παρούσα μελέτη μέθοδος ουσιαστικά αποτελεί παραλλαγή ή 
μετεξέλιξη της αρχικής μεθόδου με χρήση Βιοαντιδραστήρων Μεμβράνης (MBR). Ο 
διαχωρισμός της ιλύος στην περίπτωση της μεθόδου ενεργού ιλύος γίνεται στις 
δεξαμενές τελικής καθίζησης που χρησιμοποιούνται στα συμβατικά συστήματα 
βιολογικής επεξεργασίας, και όχι με χρήση μεμβρανών, όπως στο MBR. 

Η αρχική μέθοδος, απορρίφθηκε διότι στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν 
απαραίτητη η επίτευξη υψηλού βαθμού επεξεργασίας, καθώς τα λύματα προβλέπεται 
να επαναχρησιμοποιούνται για άρδευση, ο διατιθέμενος χώρος ήταν σχετικά μικρός και 
με την υιοθέτηση βιοαντιδραστήρων μεμβρανών επιτυγχάνεται οικονομία κλίμακος.  

Βάσει των προαναφερθέντων προκύπτει ότι για την περίπτωση της νέας ΕΕΛ 
Αγκιστρίου αρτιότερη λύση τεχνοοικονομικά είναι η επιλογή της μεθόδου 
Βιοαντιδραστήρων Μεμβράνης (ΜBR). 

 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ 
Τα συστήματα διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων διακρίνονται σε δύο ευρείες 

κατηγορίες: 
➢ μέθοδοι επιφανειακής διάθεσης. 
➢ μέθοδοι επαναχρησιμοποίησης.  
Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τη διάθεση στη θάλασσα, που 

είναι και ο πλέον συνηθισμένος τρόπος διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων. 
Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει εκείνες τις μεθόδους που εστιάζουν στην 

ανακύκλωση του νερού, στην υποβοήθηση και στον έλεγχο της ολοκλήρωσης του 
“κύκλου του νερού” και στην ενίσχυση του υδατικού ισοζυγίου της περιοχής μελέτης.  

Η ανάκτηση υδατικών πόρων για δευτερογενείς χρήσεις είναι κριτήριο μείζονος 
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σημασίας και πρέπει να εξετάζεται κατά προτεραιότητα. Η έντονη τουριστική  ανάπτυξη 
της περιοχής έχει σαν αποτέλεσμα την όλο και αυξανόμενη ανάγκη σε νερό και τα 
επεξεργασμένα λύματα της ΕΕΛ αποτελούν έναν σημαντικό πόρο για την περιοχή, ο 
οποίος θα πρέπει να διαχειριστεί με βιώσιμο και περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο. 

Στο πλαίσιο της παρούσας Μελέτης εξετάζονται οι ακόλουθοι τρόποι διάθεσης των 
επεξεργασμένων λυμάτων: 
➢ επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων για άρδευση. 
➢ διάθεση στον υπόγειο υδροφορέα. 
➢ διοχέτευση των λυμάτων σε επιφανειακούς αποδέκτες. 
Όσον αφορά τη διάθεση στον υπόγειο υδροφορέα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι ο 

υπόγειος υδροφορέας στην περιοχή μελέτης χρησιμοποιείται για άντληση νερού 
ύδρευσης, δεν κρίνεται σκόπιμο η εξέταση της απ‘ ευθείας επαναφόρτισης του 
υπόγειου ορίζοντα, ενώ η μέθοδος της διήθησης που εφαρμόζεται σε εδάφη με μέση 
έως μεγάλη διαπερατότητα (αμμώδη ή αργιλοαμμώδη) απορρίφθηκε λόγω του 
ανάγλυφου της περιοχής. 

Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση αποτελεί μια εναλλακτική 
μέθοδο με ευρεία εφαρμογή στην Ελλάδα. Στην περίπτωση της ΕΕΛ Αγκιστρίου τα 
επεξεργασμένα λύματα θα επαναχρησιμοποιούνται εν μέρει για αρδευτικούς σκοπούς 
πρασίνου, για την κάλυψη των αναγκών της εγκατάστασης σε βιομηχανικό νερό, για 
την άρδευση της περιμετρικής φύτευσης της εγκατάστασης, για την άρδευση 
περιαστικού πρασίνου από τον δήμο μέσω βυτίων, για δασοπυρόσβεση αλλά και για 
πλύσεις οδών κτλ. Ήδη ο δήμος κατασκευάζει βαρυτικό αγωγό μεταφοράς του 
επεξεργασμένου νερού μέχρι τον οικισμό της Σκάλας που θα διευκολύνει τις ανωτέρω 
χρήσεις και αναμένεται να περιορίσει σημαντικά την κατανάλωση πόσιμου νερού. 

Η μέθοδος επεξεργασίας με Βιοαντιδραστήρες Μεμβράνης (MBR) θα διασφαλίζει 
την απαιτούμενη ποιότητα στα λύματα προκειμένου αυτά να διατεθούν προς άρδευση. 

Κατά συνέπεια, η περίπτωση της επαναχρησιμοποίησης μίας μικρής ποσότητας των 
λυμάτων για άρδευση εξετάστηκε και προέκυψε το συμπέρασμα ότι μπορεί να 
αποτελέσει αποδεκτή λύση στη συγκεκριμένη περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή η 
ποιότητα εκροής των λυμάτων θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 
145116/2011 (Φ.Ε.Κ.354/Β/8.3.2011) “Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για 
την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις”. 

Επιπρόσθετα, η διοχέτευση των επεξεργασμένων λυμάτων σε επιφανειακούς 
αποδέκτες (ρέματα, ποτάμια, θάλασσα) είναι ο πλέον συνηθισμένος τρόπος διάθεσης.  

Προτείνεται, συνεπώς, η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων μέσω αγωγού 
βαρύτητας μήκους 490m χέρσο τμήμα και 250m υποθαλάσσιο - και διαμέτρου Φ250, 
στη θάλασσα και συγκεκριμένα στο Σαρωνικό Κόλπο. 

Ο διαχυτήρας αποτελείται από δύο βραχίονες, εντελώς όμοιους μεταξύ τους 
(συμμετρικούς). Η διάμετρος του κάθε βραχίονα βαίνει μειούμενη προς τα κατάντη και 
κάθε βραχίονας φέρει 4 ανυψωτήρες. 

Σημειώνεται ότι τα επεξεργασμένα λύματα θα πρέπει να ικανοποιούν τα όρια εκροής 
Τέλος, όσον αφορά στη διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων, επισημαίνεται στο 
σημείο αυτό ότι έχει γίνει καθορισμός χρήσης υδάτινου αποδέκτη για τη διάθεση των 
επεξεργασμένων αστικών λυμάτων της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου 
Αγκιστρίου, σύμφωνα με την από 12.04.2017 απόφαση με Α.Π.: 1101 της Περιφέρειας 
Αττικής και ΑΔΑ: Ψ9Ε57Λ7-Κ2Σ. 

 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΙΛΥΟΣ 
Η διαχείριση της ιλύος που παράγεται από την επεξεργασία των αστικών λυμάτων 

αποτελεί σημαντικό πρόβλημα στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στις νησιωτικές περιοχές.  
Το κόστος διαχείρισης της ιλύος ανάλογα με την χρησιμοποιούμενη μέθοδο πρέπει 

να λαμβάνεται υπόψη για την επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου ανά περίπτωση. 
Η διάθεση της ιλύος που παράγεται από τις μονάδες επεξεργασίας λυμάτων 
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αποτελεί ένα πολύ σημαντικό παράγοντα που πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπ’ όψιν 
στο σχεδιασμό του συστήματος επεξεργασίας. 

Η επιλογή του καταλληλότερου συστήματος διάθεσης γίνεται με κριτήρια το κόστος, 
τη διαθέσιμη έκταση, τις περιβαλλοντικές και αισθητικές επιπτώσεις που σχετίζονται με 
τη διάθεση της ιλύος. 

Λαμβάνοντας υπ’ όψη το μέγεθος της ΕΕΛ και τις τοπικές συνθήκες, οι δυνατοί 
τρόποι διάθεσης ιλύος που θα παράγεται από την μονάδα είναι οι ακόλουθοι: 
➢ επεξεργασία με συν-κομποστοποίηση της ιλύος στην μονάδα κομποστοποίησης 

που θα αναπτυχθεί όπως προβλέπεται παραπλέυρως της ΕΕΛ (σύμφωνα με την 
αρ. πρωτ.: Φ6307/4537/15/13-10-2015/ ΑΕΠΟ Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Αττικής) και διάθεση για ανάπλαση τοπίων, 
ανάπτυξη περιαστικού πρασίνου,  σε κηποτεχνικές εργασίες του Δήμου ή και ως 
υλικό ημερήσιας κάλυψης ΧΥΤΑ. Σε κάθε περίπτωση το τελικό προϊόν δε θα 
χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες προϊόντων της τροφικής αλυσίδας καθώς και σε 
βοσκότοπους. 

➢ διάθεση της ιλύος σε Χ.Υ.Τ.Α. ή μονάδα κατάλληλα αδειοδοτημένη για την 
παραλαβή της αφυδατωμένης ιλύος. 

➢ γεωργική χρήση της ιλύος. 
Η πρώτη λύση αποτελεί μια απλή στο χειρισμό τεχνική λύση χαμηλού κόστους που 

διασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο των οσμών και την περάτωση της 
κομποστοποίησης σε ελεγχόμενο περιβάλλον. Τέλος, προβλέπεται ο εξευγενισμός του 
τελικού πρoιόντος και η διάθεσή του στους τελικούς χρήστες. Τονίζεται δε, ότι από την 
προτεινόμενη επεξεργασία, δεν αναμένονται υπολείμματα προς διάθεση σε Χ.Υ.Τ., 
ελαχιστοποιώντας έτσι τον περιβαλλοντικό αποτύπωμα της εφαρμογής.  

Στην αναλυτική περιγραφή κατασκευής και λειτουργίας της Μονάδας 
Κομποστοποίησης (αρ. πρωτ.: Φ6307/4537/15/13-10-2015/ΑΕΠΟ) υπάρχει στον 
υποβληθέντα Φάκελο της Μ.Π.Ε., ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, η 
παραγόμενη από την ΕΕΛ αφυδατωμένη ιλύς προβλέπεται να συν-κομποστοποιείται 
μαζί με τα υπόλοιπα ρεύματα βιοαποβλήτων. 

Η εν λόγω επεξεργασία δεν απαιτεί πρόσθετα έργα υποδομής για την εγκατάσταση 
και η παραγωγή του compost μπορεί να γίνει στα ακόλουθα στάδια: 

α) προεπεξεργασία του αποβλήτου (θρυμματισμός για τα πράσινα απόβλητα και 
τεμαχισμός για το προ διαλεγμένα βιοαπόβλητα) και εν συνεχεία ανάμειξη αυτών  

β) απόθεση μείγματος αποβλήτων στον 1ο βιοαντιδραστήρα, για ικανό διάστημα, 
ώστε να λάβει χώρα η αερόβια ζύμωση (1η φάση κομποστοποίησης) 

γ) μεταφορά στον 2ο βιοαντιδραστήρα για την ωρίμανση του κομποστ (2η φάση 
κομποστοποίησης) 

δ) ραφινάρισμα του παραγόμενου κομποστ από την ωρίμανση με κινητό κόσκινο  
Το τελικό προϊόν θα πρέπει να πληροί τα ελάχιστα ποιοτικά χαρακτηριστικά του 

προϊόντος κομποστοποίησης σύμφωνα με την ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ1016/Β/97). 
Το νησί δεν διαθέτει Χ.Υ.Τ.Α. συνεπώς η διάθεση της ιλύος έστω και μεσοπρόθεσμα 

σε οργανωμένο Χ.Υ.Τ.Α. κοντινής περιοχής (π.χ. Φυλή) απαιτεί αυξημένα έξοδα  
διαχείρισης, μεταφοράς και διάθεσης και μπορεί να εξεταστεί τόσο οικονομικά όσο και 
περιβαλλοντικά μόνο ως βραχυπρόθεσμη λύση. 

Ο σκοπός της γεωργικής χρήσης είναι η εξασφάλιση των θρεπτικών στοιχείων στις 
εδαφικές καλλιέργειες χωρίς την συσσώρευση βαρέων μετάλλων και άλλων επιβλαβών 
ουσιών. Επιπλέον η ιλύς, λόγω της περιεκτικότητας σε οργανική ύλη, όταν προστίθεται 
στο έδαφος βελτιώνει την ποιότητα του, αυξάνοντας την ικανότητα συγκράτησης νερού 
και βελτιώνοντας την συνοχή και την συσσωμάτωση του, μειώνοντας ταυτόχρονα τις 
πιθανότητες διάβρωσης. 

Για να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα όμως και για να αποφευχθούν οι 
δυσμενείς επιπτώσεις, θα πρέπει να παρακολουθούνται και να ελέγχονται οι παρακάτω 
παράμετροι: 
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➢ η λιπασματική αξία της ιλύος: άζωτο, φώσφορος, κάλιο και οργανική ύλη. 
➢ η συγκέντρωση των βαρέων μετάλλων. 
➢ η υγειονομική κατάσταση της επεξεργασμένης ιλύος. 
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (ΚΥΑ 

80568/4225/1991, Άρθρο 5), απαγορεύεται η γεωργική χρήση της ιλύος στις 
παρακάτω περιπτώσεις: 

1. σε λειμώνες ή εκτάσεις που καλλιεργούνται ζωοτροφές εφόσον οι λειμώνες 
πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για βοσκή ή η συγκομιδή των ζωοτροφών 
πραγματοποιηθεί πριν από την πάροδο ενός ορισμένου χρονικού διαστήματος. 
Για τον καθορισμό του χρονικού αυτού διαστήματος πρέπει να λαμβάνεται υπ’ 
όψιν η γεωγραφική και κλιματολογική κατάσταση της περιοχής και δεν μπορεί να 
είναι λιγότερο από τρεις βδομάδες. 

2. σε καλλιέργειες οπωροκηπευτικών κατά την περίοδο της βλάστησης με εξαίρεση 
τις καλλιέργειες των οπωροφόρων δένδρων. 

3. σε εδάφη που προορίζονται για καλλιέργειες οπωροκηπευτικών, τα οποία 
βρίσκονται σε άμεση επαφή με το έδαφος και κανονικά καταναλίσκονται σε νωπή 
κατάσταση για περίοδο δέκα μηνών από την συγκομιδή και κατά την διάρκεια της 
συγκομιδής. 

Βάσει όλων των ανωτέρω, θα μπορούσε και στην παρούσα περίπτωση να 
προτείνεται η διάθεση της παραγόμενης ιλύος σε κατάλληλα αδειοδοτημένο ΧΥΤΑ της 
περιοχής. 

Ωστόσο το νησί δεν διαθέτει Χ.Υ.Τ.Α. συνεπώς η διάθεση της ιλύος έστω και 
μεσοπρόθεσμα σε οργανωμένο Χ.Υ.Τ.Α. κοντινής περιοχής (π.χ. Φυλή) απαιτεί  
αυξημένα έξοδα διαχείρισης, μεταφοράς και διάθεσης και μπορεί να εξεταστεί τόσο 
οικονομικά όσο και περιβαλλοντικά μόνο ως βραχυπρόθεσμη λύση. 

 
ix. Συνοπτική περιγραφή του έργου 
Το έργο αφορά στην αντιμετώπιση του προβλήματος συλλογής, μεταφοράς, 

επεξεργασίας και διάθεσης των παραγόμενων αστικών λυμάτων των οικισμών 
Μεγαλοχωρίου και Σκάλας του Δήμου Αγκιστρίου. 

Συνοπτικά, τα προτεινόμενα έργα έχουν ως εξής:  
Τα λύματα κάθε οικισμού συγκεντρώνονται σε αντλιοστάσια, και μέσω εξωτερικού 

δικτύου καταθλιπτικών αγωγών - υλικού HDPE - οδηγούνται στη νέα Εγκατάσταση 
Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Αγκιστρίου. Οι αγωγοί αποχέτευσης θα 
διαστασιολογηθούν για χρονικό ορίζοντα 40ετίας (θέρος). 

Επιπλέον προτείνεται η κατασκευή νέας ΕΕΛ, η οποία πρόκειται να εξυπηρετήσει τις 
ανάγκες των οικισμών Μεγαλοχωρίου και Σκάλας για επεξεργασία των παραγόμενων 
λυμάτων. 

Η ΕΕΛ, προτείνεται να κατασκευαστεί σε οικόπεδο, το οποίο εντοπίζεται νότια του 
οικισμού Σκάλας, σε απόσταση περί τα 1.700m από αυτόν και έχει συνολική έκταση 
περί τα 2,7 στρέμματα. Η πρόσβαση στο χώρο είναι εύκολή αφού υπάρχει δρόμος, του 
οποίου η βατότητα είναι καλή. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει εδώ να αναφέρουμε ότι πλησίον της περιοχής μελέτης 
και σε ακτίνα μεγαλύτερη των 5km δε συναντάται έκταση προστατευόμενη περιοχή είτε 
με τη συνθήκη Natura 2000 είτε με τη συνθήκη Ramsar και ως εκ τούτου η 
συγκεκριμένη θέση της ΕΕΛ δε βρίσκεται εντός προστατευόμενων περιοχών. 

Τα επεξεργασμένα λύματα θα είναι κατάλληλα για απεριόριστη άρδευση σύμφωνα 
με την ΚΥΑ 145116/2011 και εναλλακτικά θα διατίθενται μέσω υποθαλάσσιου αγωγού 
στη θάλασσα, με διάχυση. Ειδικότερα, η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων γίνεται 
αρχικά μέσω χέρσου αγωγού διάθεσης, μήκους 490m και εν συνεχεία μέσω 
υποθαλάσσιου αγωγού, μήκους 250m, στο Σαρωνικό Κόλπο. 

Επισημαίνεται στο σημείο αυτό ότι έχει γίνει καθορισμός χρήσης υδάτινου αποδέκτη 
για τη διάθεση των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων της Εγκατάστασης 
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Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Αγκιστρίου, σύμφωνα με την από 12.04.2017 απόφαση 
με Α.Π.: 1101 της Περιφέρειας Αττικής και ΑΔΑ: Ψ9Ε57Λ7-Κ2Σ. (βλ. Παράρτημα V) 

Στην εν λόγω μελέτη αφενός εντοπίζονται οι διαδρομές όδευσης του προτεινόμενου 
εξωτερικού δικτύου μεταφοράς των λυμάτων καθώς και η προτεινόμενη θέση 
κατασκευής των αντλιοστασίων και αφετέρου προσδιορίζεται γεωγραφικά η 
προτεινόμενη θέση κατασκευής της ΕΕΛ Αγκιστρίου. 

Ο σχεδιασμός των έργων γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ.696/74 για την 40ετία, δηλαδή 
για το έτος 2058. Ειδικότερα ο χρονικός ορίζοντας σχεδιασμού των έργων Α’ Φάσης 
είναι το 2038, ενώ υπάρχει πρόβλεψη επεκτασιμότητας για την κάλυψη των αναγκών 
40ετίας (2058).  

 
Απογραφές Πληθυσμού 
Σύμφωνα με την απογραφή της Ε.Σ.Υ.Ε. το 2011, ο πληθυσμός του δήμου 

Αγκιστρίου φτάνει τους 1.142 κατοίκους. Τους θερινούς μήνες, με την προσέλευση 
τουριστών, ο αριθμός των κατοίκων φτάνει περί τους 3.500. 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η εξέλιξη του μόνιμου πληθυσμού των οικισμών της 
νήσου Αγκιστρίου κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες. 

Πίνακας: Εξέλιξη πληθυσμού νήσου Αγκιστρίου την εικοσαετία 1991-2011 
Οικισμός   Μόνιμος Πληθυσμός   

1991  2001  2011 
Μεγαλοχώρι  444  410  566 
Λιμενάρια   104  118  128 
Σκάλα   338  227  448 
Σύνολο:   886  755  1.142 
 
Εκτίμηση εξυπηρετούμενου πληθυσμού 
Η εκτίμηση του εξυπηρετούμενου πληθυσμού γίνεται για τους δύο οικισμούς, με 

χρονικό ορίζοντα 20ετίας και 40ετίας. Σε αυτή λαμβάνονται υπόψη τόσο ο μόνιμος 
πληθυσμός όσο και ο εποχιακός (κατά τη θερινή περίοδο). Επομένως ο μόνιμος 
εξυπηρετούμενος πληθυσμός θα είναι: 

Πίνακας: Εξυπηρετούμενος μόνιμος πληθυσμός 
Οικισμός   Μόνιμος πληθυσμός 

2018  2038  2058 
Μεγαλοχώρι  607  740  940 
Σκάλα   480  586  744 
Σύνολο   1.087  1.327  1.684 
Σημειώνεται ότι για τις ανάγκες της παρούσης μελέτης και για τη σωστή 

διαστασιολόγηση των προτεινόμενων έργων θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη, εκτός 
από τα αναφερόμενα πληθυσμιακά στοιχεία της ΕΣΥΕ, και στοιχεία που αφορούν στην 
εποχική πληθυσμιακή διακύμανση που οφείλεται στην συγκέντρωση σημαντικού 
αριθμού κατοίκων στην περιοχή κατά τους θερινούς μήνες, ήτοι θα πρέπει να ληφθεί 
υπ’ όψη ο πληθυσμός αιχμής που παρατηρείται κατά την τουριστική περίοδο.  

Για το λόγο αυτό, η ίδια μεθοδολογία υπολογισμού εφαρμόζεται και για τον εποχικό 
πληθυσμό της θερινής περιόδου. Σύμφωνα με ρεαλιστικές εκτιμήσεις, ο μέγιστος 
εξυπηρετούμενος εποχικός πληθυσμός για το καλοκαίρι του 2018 στους δύο οικισμούς, 
ήταν: Μεγαλοχώρι: 700 άτομα και Σκάλα: 2.000 άτομα. Επομένως ο εποχικός 
εξυπηρετούμενος πληθυσμός θα είναι: 

Πίνακας: Εξυπηρετούμενος εποχικός πληθυσμός 
Οικισμός   Εποχιακός πληθυσμός 

2018  2038  2058 
Μεγαλοχώρι   700  854  1.106 
Σκάλα    2.000  2.440  3.160 
Σύνολο    2.700  3.295  4.266 
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Ο συνολικά εξυπηρετούμενος πληθυσμός, παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: 

Πίνακας: Εξυπηρετούμενος συνολικός πληθυσμός 
Οικισμός   Συνολικός πληθυσμός 

2018    2038    2058 
Χειμώνας Θέρος  Χειμώνας Θέρος  Χειμώνας Θέρος 

Μεγαλοχώρι  607  1.307  740  1.595  940  2.046 
Σκάλα  480  2.480  586  3.026  586  3.746 
Σύνολο  1.087  3.787  1.327  4.621  1.526  5.792 
 

Όπως προαναφέρθηκε, η κατασκευή της ΕΕΛ προβλέπεται να γίνει σε τρεις φάσεις 
– στάδια κατασκευής. Η υλοποίησή της έτσι όπως παρουσιάζεται ακολούθως, έγινε με 
γνώμονα την ευελιξία στο σχεδιασμό και στην κλιμάκωση των έργων σε συνδυασμό με 
τα πιθανά χρηματοδοτικά προγράμματα που θα υπάρξουν μελλοντικά. 
Ειδικότερα, η κλιμάκωση των έργων προτείνεται να γίνει ως εξής: 
➢ Α΄ ΦΑΣΗ: Θα περιλαμβάνει τα αστικά λύματα της Σκάλας καθώς και βοθρολύματα 

από όλους τους οικισμούς. Ο χρονικός ορίζοντας της Α΄ Φάσης θα είναι έως το 
2038. 

➢ Β΄ ΦΑΣΗ: Κατασκευάζεται μετά την Α΄ Φάση και περιλαμβάνει επιπλέον τα αστικά 
λύματα του Μεγαλοχωρίου. Ο χρονικός ορίζοντας της Β΄ Φάσης θα είναι έως το 
2038 

➢ Γ΄ ΦΑΣΗ: Περιλαμβάνει τα αστικά λύματα και των δύο οικισμών, με χρονικό 
ορίζοντα έως το 2058. 
Σε περίπτωση σημαντικής καθυστέρησης ή έλλειψη επαρκούς χρηματοδότησης για 

την κατασκευή της Α΄ Φάσης, προτείνεται η κατασκευή μιας Αρχικής Φάσης με σκοπό 
την επεξεργασία μόνο βοθρολυμάτων, τα οποία θα μεταφέρονται στην εγκατάσταση με 
βυτιοφόρα. Η μονάδα αυτή θα ενσωματωθεί στη συνέχεια στα έργα των υπολοίπων 
φάσεων.  

Οι απαιτούμενες ποσότητες πρώτων υλών, νερού και ενέργειας για τη λειτουργία του 
έργου αναμένονται να κινηθούν σε χαμηλά επίπεδα. Ειδικότερα, η χρήση νερού στη 
μονάδα θα είναι ελάχιστη, κυρίως στον οικίσκο ελέγχου και για λόγους καθαριότητας 
και στο φίλτρο απόσμησης. 

 
Θέση έργου ως προς εκτάσεις του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της 

περιοχής 
Στο Αγκίστρι υπάρχουν τρεις οικισμοί συνολικά: Στο βόρειο τμήμα του νησιού το 

Μεγαλοχώρι και η Σκάλα και στο νότιο τμήμα τα Λιμενάρια. Οι δύο πρώτοι αποτελούν 
τους βασικούς οικισμούς του νησιού, είναι παραλιακοί, βρίσκονται στο μόνο πεδινό 
τμήμα του νησιού, είναι μικτοί (μόνιμης και παραθεριστικής διαμονής) και οι λίγες 
κεντρικές λειτουργίες που υπάρχουν στο νησί σχεδόν ισομοιράζονται σ’ αυτούς. 

Ο πλησιέστερος οικισμός στην ΕΕΛ είναι ο οικισμός της Σκάλας, ο οποίος απέχει 
1.700m από αυτήν. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει εδώ να αναφέρουμε ότι πλησίον της περιοχής μελέτης 
και σε ακτίνα μεγαλύτερη των 5km δε συναντάται έκταση προστατευόμενη περιοχή είτε 
με τη συνθήκη Natura 2000 είτε με τη συνθήκη Ramsar και ως εκ τούτου η 
συγκεκριμένη θέση της ΕΕΛ δε βρίσκεται εντός προστατευόμενων περιοχών. 

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι στη Νήσο του Αγκιστρίου έχει γίνει χαρακτηρισμός 
μόνιμου καταφυγίου άγριας ζωής, με απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής (Α.Π. 
1447/25-5-2001, ΦΕΚ 729/Β/13-6-2001 «Τροποποίηση ορίων Μόνιμου Καταφυγίου 
Άγριας Ζωής στη θέση Αγκίστρι της Κ. Αγκιστρίου»), έκτασης 11.000 στρεμμάτων. Η 
περιοχή καταλαμβάνει όλη την έκταση του νησιού εκτός από αυτή που καταλαμβάνουν 
οι οικισμοί Μεγαλοχώρι, Λιμενάρια, Σκάλα, Μετόχι, Σκλήρη. Σύμφωνα με την ανωτέρω 
απόφαση η τροποποίηση των ορίων του καταφυγίου κρίνεται απαραίτητη για τη 
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διατροφή, διαχείμανση, αναπαραγωγή των υπαρχόντων ειδών της άγριας πανίδας και 
χλωρίδας, καθώς και των μεταναστευτικών πτηνών. 

Ακόμη, στην περιοχή υπάρχει σημαντικός αριθμός πράξεων χαρακτηρισμού και 
κηρύξεις αναδασωτέων εκτάσεων από Δασαρχείο Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής. 

Επίσης, στη νήσο του Αγκιστρίου εντοπίστηκαν οι κάτωθι περιοχές με ενδιαφέρον 
φυσικό τοπίο και αξιόλογα οικοσυστήματα, οι οποίες πρέπει να προστατευθούν κυρίως 
από την έντονη οικιστική πίεση που υφίσταται η περιοχή μελέτης στο σύνολό της: 
➢ η νησίδα Απόνησος και το αλμυρό έλος στο Αγκίστρι (σε απόσταση περί τα 4km από 

τη θέση της ΕΕΛ) 
➢ η νήσος Δωρούσα, 
➢ η θέση «Κοντάρι» στο ανατολικό τμήμα του Αγκιστρίου. 
➢ ο σημαντικός αριθμός μεμονωμένων μη κατοικημένων νησίδων καθώς και 

συμπλέγματα αυτών, τα οποία σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 265/1997 Πρακτικό 
επεξεργασίας του Σ.τ.Ε για το Π.Δ. της ΖΟΕ Λαυρεωτικής, αποτελούν άκρως 
ευπαθή οικοσυστήματα, Στη νήσο Αγκιστρίου υπάρχουν 5 θεσμοθετημένες ακτές 
κολύμβησης, των οποίων η ποιότητα των υδάτων είναι εξαιρετική, όπως και της 
ευρύτερης περιοχής του νησιού. Βάσει των τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων (2010 - 
2011) του Ινστιτούτου Πληροφοριακών Συστημάτων - Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» 
από τους σταθμούς μέτρησης υδάτων και ακτών κολύμβησης, τα νερά των σημείων 
δειγματοληψίας χαρακτηρίζονταν ως “εξαιρετικής ποιότητας” και πληρούσαν τις 
προδιαγραφές τόσο των επιθυμητών όσο και των υποχρεωτικών τιμών (GI), όπως 
αυτές ορίζονται στην Οδηγία 76/160/ΕΟΚ. Η μικρότερη απόσταση της ΕΕΛ από την 
πλησιέστερη θεσμοθετημένη παραλία στο ΒΑ τμήμα του νησιού είναι περίπου ίση με 
700m. 

Τέλος, σημειώνεται ότι ολόκληρο το Αγκίστρι χαρακτηρίζεται ως βιότοπος CORINE με 
κωδικό AG0060033. 

 
xii. Οφέλη από την υλοποίηση του έργου  
Στόχος του έργου είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος συλλογής, μεταφοράς, 

επεξεργασίας και διάθεσης των παραγόμενων αστικών λυμάτων των οικισμών 
Μεγαλοχωρίου και Σκάλας του Δήμου Αγκιστρίου. 

Η ευρύτερη περιοχή μελέτης χαρακτηρίζεται από ακτές και τοπία πλούσιας φυσικής 
ομορφιάς, γεγονός που οδήγησε κατά τις τελευταίες δεκαετίες στην τουριστική 
ανάπτυξη της περιοχής, ιδίως τους θερινούς μήνες. Συνεπώς, στα πλαίσια της 
ανάπτυξης και προσαρμογής της περιοχής στα νέα δεδομένα κρίνεται επιτακτική η 
ανάγκη της προστασίας του περιβάλλοντος χώρου.  

Όπως προαναφέρθηκε, στην υπό μελέτη περιοχή δεν υφίστανται δίκτυα συλλογής 
ακαθάρτων και τα παραγόμενα λύματα καταλήγουν σε βόθρους - σηπτικούς ή 
απορροφητικούς - τα προϊόντα εκκένωσης των οποίων τις περισσότερες φορές 
διατίθενται ανεπεξέργαστα, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του φυσικού 
περιβάλλοντος καθώς και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής.  

Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η πιο πρόσφατη και πλέον σημαντική νομοθεσία 
που διέπει τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων στην Ελλάδα, είναι η ΚΥΑ 
5673/400/1997 (ΦΕΚ 192/Β/1997) σχετικά με τα μέτρα και τους όρους για την 
επεξεργασία των αστικών λυμάτων (εναρμόνιση με την Κοινοτική Οδηγία 91/271). 

Το προτεινόμενο έργο (δίκτυα αποχέτευσης και ΕΕΛ) εμπίπτει σαφώς στους 
σκοπούς της προαναφερθείσας νομοθεσίας (άρθρο 2) καθώς αποτελεί αναγκαίο μέτρο 
για τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας από τις 
αρνητικές επιπτώσεις από τη διάθεση των αστικών λυμάτων. 

Πέραν, όμως, των προαναφερθέντων, υπάρχει μια σειρά σημαντικών παραμέτρων 
που συνηγορούν στην υλοποίηση των προτεινόμενων υποδομών, όπως: 
➢ η Οδηγία πλαίσιο 2000/60 η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση της προστασίας και 

στην βελτίωση του υδάτινου περιβάλλοντος μέσω της προοδευτικής μείωσης της 
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ρύπανσης των υπόγειων υδάτων και της θάλασσας. Υπενθυμίζουμε ότι στην 
παρούσα φάση, η περιοχή μελέτης αποχετεύεται σε ιδιωτικούς βόθρους. 

➢ η απαίτηση των κατοίκων της περιοχής μελέτης για κατασκευή σύγχρονων έργων 
συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης των παραγομένων αστικών λυμάτων ώστε να 
βελτιωθούν οι συνθήκες υγιεινής και η ανταγωνιστικότητα της περιοχής ως προς τον 
τουρισμό. 
Σύμφωνα λοιπόν με την (31) σχετική μελέτη, δημιουργείται επιτακτική και 

ταυτόχρονα ζωτική ανάγκη για τη συνολική επίλυση του προβλήματος συλλογής, 
μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης των παραγόμενων οικιακών αποβλήτων, ώστε 
να αποφευχθούν οι κίνδυνοι ρύπανσης, μόλυνσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος 
εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης των λυμάτων στους φυσικούς αποδέκτες της 
περιοχής, ενώ παράλληλα θα έχουμε αναβάθμιση της ποιότητας ζωής αλλά και 
προστασία του περιβάλλοντος.  

Με την ολοκλήρωση της κατασκευής των έργων αναμένονται συνοπτικά τα εξής 
οφέλη: 
➢ η περιβαλλοντικά ασφαλής διαχείριση των παραγόμενων οικιακών λυμάτων, με 

άμεσες θετικές συνέπειες στην ποιότητα των επιφανειακών και υπογείων υδάτων της 
περιοχής. 

➢ η προστασία της δημόσιας υγείας στην ευρύτερη περιοχή, δεδομένου ότι η 
ανεξέλεγκτη απόρριψη ανεπεξέργαστων λυμάτων στο έδαφος, στη θάλασσα ή στα 
ρέματα μπορεί να προκαλέσει σοβαρές εστίες ρύπανσης. Η κατασκευή των έργων 
εγγυάται την υψηλή ποιότητα των εκροών με άμεση συνέπεια την προστασία της 
ανθρώπινης υγείας. 

➢ η προστασία και ανάδειξη του ευρύτερου φυσικού περιβάλλοντος. 
➢ η δυνατότητα υλοποίησης δράσεων επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων 

λυμάτων. 
➢ η δυνατότητα αξιοποίησης της επεξεργασμένης ιλύος. 
➢ η οικονομική ανάπτυξη και η γενικότερη αναβάθμιση της περιοχής. 
 
xiii. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
Εφόσον η υψομετρία στις περιοχές των οικισμών το επιτρέπει, δύναται να εφαρμοστεί 
η λύση της ροής των λυμάτων με βαρύτητα (φυσική ροή). Εναλλακτικά προτείνεται ο 
συνδυασμός συστήματος με φυσική ροή και όπου αυτό δεν είναι δυνατό και το 
επιτρέπει η μορφολογία της περιοχής η συλλογή των λυμάτων να γίνεται μέσω δικτύου 
αναρρόφησης με δημιουργία υποπίεσης (vacuum). 
Τα εσωτερικά δίκτυα των οικισμών Μεγαλοχωρίου και Σκάλας θα κατασκευαστούν με 
τη μέθοδο της βαρύτητας και θα είναι ακτινωτά, γεγονός που δίνει το πλεονέκτημα της 
εύκολης διεύρυνσής τους, σε περίπτωση επέκτασης των οικισμών προς οποιαδήποτε 
κατεύθυνση. Οι προτεινόμενοι αγωγοί θα είναι από υλικό PVC, σειράς 41, χρώματος 
πορτοκαλί και 
διαμέτρων Φ200 και Φ250. 
Όσον αφορά το μήκος των εσωτερικών δικτύων των εξυπηρετούμενων οικισμών του 
δήμου καθώς και του εμβαδού αυτών, κατ’ εκτίμηση υπολογίστηκαν ως εξής: 
Εκτιμώμενα μήκη εσωτερικών δικτύων οικισμών αποχετευόμενων με το σύστημα της 
βαρύτητας 
Οικισμός Μήκος Εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης (m) Έκταση (στρέμματα) 
Μεγαλοχώρι 7.010 320 
Σκάλα 5.576 486 
Σύνολο 12.586 806 
 
Περιγραφή δικτύου αποχέτευσης με συμβατικές μεθόδους 
Η πλέον διαδεδομένη μέθοδος συλλογής των λυμάτων είναι η κατασκευή δικτύων 
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αποχέτευσης με βαρύτητα. 
Οι αγωγοί αποχέτευσης είναι γενικά υπόγειοι αγωγοί που κατασκευάζονται κατά 
κανόνα σε σκάμμα και σε πιο σπάνιες περιπτώσεις σε σήραγγα. Η συμβατική μέθοδος 
κατασκευής περιλαμβάνει εκσκαφή, εγκατάσταση των σωληνώσεων, επίχωση και 
ανακατασκευή των οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων, κλπ. 
Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων με το συμβατικό σύστημα βαρύτητας (φυσική ροή), 
ενδείκνυται σε οικισμούς, ή τμήμα τους, όπου η τοπογραφική διαμόρφωση αυτών δεν 
είναι επίπεδη ή ήπια, αλλά έντονη, οπότε δεν χρειάζονται εκσκαφές σε μεγάλο βάθος 
για την τοποθέτηση των αγωγών. 
Η λύση των βαρυτικών συστημάτων αποχέτευσης προκρίνεται, σε περιοχές όπου η 
στάθμη του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα είναι χαμηλή, όταν βέβαια οι κλίσεις του 
εδάφους το επιτρέπουν. 
Όταν οι προς αποχέτευση εκτάσεις έχουν την κατάλληλη κλίση, διευκολύνεται η ταχεία 
απορροή των ακαθάρτων προς τους φυσικούς αποδέκτες (θάλασσα, ρέμα, ποτάμι κλπ) 
με τα συμβατικά συστήματα αποχέτευσης. 
Επίσης, όταν η ροή γίνεται με φυσικό τρόπο, δεν απαιτείται χρησιμοποίηση 
αντλιοστασίων, καθότι δεν αντλείται σύνολο ή μέρος των ακαθάρτων, οπότε δεν 
απαιτούνται δαπάνες κατασκευής, λειτουργίας, άντλησης και συντήρησης, που 
συναντώνται στην περίπτωση των αντλιοστασίων. 
Σημειώνεται εδώ ότι, αύξηση του μανομετρικού ύψους των αντλιών στα αντλιοστάσια, 
οδηγεί σε αύξηση της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, συνεπώς, ο 
περιορισμός της κατανάλωσης ενέργειας, επιτυγχάνεται με περιορισμό των αντλήσεων, 
που διασφαλίζεται με κατάλληλο σχεδιασμό των υδραυλικών αποχετευτικών δικτύων, 
ώστε να λειτουργούν, κατά το δυνατόν, με βαρύτητα. 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
Γενικά 
Τα λύματα συγκεντρώνονται μέσω κεντρικών αποχετευτικών αγωγών μέχρι τα όρια του 
κάθε οικισμού και μέσω εξωτερικού δικτύου (καταθλιπτικών αγωγών υλικού HDPE), 
οδηγούνται προς τις νέες Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων, νότια του οικισμού 
Σκάλας, σε απόσταση περί τα 1.700m από αυτόν και σε έκταση 2,7 στρεμμάτων 
περίπου. Οι αγωγοί αποχέτευσης διαστασιολογούνται για χρονικό ορίζοντα 40ετίας. 
 
Υπολογισμοί υδραυλικών στοιχείων αγωγών - Ροή με πίεση (Καταθλιπτικοί 
αγωγοί) 
Για τη μελέτη των καταθλιπτικών αγωγών ακαθάρτων λαμβάνονται υπ’ όψιν δύο 
ελάχιστες ταχύτητες ροής. Συγκεκριμένα, αν σε συνθήκες χαμηλής παροχής οι αντλίες 
σταματήσουν, τα υλικά που καθιζάνουν θα αποτεθούν στον πυθμένα του αγωγού. Στην 
περίπτωση αυτή, η ελάχιστη ταχύτητα είναι αυτή που απαιτείται για την μετακίνηση των 
στερεών που κατακάθισαν. Στην περίπτωση που οι αντλίες σταματούν μόνο κάτω από 
εξαιρετικές συνθήκες, η ελάχιστη ταχύτητα ροής στους αγωγούς είναι ίση με την 
ταχύτητα καθιζήσεως.  
Οι μέγιστες ταχύτητες σ’ ένα καταθλιπτικό αγωγό δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 
4,00 m/sec για αντλούμενα ανεπεξέργαστα λύματα και 6,00 m/sec για επεξεργασμένα. 
Ταχύτητες της τάξεως 0,60 - 1,30m/sec για καταθλιπτικούς αγωγούς θεωρούνται 
επαρκείς για την ταχύτητα μετακίνησης στερεών που έχουν καθιζάνει, από τη στιγμή 
που χρησιμοποιείται εσχαρισμός λυμάτων πριν την αναρρόφηση από την αντλία, ή 
σύστημα πολτοποιήσεως που φέρει η αντλία. 
 
Περιγραφή διαδρομής αγωγών μεταφοράς λυμάτων 
Διαδρομή εξωτερικού δικτύου από οικισμό Μεγαλοχωρίου (Α/Σ 1) προς τον οικισμό 
Σκάλας (Α/Σ 2): Τα λύματα του οικισμού Μεγαλοχωρίου συλλέγονται στο Α/Σ 1 (Θέση 
Α) απ’ όπου και μέσω αγωγού κατάθλιψης διαμέτρου Φ160mm, μήκους 1.800m και 
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παροχής θέρους 40ετίας 20,71l/sec μεταφέρονται στο αντλιοστάσιο Α/Σ 2 του οικισμού 
Σκάλας (θέση Β)  
 Διαδρομή εξωτερικού δικτύου από Α/Σ 2 (Θέση Β) προς Α/Σ 3 (Θέση Γ): Εν συνεχεία 
τα λύματα μεταφέρονται μέσω καταθλιπτικού αγωγού ΚΑΤ Β-Γ, μήκους 998m, 
διαμέτρου Φ250mm και παροχής θέρους 40ετίας 46,53lt/sec στο Α/Σ 3 (θέση Γ). 
Διαδρομή εξωτερικού δικτύου από Α/Σ 3 (Θέση Γ) προς ΕΕΛ: Τα λύματα από το 
αντλιοστάσιο - φρεάτιο Α/Σ 3 (θέση Γ) μεταφέρονται μέσω καταθλιπτικού αγωγού ΚΑΤ 
Γ-ΕΕΛ, διαμέτρου Φ250mm, μήκους 1.425m και παροχής 40ετίας θέρους 46,53lt/sec 
μέχρι την ΕΕΛ. 
Χαρακτηριστικά εξωτερικών αγωγών: Στους παρακάτω πίνακες δίνονται τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά των καταθλιπτικών αγωγών που περιγράφηκαν παραπάνω: 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας: Χαρακτηριστικά καταθλιπτικών αγωγών 
Για να είναι η άντληση οικονομική και για την καλή λειτουργία (αποφυγή απόθεσης 
φερτών υλών κλπ) η μέγιστη ταχύτητα 20ετίας στους καταθλιπτικούς αγωγούς δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τα 2,0 - 2,5m/sec και η ελάχιστη να διατηρηθεί πάνω από 
0,6m/sec. Η ταχύτητα των 0,6m/sec είναι η ελάχιστη ταχύτητα για να μην εμφανίζεται 
απόθεση φερτών υλών. Σε περίπτωση όμως που οι κύκλοι άντλησης δεν είναι συχνοί 
και έχουμε μακροχρόνια παραμονή των λυμάτων εντός του αγωγού με κίνδυνο να 
παρουσιαστεί απόθεση φερτών, η ελάχιστη ταχύτητα πρέπει να εκλέγεται τουλάχιστο 
1,0m/sec. Με την ταχύτητα αυτή εξασφαλίζεται ο αυτοκαθαρισμός του αγωγού και η 
παράσυρση των επικαθίσεων σε κάθε κύκλο άντλησης. 
 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
Η μορφολογία του εδάφους στην περιοχή των υπό μελέτη έργων επιτάσσει την 
κατασκευή αντλιοστασίων για τη μεταφορά των λυμάτων. Αναλυτικότερα, κάθε 
αντλιοστάσιο θα περιλαμβάνει, συνοπτικώς και κατά περίπτωση, τον ακόλουθο 
εξοπλισμό: 
i) Τα αντλητικά συγκροτήματα.  
ii) Τη διάταξη εσχάρωσης/διαχείρισης φερτών των εισερχόμενων λυμάτων στο 
προκατασκευασμένο αντλιοστάσιο. 
iii) Τα προβλεπόμενα θυροφράγματα/δικλείδες απομόνωσης. 
iv) Το σύστημα απόσμησης και εξαερισμού. 
v) Τις σωληνώσεις κατάθλιψης και εκκένωσης.  
vi) Τα υδραυλικά εξαρτήματα, ήτοι δικλείδες απομονώσεως, βαλβίδες αντεπιστροφής 
κ.λπ. 
vii) Τον ηλεκτρικό πίνακα χαμηλής τάσης. 
viii) Το Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (Η/Ζ). 
ix) Το σύστημα αυτοματισμού 
x) Πλήρεις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις για την κίνηση, τον φωτισμό και τις απαιτούμενες 
γειώσεις. 
Σημειώνεται ότι τα αντλιοστάσια Α/Σ 1 και Α/Σ 2 χωροθετούνται εντός των ορίων των 
οικισμών Μεγαλοχωρίου και Σκάλας αντίστοιχα ενώ το αντλιοστάσιο Α/Σ 3, 
κατασκευάζεται υπόγεια επί της οδού Σκάλας - ΕΕΛ και χωροθετείται νότια του 
οικισμού της Σκάλας. 
Τα αντλιοστάσια προβλέπεται να είναι προκατασκευασμένου τύπου, απολύτως κλειστά 
και στεγανά. Θα είναι προκατασκευασμένα από είτε HDPE, είτε από GRP, είτε από 
ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316, το δε υλικό κατασκευής και ο σχεδιασμός του θαλάμου 
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θα έχει στατικώς φέρουσα ικανότητα. Κάθε αντλιοστάσιο θα αποτελείται από το 
εξωτερικό κυλινδρικό περίβλημα, μέσα στο οποίο θα υπάρχει ο στεγανός θάλαμος 
άφιξης και συλλογής των λυμάτων, κατασκευασμένος είτε από HDPE, είτε από GRP, 
είτε από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316. Στον θάλαμο αυτό θα καταλήγει ο αγωγός 
προσαγωγής των λυμάτων. Οι εγκατεστημένες αντλίες θα είναι τουλάχιστον δύο (2), εκ 
των οποίων η μία σε εφεδρεία, ενώ θα εξασφαλίζεται αυτόματη εναλλαγή της 
λειτουργίας τους για την ομοιόμορφη φθορά τους. 
Οι αντλίες θα είναι όμοιες και ισοδύναμες ανά αντλιοστάσιο.  
Παράλληλα, παραπλεύρως των υπόγειων αντλιοστασίων, θα κατασκευαστούν οικίσκοι 
στέγασης του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και του συστήματος απόσμησης κάθε 
αντλιοστασίου. Ο οικίσκος θα φέρει μεταλλικό σκελετό, με θερμογαλβανισμένους 
μεταλλικούς κοιλοδοκούς ενσωματωμένους στα τοιχώματα και θα αποτελεί 
προκατασκευασμένο ή και τυποποιημένο προϊόν εμπορίου. Η βάση έδρασης του 
οικίσκου θα κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα. 
 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 
Γενικά 
Η νέα ΕΕΛ, η οποία θα κατασκευαστεί, πρόκειται να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των 
οικισμών Μεγαλοχωρίου και Σκάλας του Δήμου Αγκιστρίου, όπου προτείνεται και η 
κατασκευή δικτύων συλλογής, για επεξεργασία των παραγόμενων λυμάτων. Η 
υλοποίησή της έτσι όπως παρουσιάζεται ακολούθως, έγινε με γνώμονα την ευελιξία 
στο σχεδιασμό και στην κλιμάκωση των έργων σε συνδυασμό με τα πιθανά 
χρηματοδοτικά προγράμματα που θα υπάρξουν μελλοντικά. 
 
 
 
 
Πίνακας: Εξυπηρετούμενος πληθυσμός ανά φάση κατασκευής 

 Α΄ ΦΑΣΗ: Θα περιλαμβάνει τα αστικά λύματα της Σκάλας καθώς και βοθρολύματα 
από όλους τους οικισμούς. Ο χρονικός ορίζοντας της Α΄ Φάσης θα είναι έως το 
2038. 

 Β΄ ΦΑΣΗ: Κατασκευάζεται μετά την Α΄ Φάση και περιλαμβάνει επιπλέον τα αστικά 
λύματα του Μεγαλοχωρίου. Ο χρονικός ορίζοντας της Β΄ Φάσης θα είναι έως το 
2038 

 Γ΄ ΦΑΣΗ: Περιλαμβάνει τα αστικά λύματα και των δύο οικισμών, με χρονικό ορίζοντα 
έως το 2058. 

Σε περίπτωση σημαντικής καθυστέρησης ή έλλειψη επαρκούς χρηματοδότησης για την 
κατασκευή της Α΄ Φάσης, προτείνεται η κατασκευή μιας Αρχικής Φάσης με σκοπό την 
επεξεργασία μόνο βοθρολυμάτων, τα οποία θα μεταφέρονται στην εγκατάσταση με 
βυτιοφόρα. Η μονάδα αυτή θα ενσωματωθεί στη συνέχεια στα έργα των υπολοίπων 
φάσεων. 
Η ΕΕΛ, προτείνεται να κατασκευαστεί σε οικόπεδο, το οποίο εντοπίζεται νότια του 
οικισμού Σκάλας και σε απόσταση περί τα 1.700m από αυτόν. Η συνολική του έκταση 
είναι περί τα 2,7 στρέμματα. Η πρόσβαση στο χώρο είναι εύκολή αφού υπάρχει 
χωματόδρομος, του οποίου η βατότητα είναι καλή. Η εν λόγω θέση βρίσκεται 
παραπλεύρως του αποκατεστημένου ΧΑΔΑ της Νήσου Αγκιστρίου. 
Στο σημείο αυτό θα πρέπει εδώ να αναφέρουμε ότι πλησίον της περιοχής μελέτης και 
σε ακτίνα μεγαλύτερη των 5km δε συναντάται έκταση προστατευόμενη περιοχή είτε με 
τη συνθήκη Natura 2000 είτε με τη συνθήκη Ramsar και ως εκ τούτου η συγκεκριμένη 
θέση της ΕΕΛ δε βρίσκεται εντός προστατευόμενων περιοχών. 
Τα επεξεργασμένα λύματα θα είναι κατάλληλα για απεριόριστη άρδευση σύμφωνα με 
την ΚΥΑ 145116/2011 και εναλλακτικά θα διατίθενται μέσω υποθαλάσσιου αγωγού στη 
θάλασσα, με διάχυση. 
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Επισημαίνεται στο σημείο αυτό ότι έχει γίνει καθορισμός χρήσης υδάτινου αποδέκτη για 
τη διάθεση των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων της Εγκατάστασης Επεξεργασίας 
Λυμάτων Δήμου Αγκιστρίου, σύμφωνα με την από 12.04.2017 απόφαση με Α.Π.: 1101 
της Περιφέρειας Αττικής και ΑΔΑ: Ψ9Ε57Λ7-Κ2Σ. (βλ. Παράρτημα V) 
 
Παροχές σχεδιασμού 
Οι εκτιμήσεις των παροχών ακαθάρτων βασίζονται στις αντίστοιχες παροχές υδατικής 
κατανάλωσης, αφού αφαιρεθούν οι ποσότητες που δεν καταλήγουν στο δίκτυο 
αποχέτευσης. Οι υπόλοιπες ποσότητες, οι οποίες καταλήγουν στην αποχέτευση, 
εκτιμώνται σαν σταθερό ποσοστό των καταναλώσεων ύδρευσης, το οποίο εξαρτάται 
από τις τοπικές συνθήκες. Η Ε.ΥΔ.Α.Π (1985) συνιστά γενικά ποσοστό 85%, εκτός από 
παραθεριστικές περιοχές και τις περιοχές υψηλής εισοδηματικής τάξης, όπου συνιστά 
ποσοστό 80%. 
Στην παρούσα μελέτη η ειδική κατανάλωση ύδατος λαμβάνεται ίση με 210 lt/κάτοικο-d, 
ενώ η ειδική παροχή ακαθάρτων λαμβάνεται ίση με το 80% της ειδικής κατανάλωσης 
νερού, τιμή αντιπροσωπευτική για την περιοχή της μελέτης. Επομένως η μέση 
ημερήσια παροχή λυμάτων (παροχή σχεδιασμού της εγκατάστασης) είναι ίση με το 
γινόμενο του ισοδύναμου πληθυσμού και της ειδικής παροχής ακαθάρτων. 
 
Πίνακας: Παροχές σχεδιασμού 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ρυπαντικά φορτία σχεδιασμού 
Ειδικά ρυπαντικά φορτία σχεδιασμού 
Το παραγόμενο ρυπαντικό φορτίο των αστικών λυμάτων υπολογίσθηκε σύμφωνα με 
τον Ισοδύναμο Πληθυσμό Σχεδιασμού της εγκατάστασης. Για τον υπολογισμό του 
συνολικά παραγόμενου ρυπαντικού φορτίου των αστικών λυμάτων χρησιμοποιήθηκαν 
οι εξής ανά κάτοικο και ημέρα φορτίσεις: 
Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (BOD5) = 60 gr / κάτοικο / ημέρα 
Αιωρούμενα στερεά (SS) = 70 gr / κάτοικο / ημέρα 
Ολικό άζωτο (ΤΝ) = 12 gr / κάτοικο / ημέρα 
Ολικός φώσφορος (ΤP) = 3,5 gr / κάτοικο / ημέρα 
 
Ρυπαντικά φορτία εισόδου της εγκατάστασης 
Τα ρυπαντικά φορτία των λυμάτων προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό του 
εκάστοτε ειδικού ρυπαντικού φορτίου και του ισοδύναμου πληθυσμού σχεδιασμού. 
 
Θερμοκρασίες σχεδιασμού 
Για το σχεδιασμό της εγκατάστασης ελήφθησαν οι ακόλουθες θερμοκρασίες λυμάτων: 
Θερμοκρασία λυμάτων 
Χειμώνας 15ο C Θέρος 25ο C 
Πίνακας: Ρυπαντικά φορτία σχεδιασμού 
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Ποιοτικά χαρακτηριστικά επεξεργασμένων λυμάτων 
Τα επεξεργασμένα λύματα θα επαναχρησιμοποιούνται εν μέρει για αρδευτικούς 
σκοπούς αλλά και λοιπές χρήσεις όπως για την κάλυψη των αναγκών της ΕΕΛ σε 
βιομηχανικό νερό, για την άρδευση της φύτευσης της εγκατάστασης, για την άρδευση 
περιαστικού πρασίνου από τον δήμο μέσω βυτίων, για δασοπυρόσβεση αλλά και για 
πλύσεις οδών. Ήδη ο δήμος κατασκευάζει βαρυτικό αγωγό μεταφοράς του 
επεξεργασμένου νερού μέχρι τον οικισμό της Σκάλας που θα διευκολύνει τις ανωτέρω 
χρήσεις καθώς και τις ανάγκες για πυρόσβεση μέσω πυροσβεστικών κρουνών και 
αναμένεται να περιορίσει σημαντικά την κατανάλωση πόσιμου νερού. Για το λόγο αυτό 
τα απαιτούμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους θα είναι σύμφωνα με την ΚΥΑ 
145116/11 (Πίνακας 3 αστική, περιαστική χρήση).  
Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων λυμάτων θα είναι τα ακόλουθα: 
Πίνακας: Ανώτατα όρια εκροής επεξεργασμένων λυμάτων 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει ανάγκη επαναχρησιμοποίησης, τα επεξεργασμένα 
λύματα θα διατίθενται μέσω αγωγού βαρύτητας, διαμέτρου Φ250 και συνολικού μήκους 
740m, στο Σαρωνικό Κόλπο, με τη μέθοδο της διάχυσης. Ειδικότερα, η διάθεση θα 
γίνεται αρχικά μέσω χερσαίου αγωγού μήκους 490m και εν συνεχεία μέσω 
υποθαλάσσιου αγωγού, μήκους 250m. Το πέρας του αγωγού διάχυσης τοποθετείται 
περίπου κατά την ισοβαθή των -43m. Το ποσοστό των λαμβανομένων δειγμάτων που 
μπορεί να βρίσκονται εκτός των ανωτέρω ορίων, καθώς και η ποιότητα των δειγμάτων 
αυτών, καθορίζεται στο παράρτημα Ι της ΚΥΑ 5673/400/97. 
Σύμφωνα με την Απόφαση καθορισμού χρήσης υδάτινου αποδέκτη και ειδικών όρων 
για την διάθεση με αρ. πρωτ. 1101 / 12 / 04 /2017 (ΑΔΑ: Ψ9Ε57Λ7-Κ2Σ) τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων πριν την διάθεσή τους στον 
τελικό αποδέκτη, θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Ι της 
Κ.Υ.Α. 5673/400/1997 ως ισχύει δηλαδή: BOD5 ≤ 25 mg/l, COD ≤ 125 mg/l, TSS ≤ 35 
mg/l. 
 
Διάθεση παραπροϊόντων επεξεργασίας 
Η διάθεση της ιλύος θα γίνεται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο χώρο ή εγκατάσταση. Η 
περιεκτικότητά της σε στερεά θα είναι τουλάχιστον 18%. Με την με αρ. πρωτ. 
Φ6307/4537/15/13-10-2015 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΔΑ: 
Ω0ΤΕΟΡ1Κ-ΓΓΩ) 10ετούς διάρκειας για την Διαχείριση αστικών αποβλήτων με 
κομποστοποίηση του Δήμου στη θέση «Σπορτέζα», προβλέπονται στο είδος των 
στερεών αποβλήτων που θα εισέρχονται για διαχείριση στην εγκατάσταση και λάσπες 
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από την επεξεργασία αστικών λυμάτων (19.08.05 - R3) σύμφωνα με τον «Ευρωπαϊκό 
Κατάλογο Αποβλήτων». Συνεπώς η περίσσεια αφυδατωμένη ιλύς από την 
εγκατάσταση επεξεργασίας, θα οδηγείται μελλοντικά όταν κατασκευαστεί το έργο της 
διαχείρισης αστικών αποβλήτων παραπλεύρως προς κομποστοποίηση. 
Επίσης είναι σκόπιμο να εξετασθεί και η δυνατότητα γεωργικής χρήσης της ιλύος. 
Σύμφωνα με το σχέδιο αναθεώρησης της Οδηγίας 86/278, η ιλύς πρέπει να έχει 
υποστεί προηγμένη επεξεργασία, πριν τη διάθεση στο έδαφος ώστε να εξασφαλιστεί η 
χωρίς ιδιαίτερη περιορισμούς διάθεσή της.  
Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα διατίθεται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο χώρο. Τα 
υπόλοιπα παραπροϊόντα της εγκατάστασης δηλαδή τα εσχαρίσματα και η άμμος από 
τη Μονάδα Προεπεξεργασίας, θα μεταφέρονται με ευθύνη του Δήμου σε αδειοδοτημένο 
χώρο ή εγκατάσταση μαζί με τα υπόλοιπα αστικά στερεά απόβλητα. 
 
Κεντρικός Αγωγός Μεταφοράς των Λυμάτων 
Από το αντλιοστάσιο Α/Σ 3, που κατασκευάζεται υπόγεια επί της οδού Σκάλας - ΕΕΛ, 
στο οποίο καταλήγουν τα λύματα των υπό μελέτη οικισμών Αγκιστρίου, ξεκινά ένας 
καταθλιπτικός αγωγός διαμέτρου Φ250, κατασκευασμένος από HDPE, 3ης γενιάς και 
μήκους περίπου 1.425m, μέσω του οποίου τα επεξεργασμένα λύματα μεταφέρονται 
στην ΕΕΛ. 
 
Σύστημα ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό σε βιοαντιδραστήρα 
μεμβρανών (MBR) 
To εν λόγω σύστημα αποτελεί παραλλαγή του παρατεταμένου αερισμού. Στην εν λόγω 
παραλλαγή οι δεξαμενές τελικής καθίζησης αντικαθίστανται από μεμβράνες διήθησης 
στις οποίες επιτυγχάνεται ο διαχωρισμός των επεξεργασμένων λυμάτων. Σε αυτή την 
μεθοδολογία, οι συγκεντρώσεις βιομάζας στον κυρίως βιοαντιδραστήρα είναι πολύ 
μεγαλύτερες σε σχέση με τον παρατεταμένο αερισμό με αποτέλεσμα να μειώνεται 
σημαντικά ο απαιτούμενος όγκος. 
Υπάρχουν πλήθος συστημάτων MBR διαφόρων τεχνολογιών και διαμορφώσεων. Οι 
πλέον διαδεδομένες είναι α) μεμβράνες επίπεδου πλαισίου (flat sheet) και β) κοίλες 
μεμβράνες (hollow fiber). 
Τα βασικά χαρακτηριστικά λειτουργίας φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 
 
 
 
 
 
 
Τα βασικότερα πλεονεκτήματα του συστήματος είναι: 

 Κατάληψη ελάχιστου χώρου 
 Πολύ υψηλή απομάκρυνση οργανικού φορτίου. 
 Πολύ υψηλή ποιότητα εκροής ως προς τα στερεά λόγω της υπερδιήθησης μέσα από 

τις μεμβράνες (θολότητα < 2NTU) 
 Υψηλή απομάκρυνση αζώτου με σωστό σχεδιασμό της διεργασίας νιτροποίησης – 

απονιτροποίησης. 
 Υψηλή απομάκρυνση φωσφόρου είτε με βιολογική αποφωσφόρωση είτε με χημική 

κατακρήμνιση του φωσφόρου είτε με συνδυασμό των δύο μεθόδων 
 Πολύ υψηλή απομάκρυνση παθογόνων ακόμα και χωρίς προσθήκη μονάδας 

απολύμανσης (λόγω της μηχανικής φίλτρανσης και παρεμπόδισης αυτών μέσα από τις 
μεμβράνες). 

 Μηδενικές οχλήσεις, αφού η κυρίως βιολογική βαθμίδα δεν παράγει δυσοσμίες, 
απουσιάζει η καθίζηση και η πιθανή παρουσία αφρών εκεί, ενώ η εφαρμογή 
συστήματος υποβρύχιας διάχυσης μηδενίζει την εκπομπή σταγονιδίων. 
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 Μεγάλη ευστάθεια στις μεταβολές του υδραυλικού και οργανικού φορτίου αλλά και 
τοξικών λόγω του μεγάλου χρόνου αερισμού αλλά και της δυνατότητας αυξομοίωσης 
της συγκέντρωσης μέσα στον αντιδραστήρα. 

 Πολύ μικρή παραγωγή περίσσειας ιλύος και παράλληλα πλήρης σταθεροποίηση 
αυτής στην δεξαμενή αερισμού, έτσι ώστε να μην απαιτεί περίπλοκα συστήματα 
επεξεργασίας. 

 Στην Ελλάδα υπάρχει πλέον σημαντική εμπειρία στο σχεδιασμό και κατασκευή 
συστημάτων επεξεργασίας παρατεταμένου αερισμού σε βιοαντιδραστήρα μεμβρανών 
καθώς λόγω των πλεονεκτημάτων που αναφέρθηκαν προηγουμένως τυγχάνει ευρείας 
εφαρμογής. 
Τα κυριότερα μειονεκτήματα της μεθόδου είναι: 
Το αναλογικά υψηλότερο κατασκευαστικό και λειτουργικό κόστος 
Σχετικά υψηλή κατανάλωση ενέργειας, ιδιαίτερα λόγω του air scouring των μεμβρανών. 
Απαίτηση για καλύτερη προεπεξεργασία των λυμάτων. 
 
Σύγκριση των μεθόδων επεξεργασίας 
Σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στην (31) σχετική μελέτη, συναξιολογώντας τα κριτήρια 
επιλογής, βάσει της προαναφερθείσας ανάλυσης και λαμβάνοντας υπόψη την 
περιγραφή και τα χαρακτηριστικά των συστημάτων των προηγούμενων παραγράφων, 
προκύπτει ότι το καταλληλότερο, από άποψης λειτουργικότητας, αποτελεσματικότητας 
επεξεργασίας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων, είναι το Σύστημα Ενεργού Ιλύος 
Παρατεταμένου Αερισμού με μεμβράνες (MBR), το οποίο και προτείνεται να 
κατασκευαστεί για την επεξεργασίας των λυμάτων του οικισμού Σκάλας της Νήσου 
Αγκιστρίου. 
 
Συνοπτική περιγραφή ΕΕΛ 
Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει τα παρακάτω επιμέρους τμήματα: 
1. Προκαταρκτική επεξεργασία σε compact συστήματα προεπεξεργασίας λυμάτων και 
βοθρολυμάτων 
2. Δεξαμενή και αντλιοστάσιο εξισορρόπησης 
3. Σύστημα λεπτοεσχάρωσης λυμάτων 
4. Βιολογική επεξεργασία σε compact συστήματα μεμβρανών (MBR) 
5. Μονάδα απολύμανσης. 
6. Δεξαμενή επεξεργασμένων υγρών - άρδευσης. 
7. Έργα διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων (χερσαίος και υποθαλάσσιος αγωγός) 
8. Επεξεργασία ιλύος. 
9. Κτιριακά έργα (οικίσκοι εξυπηρέτησης). 
10. Αυτοματισμοί - Η/Μ. 
11. Βοηθητικά δίκτυα - Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου – Μέτρα ασφαλείας 
Η επιλεγμένη μέθοδος επεξεργασίας της εν λόγω ΕΕΛ είναι το Σύστημα Ενεργού 
Ιλύος Παρατεταμένου Αερισμού με Μεμβράνες (MBR) σε compact σύστημα. Η εν 
λόγω μέθοδος έχει πολύ υψηλή ποιότητας εκροής. 
Σήμερα υπάρχουν πλήθος συστημάτων MBR διαφόρων τεχνολογιών και 
διαμορφώσεων, τα οποία είναι αδύνατον να μελετηθούν όλα στο πλαίσιο της παρούσας 
μελέτης. Για τον σκοπό αυτό επιλέγεται η υιοθέτηση συστήματος μεμβρανών οριζόντιου 
πλαισίου (flat sheet) έναντι κοίλων (hollow fiber). Τα χαρακτηριστικά των μεμβρανών 
που επιλέγονται για την εκπόνηση της παρούσας (flux, απαιτούμενος αέρας, κ.λπ.) 
βασίζονται στα χαρακτηριστικά παρόμοιων μεμβρανών της αγοράς και αποτελούν 
ασφαλή «παραδοχή». Η τελική επιλογή του συστήματος θα γίνει από τον Ανάδοχο 
κατασκευαστή με βάση τα Τεύχη δημοπράτησης στα οποία θα υπάρχει το περιθώριο 
πολλαπλών επιλογών μεταξύ παρόμοιων συστημάτων. Επίσης, το κόστος των 
διαφόρων συστημάτων μεμβρανών για αυτό το μέγεθος της εγκατάστασης είναι 
παρόμοιο. 
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Μονάδα προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων και αστικών λυμάτων 
Η προεπεξεργασία των βοθρολυμάτων της αρχικής φάσης καθώς και τον αστικών 
λυμάτων της Α΄ Φάσης, πραγματοποιείται σε compact σύστημα εσχάρωσης – 
εξάμμωσης – λιποσυλλογής μέγιστης δυναμικότητας 108 m3/h (30 L/s). Για την κάλυψη 
των αναγκών των φάσεων Β΄ και Γ΄ θα εγκατασταθεί ένα επιπλέον ισοδύναμο σύστημα 
προεπεξεργασίας.  
Τα βοθρολύματα μεταφέρονται στην εγκατάσταση μέσω βυτιοφόρων οχημάτων, τα 
οποία εκκενώνουν σε κατάλληλη διάταξη. Για την πρόσβαση των βυτιοφόρων 
οχημάτων στη μονάδα υποδοχής διαμορφώνεται επαρκής χώρος στάθμευσης και 
ελιγμών πλησίον της μονάδας. Η δικλείδα εκκένωσης των οχημάτων συνδέεται 
κατευθείαν σε ταχυσύνδεσμο εισόδου και ηλεκτροβάνα (DN 100). Η μονάδα υποδοχής 
βοθρολυμάτων εξυπηρετεί ένα βυτιοφόρο όχημα κάθε φορά. Η σύνδεση του στομίου 
εξόδου του βυτιοφόρου με τον ταχυσύνδεσμο της διάταξης γίνεται μέσω εύκαμπτου 
κατάλληλου πλαστικού αγωγού. Στην είσοδο της διάταξης τοποθετείται (μετά τον 
ταχυσύνδεσμο) δικλείδα, η οποία προσφέρει προστασία της μονάδας από υπερχείλιση. 
Σε περίπτωση μέγιστης στάθμης στην εσχάρωση της διάταξης, η δικλείδα φράσει το 
στόμιο εισόδου και δεν επιτρέπει την εισαγωγή βοθρολυμάτων μέχρις ότου η στάθμη 
των λυμάτων υποχωρήσει. Η δικλείδα θα παραμένει κλειστή όταν δεν υπάρχει 
βυτιοφόρο προς εκκένωση για την αποφυγή διασποράς οσμών στον περιβάλλοντα 
χώρο. 
Τα δύο συστήματα τοποθετούνται εξωτερικά, είναι πλήρως στεγανά και φέρουν στόμια 
αναρρόφησης του δύσοσμου αέρα από το δίκτυο απόσμησης. 
Στην επιλεγόμενη διάταξη λαμβάνουν μέρος αυτόματα η εσχάρωση, η εξάμμωση και η 
απομάκρυνση λιπών των εισερχομένων λυμάτων. Η κυλινδρική εσχάρα, τύπου 
περιστρεφόμενου κοχλία-τύμπανου, θα αποτελείται από διάκενα 6 mm τα οποία 
συγκρατούν όλα τα στερεά που έχουν μεγαλύτερη διάσταση. Ο καθαρισμός των 
διακένων γίνεται μέσω κατάλληλων βουρτσών προσαρμοσμένων στην άκρη του 
κοχλία. Τα εσχαρίσματα μεταφέρονται, συμπιέζονται κι αφυδατώνονται μηχανικά. 
Στη δεξαμενή της διάταξης υπάρχουν δύο κοχλίες. Ένας, τοποθετημένος στο πυθμένα 
κατά μήκος της δεξαμενής, ο οποίος μεταφέρει την άμμο στην αρχή της δεξαμενής και 
στο βαθύτερο σημείο της. Εκεί ο δεύτερος κοχλίας, πλάγια τοποθετημένος, 
παραλαμβάνει και μεταφέρει την άμμο, η οποία τελικά εναποτίθεται, μέσω σέσουλας, 
στο κάδο αποκομιδής. 
Και οι δύο κοχλίες λειτουργούν ταυτόχρονα ανά τακτικά χρονικά διαστήματα μέσω του 
PLC του ηλεκτρικού πίνακα. Έτσι επιτυγχάνεται η σταδιακή συσσώρευση της άμμου 
στο χαμηλότερο σημείο της δεξαμενής. Με τον ίδιο τρόπο, στα διαστήματα παύσης του 
πλάγιου κοχλία, επέρχεται η μερική αφυδάτωση της άμμου. 
Κοντά στον πυθμένα της δεξαμενής εξάμμωσης και κατά μήκος της, υπάρχει σύστημα 
αερισμού μέσω του οποίου τα λίπη επιπλέουν και μεταφέρονται στη δεξαμενή του 
λιποσυλλέκτη. Ο αερισμός γίνεται μέσω δύο φυσητήρων (ο ένας εφεδρικός). Η 
μεταφορά των λιπών γίνεται με έκκεντρη αντλία. 
Οι αγωγοί εξόδου από τα δύο συστήματα προεπεξεργασίας καταλήγουν στη δεξαμενή 
εξισορρόπησης. Η μονάδα προεπεξεργασίας και η δεξαμενή εξισορρόπησης 
καλύπτονται από σύστημα εξαερισμού και απόσμησης. 
 
Δεξαμενή και Αντλιοστάσιο Εξισορρόπησης 
Τα προεπεξεργασμένα λύματα εισέρχονται με φυσική ροή στη κλειστή δεξαμενή 
εξισορρόπησης, η οποία έχει ενεργό όγκο ~150 m3 και καλύπτει την Α΄ Φάση 
λειτουργίας. 
Στις επόμενες δύο φάσεις, η δεξαμενή επεκτείνεται, με τελικό όγκο 357 m3. 
Όλα τα αντλητικά συγκροτήματα εγκαθίστανται σε ιδιαίτερο θάλαμο της δεξαμενής της 
Α΄ Φάσης μαζί με έναν υποβρύχιο αναδευτήρα για την αποφυγή επικαθήσεων. 
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Η μεταφορά των προεπεξεργασμένων λυμάτων στα Compact συστήματα MBR, γίνεται 
με δύο Α/Σ. Το πρώτο Α/Σ αποτελείται από τρεις υποβρύχιες φυγοκεντρικές αντλίες (η 
μία εφεδρική) με δυναμικότητα 9 m3/h στα 8,5 m και τροφοδοτεί τα Compact MBR1 
(δύο συστήματα – μία αντλία ανά σύστημα). Το δεύτερο Α/Σ αποτελείται από δύο 
υποβρύχιες φυγοκεντρικές αντλίες (η μία εφεδρική) με δυναμικότητα 17 m3/h στα 9,6 
m και τροφοδοτεί το Compact MBR2 (ένα σύστημα). Στις μελλοντικές φάσεις το Α/Σ 
αυτό θα επεκταθεί ανάλογα (έως 4 αντλίες εγκατεστημένες – μία αντλία σε λειτουργία 
για κάθε σύστημα MBR2 και μία κοινή εφεδρική). 
Η κάθε αντλία τοποθετείται επί κατάλληλου πέλματος επικαθίσεως που στερεώνεται στο 
σκυρόδεμα του πυθμένα του υγρού θαλάμου και περιλαμβάνει την φλάντζα με τον 
καταθλιπτικό αγωγό και κατάλληλο κατακόρυφο οδηγό ανέλκυσης - καθέλκυσης 
εκάστης αντλίας, κατασκευασμένο από ανοξείδωτο σωλήνα, βαρέως τύπου. Η αντλία 
μέσω οδηγού ολισθαίνει ελεύθερα και εμπλέκεται ή απεμπλέκεται αυτόματα στην 
φλάντζα του καταθλιπτικού αγωγού, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη στο εσωτερικό του 
υγρού θαλάμου για τη σύνδεση ή αποσύνδεσή της. 
Κάθε αντλία φέρει στον αγωγό εξόδου συρταροδικλείδα και δικλείδα αντεπιστροφής, 
που τοποθετούνται σε παράπλευρο ξηρό φρεάτιο δικλείδων. Το φρεάτιο δικλείδων 
κατασκευάζεται από οπλισμένο σκυρόδεμα και στην πλάκα υπάρχει οπή με κάλυμμα 
από γαλβανισμένη εν θερμώ λαμαρίνα. Για την ανέλκυση του εξοπλισμού (πχ για 
λόγους συντήρησης), εγκαθίσταται στην πλάκα του αντλιοστασίου φορητός 
ανυψωτικός μηχανισμός (καπόνι με παλάγκο). 
Η λειτουργία των αντλιών ρυθμίζεται μέσω inverter και εναλλάσσεται, για την 
ομοιόμορφη φθορά τους. Σε περίπτωση βλάβης μιας αντλίας θα τίθεται σε λειτουργία 
αυτόματα η άλλη. 
Η έναρξη και παύση λειτουργίας των αντλιών ρυθμίζεται με κατάλληλο σύστημα 
μέτρησης στάθμης που εγκαθίσταται στο αντλιοστάσιο και η παροχή των αντλιών θα 
ρυθμίζεται μέσω inverter. 
Στους αγωγούς τροφοδοσίας των συστημάτων MBR τοποθετούνται ηλεκτρομαγνητικά 
παροχόμετρα για την μέτρηση της παροχής τροφοδοσίας της μονάδας βιολογικής 
επεξεργασίας. 
 
Σύστημα λεπτοεσχάρωσης λυμάτων 
Λόγω της ύπαρξης των μεμβρανών κατάντη είναι απαραίτητη η αφαίρεση όλων των 
ευμεγεθών στερεών με διάμετρο μεγαλύτερη από 1mm (η τελική επιλογή θα γίνει από 
τον προμηθευτή ανάλογα με την απαίτηση του κατασκευαστή των μεμβρανών). Για τον 
λόγο αυτό, τα λύματα οδηγούνται σε compact σύστημα λεπτοεσχάρωσης τύπου 
κοσκίνου. Το κόσκινο θα εγκατασταθεί στην στέψη του κάθε συστήματος βιολογικής 
επεξεργασίας και θα αποτελείται από περιστρεφόμενο τύμπανο με κυκλικά διάκενα 
διαμέτρου 1mm.  
Ο καθαρισμός των οπών από τη επικάθιση των στερεών γίνεται μέσω εξωτερικού 
αποξέστη του τυμπάνου, ο οποίος εφάπτεται στις οπές. 
Τα λύματα διαρρέουν την κυλινδρική εσχάρα από έξω προς τα μέσα, όπου 
συγκρατούνται τα στερεά με διάμετρο μεγαλύτερη των 1 mm. Ο καθαρισμός αυτών των 
στερεών γίνεται αυτόματα τη στιγμή που η στάθμη των αποβλήτων / λυμάτων, ανάντη 
του τυμπάνου φθάσει τη μέγιστη επιθυμητή τιμή. Τα εσχαρίσματα απορρίπτονται σε 
κάδο στο επίπεδο του εδάφους. 
 
Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας 
Γενικά 
Το σύστημα της βιολογικής επεξεργασίας που εφαρμόζεται είναι το σύστημα ενεργού 
ιλύος - με ταυτόχρονη σταθεροποίηση της βιολογικής ιλύος και προχωρημένη 
νιτροποίηση και απονιτροποίηση, ενώ ο διαχωρισμός ιλύος – επεξεργασμένων γίνεται 
σε σύστημα μεμβρανών (MBR). 
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Η παροχή οξυγόνου στα λύματα εντός του αερισμού θα γίνεται με υποβρύχια διάχυση. 
Η μονάδα βιολογικής επεξεργασίας θα είναι συμπαγούς τύπου (compact), 
αποτελούμενη από δεξαμενές σε διαστάσεις container για την εύκολη προ-κατασκευή, 
μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση και θέση σε λειτουργία. 
Η Α΄ Φάση περιλαμβάνει δύο διαφορετικά σε διαστάσεις compact συστήματα MBR: 

 Το Compact MBR1 το οποίο έκαστο αποτελείται από μια επιμήκη δεξαμενή – 
container.  
Συνολικά σε αυτή τη φάση εγκαθίστανται δύο (2) Compact MBR1, ένα σε λειτουργία το 
χειμώνα, δύο το καλοκαίρι της Α΄ Φάσης΄. Η δυναμικότητα κάθε συστήματος είναι 750 
ι.κ. 

 Το Compact MBR2 το οποίο αποτελείται από δύο container σε υδραυλική 
επικοινωνία – συνολικά εγκαθίστανται ένα (1) Compact MBR2 το οποίο θα λειτουργεί 
το καλοκαίρι της Α΄ Φάσης. Η δυναμικότητα του συστήματος είναι 1.500 ι.κ. 
Σε κάθε επόμενη φάση λειτουργίας, θα προστίθεται μία επιπλέον μονάδα Compact 
MBR2 (συνολικά τρεις στη Γ΄ Φάση). 
Ανεξάρτητα του μεγέθους του, κάθε σύστημα MBR αποτελείται από : 

 Δεξαμενή απονιτροποίησης στην οποία εισέρχονται τα λύματα καθώς και η 
ανακυκλοφορία της ιλύος από τη δεξαμενή απο-οξυγόνωσης 

 Επαμφοτερίζουσα δεξαμενή 
 Δεξαμενή αερισμού 
 Δεξαμενή μεμβρανών 
 Αντλιοστάσιο ανάμικτου υγρού – Δεξαμενή απο-οξυγόνωσης 

 
Δεξαμενή απονιτροποίησης 
Τα λύματα από την έξοδο του κόσκινου και η ιλύς από το αντλιοστάσιο 
ανακυκλοφορίας εισέρχονται στην δεξαμενή απονιτροποίησης. Ο όγκος της δεξαμενής 
είναι 7,5 m3 για το MBR1 και 15 m3 για το MBR2. Σε κάθε δεξαμενή εγκαθίσταται ένας 
υποβρύχιος αναδευτήρας κατάλληλης ισχύος. 
 
Επαμφοτερίζουσα δεξαμενή 
Λόγω του ότι οι απαιτήσεις του όγκου απονιτροποίησης διαφοροποιούνται από 
χειμώνα σε καλοκαίρι, προτείνεται η ύπαρξη επαμφοτερίζουσας δεξαμενής, η οποία θα 
μπορεί να λειτουργεί ως δεξαμενή απονιτροποίησης το χειμώνα και ως δεξαμενή 
αερισμού το θέρος. Ο όγκος της δεξαμενής είναι 11 m3 για το MBR1 και 23 m3 για το 
MBR2. 
Κάθε δεξαμενή είναι αναδευόμενη από υποβρύχιο αναδευτήρα κατάλληλης ισχύος, 
ενώ υπάρχει και σύστημα διάχυσης αποτελούμενο από διαχυτήρες λεπτής φυσαλίδας 
ελαστικής μεμβράνης και το κατάλληλο δίκτυο τροφοδοσίας. 
 
Μονάδα αερισμού (νιτροποίησης) 
Ο όγκος κάθε δεξαμενής αερισμού είναι 36 m3 για το MBR1 και 70 m3 για το MBR2. 
Στη μονάδα συντελούνται οι βιολογικές διεργασίες της οξείδωσης του οργανικού 
φορτίου, της νιτροποίησης και της σταθεροποίησης της βιολογικής ιλύος. 
Το σύστημα αερισμού που επιλέγεται είναι η υποβρύχια διάχυση αέρα με σύστημα 
φυσητήρων και διαχυτήρων λεπτής φυσαλίδας που εγκαθίστανται σε όλη την επιφάνεια 
του πυθμένα του αερισμού (ολική διάστρωση). 
Ο απαιτούμενος αέρας θα παρέχεται από: 
- τρεις (3) φυσητήρες για τα Compact MBR1 (δύο σε λειτουργία και ένας εφεδρικός) 
δυναμικότητας 250 Νm3/h στα 300 mbar έκαστος. 
- δύο (2) φυσητήρες για το Compact MBR2 (ένας σε λειτουργία και ένας εφεδρικός) 
δυναμικότητας 730 Νm3/h στα 300 mbar έκαστος 
Οι φυσητήρες αερισμού της βιολογικής επεξεργασίας, μαζί με τους φυσητήρες 
καθαρισμού των μεμβρανών, εγκαθίστανται εντός προκατασκευασμένου 
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συναρμολογούμενου μεταλλικού στεγάστρου. 
Κάθε φυσητήρας διαθέτει φίλτρο αναρρόφησης, σιγαστήρες στην αναρρόφηση και στη 
κατάθλιψη, βαλβίδα ασφαλείας και βαλβίδα αντεπιστροφής και θα είναι ηχομονωμένος 
με κλωβό. Η λειτουργία κάθε φυσητήρα ρυθμίζεται μέσω ρυθμιστή στροφών (inverter). 
Σε κάθε δεξαμενή τοποθετούνται διαχυτήρες λεπτής φυσαλίδας ελαστικής μεμβράνης 
(42 στο MBR1 και 78 στο MBR2 συμπεριλαμβανομένης της επαμφοτερίζουσας ζώνης). 
 
Σύστημα μεμβρανών – αντλιοστάσιο ιλύος 
Η μέθοδος που επιλέχθηκε είναι ο διαχωρισμός του ανάμικτου υγρού από τα 
επεξεργασμένα λύματα με σύστημα με μεμβράνες μικροδιήθησης ή υπερδιήθησης. 
Κάθε Compact MBR1 περιλαμβάνει: 

 Μία δεξαμενή μεμβρανών με όγκο 17,6 m3 
 Τρία modules μεμβρανών με ενεργή επιφάνεια ~100 m2 ανά module 

To Compact MBR2 περιλαμβάνει: 
 Μία δεξαμενή μεμβρανών με όγκο 35,2 m3 
 Έξι modules μεμβρανών με ενεργή επιφάνεια ~100 m2 ανά module 

Τα διηθήματα από τα modules των μεμβρανών συλλέγονται σε ένα συλλέκτη από 
ανοξείδωτο χάλυβα από τον οποίο αναρροφούν οι αντλίες διηθημάτων. Οι αντλίες θα 
είναι θετικής εκτόπισης (λοβοειδείς), ρυθμιζόμενης – μέσω inverter–παροχής και με 
δυναμικότητα 9 m3/h για το MBR1 (δύο σε λειτουργία και μία εφεδρική) και 17 m3/h για 
το MBR2 (μία σε λειτουργία και μία εφεδρική). Όλοι οι αγωγοί στο διαμέρισμα 
μεμβρανών θα είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα. 
Για την έκπλυση των μεμβρανών με αέρα (airscouring) εγκαθίστανται τρεις (3) 
φυσητήρες (ο ένας εφεδρικός), δυναμικότητας 80 Nm3/h έκαστος για τα Compact 
MBR1 και δύο (2) φυσητήρες (ο ένας εφεδρικός), δυναμικότητας 160 Nm3/h έκαστος 
για τα Compact MBR2. 
Οι φυσητήρες διαθέτουν όλο τον απαιτούμενο βοηθητικό εξοπλισμό (φίλτρα, 
ηχομονωτική καμπίνα, κ.λπ.) και είναι εγκατεστημένοι στο στέγαστρο εξυπηρέτησης. 
Για τον χημικό καθαρισμό του συστήματος των μεμβρανών θα υπάρχει πλήρες 
σύστημα το οποίο θα αποτελείται από: 

 Κυλινδρικό δοχείο όγκου 1.000 λίτρων, στο οποίο προστίθεται μικρή ποσότητα 
πυκνού διαλύματος χημικού και στο οποίο υπάρχει σύνδεση νερού για την αραίωση 
του διαλύματος. 

 2 αντλίες χημικών, παροχής 50 l/h οι οποίες αναρροφούν το αραιό διάλυμα από το 
παραπάνω δοχείο και στην συνέχεια το τροφοδοτούν στο υπό καθαρισμό σύστημα 
Εξωτερικά κάθε compact συστήματος εγκαθίσταται μία κοχλιωτή αντλία, ρυθμιζόμενης 
παροχής και δυναμικότητας 2 m3/h που θα αναρροφά ποσότητα ιλύος που αντιστοιχεί 
στην περίσσεια και θα τροφοδοτεί την δεξαμενή ιλύος και από εκεί την διάταξη 
αφυδάτωσης ιλύος. Μία επιπλέον αντλία θα υπάρχει ως εφεδρική στην αποθήκη. 
 
Δεξαμενή αποξυγόνωσης – Α/Σ ανακυκλοφορίας ανάμικτου υγρού 
Το διαμέρισμα των μεμβρανών κάθε MBR βρίσκεται σε υδραυλική επικοινωνία με την 
παρακείμενη δεξαμενή αποξυγόνωσης. Στη δεξαμενή αυτή, το ανάμικτο υγρό 
παραμένει για μικρό χρονικό διάστημα υπό συνθήκες ανάδευσης, ώστε να αποβληθεί η 
περίσσεια οξυγόνου που υπάρχει σε αυτό (από το air scouring των μεμβρανών) και να 
είναι δυνατή η διατήρηση των ανοξικών συνθηκών στην δεξαμενή απονιτροποίησης 
που οδηγείται στην συνέχεια. 
Στην ίδια δεξαμενή εγκαθίσταται και το Α/Σ ανάμικτου υγρού το οποίο αποτελείται από:  

 Δύο υποβρύχιες φυγοκεντρικές αντλίες για κάθε Compact MBR1 (μία σε λειτουργία 
και μία εφεδρική), με δυναμικότητα 55 m3/h στα 3,0 m η καθεμία. 

 Δύο υποβρύχιες φυγοκεντρικές αντλίες για το Compact MBR2 (μία σε λειτουργία και 
μία εφεδρική), με δυναμικότητα 100 m2/h στα 2,1 m η καθεμία. 
Μέσω των Α/Σ, το ανάμικτο υγρό οδηγείται στις δεξαμενές απονιτροποίησης όπου 
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αναμιγνύεται με τα εισερχόμενα λύματα. Κάθε αντλία φέρει στον αγωγό εξόδου 
συρταροδικλείδα και δικλείδα αντεπιστροφής. Η λειτουργία των αντλιών εναλλάσσεται 
για την ομοιόμορφη φθορά τους. Σε περίπτωση βλάβης μιας αντλίας, τίθεται σε 
λειτουργία αυτόματα η άλλη. 
 
Έλεγχος λειτουργίας. 
Η λειτουργία της μονάδας θα ελέγχεται από τον πίνακα χαμηλής τάσης που 
εγκαθίσταται στον οικίσκο εξυπηρέτησης ή στον οικίσκο ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους 
(Η/Ζ). 
Σε κάθε βιοαντιδραστήρα θα υπάρχουν τα παρακάτω όργανα: 

 Δύο (2) οξυγονόμετρα, ένα στην δεξαμενή απονιτροποίησης και ένα στο τρίτο 
διαμέρισμα αερισμού 

 Τρεις (3) μετρητές συγκέντρωσης στερεών στα διαμερίσματα αερισμού 
 Τρία (3) θολόμετρα ένα σε κάθε κολλεκτέρ αναρρόφησης των αντλιών διηθημάτων. 
 Τρεις (3) μετρητές διαμεμβρανικής πίεσης ένα σε κάθε κολλεκτέρ αναρρόφησης για 

την παρακολούθηση λειτουργίας των μεμβρανών και την διάγνωση ανάγκης 
καθαρισμού τους. 

 Τρεις (3) διακόπτες υψηλής στάθμης, ένας σε κάθε διαμέρισμα μεμβρανών. 
 Τρία (3) ηλεκτρομαγνητικά παροχόμετρα, ένα σε κάθε αγωγό διηθημάτων.  

Η λειτουργία των φυσητήρων θα ελέγχεται μέσω της συγκέντρωσης διαλυμένου 
οξυγόνου και θα ρυθμίζεται η παροχή τους με inverter. 
Η λειτουργία των αντλιών διηθημάτων θα ρυθμίζεται μέσω inverter μέσω του SCADA, 
που θα λαμβάνει υπ’ όψιν την παροχή εισόδου, το χρονοπρόγραμμα λειτουργίας – 
ανάπαυσης και το επιδιωκόμενο flux λειτουργίας. 
Η λειτουργία των φυσητήρων καθαρισμού των μεμβρανών θα λειτουργεί με 
χρονοπρόγραμμα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή μεμβρανών. 
 
Μονάδα απολύμανσης – δεξαμενή άρδευσης 
Σύστημα υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) 
H απολύμανση των επεξεργασμένων θα γίνεται σε σύστημα απολύμανσης UV (με 
υπεριώδη ακτινοβολία), δυναμικότητας 35 m3/h. 
Το σύστημα, σχεδιάζεται ώστε να εξασφαλίζεται ελάχιστη δόση 60 mWsec/cm2 στο 
τέλος της ζωής των λαμπτήρων και για τον σχεδιασμό του συστήματος UV δεν θα 
λαμβάνεται τιμή διαπερατότητας μεγαλύτερη από 70%. 
Τα συστήματα απολύμανσης νερού με ακτινοβολία UV διαθέτουν λυχνίες UV 
περιρρέοντα από το προς απολύμανση νερό. Οι λυχνίες UV εκπέμπουν βακτηριοκτόνο 
υπεριώδη ακτινοβολία UV-C σε μήκος κύματος 253.7nm, που διακόπτει την 
αναπαραγωγή των παθογόνων μικροοργανισμών επιδρώντας στο DNA τους. Το νερό, 
περνώντας μέσα από τις λυχνίες, δέχεται την απαραίτητη δόση ακτινοβολίας (ένταση 
επί χρόνο έκθεσης του νερού) και αποδίδεται ασφαλές για διάθεση στο περιβάλλον. 
Η ακτινοβολία UV αδρανοποιεί ευρύτατο φάσμα παθογόνων μικροοργανισμών, 
μικροβίων, ιών και βακτηριδίων και είναι κατά περίπτωση πιο αποτελεσματική σε 
παθογόνα, όπως κρυπτοσπορίδια, Giardia, κλπ, σε σύγκριση με την απολύμανση με 
χλώριο. 
Το σύστημα αποτελείται από ένα κλειστό ανοξείδωτο θάλαμο (αντιδραστήρα) στον 
οποίο μέσα βρίσκονται τοποθετημένες οι λυχνίες. Το νερό εισέρχεται μέσα στον 
θάλαμο, δέχεται την κατάλληλη δόση ακτινοβολίας UV και εξέρχεται απολυμασμένο, 
χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. 
Ο αντιδραστήρας UV θα είναι διαμέτρου DN200 και κατασκευασμένος από υψηλής 
ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316. 
Οι λυχνίες θα είναι λυχνίες αμαγάλματος υψηλής ενεργειακής αποδοτικότητας, 
τοποθετημένες σε χιτώνια από χαλαζία με εύκολη πρόσβαση από τη θύρα συντήρησης 
και θα έχουν διάρκεια ζωής τουλάχιστον 12.000 hr. 
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Το σύστημα ελέγχου θα προσφέρει: 
 Ανίχνευση/Παρακολούθηση της κατάστασης λειτουργίας των λυχνιών. Εάν κάποια 

λυχνία σταματήσει να λειτουργεί το σύστημα προειδοποιεί με οπτικό σήμα συναγερμού 
προσδιορίζοντας ποια ακριβώς λυχνία έχει σταματήσει. 

 Ένδειξη του συνολικού χρόνου λειτουργίας του συστήματος (άρα και των λυχνιών).  
 Ανίχνευση/Ένδειξη της έντασης της υπεριώδους ακτινοβολίας UV. Ο αισθητήρας 

ακτινοβολίας ανιχνεύει κάθε στιγμή στο εσωτερικό του θαλάμου την ένταση της 
υπεριώδους ακτινοβολίας σε μήκος κύματος 254nm. Η μέτρηση αποτυπώνεται ως 
ένδειξη στον πίνακα ελέγχου, σε Watts/m2. Στην περίπτωση που η τιμή της πέσει κάτω 
από τα επιθυμητά επίπεδα το σύστημα προειδοποιεί με οπτικό σήμα συναγερμού. 
Στο σύστημα θα υπάρχει αυτόματο μηχανικό σύστημα καθαρισμού των χιτωνίων των 
λυχνιών από επικαθήσεις (Automatic Wiper), χωρίς να διακόπτεται η λειτουργία του 
συστήματος. 
 
Δεξαμενή άρδευσης – Βιομηχανικού νερού 
Τα επεξεργασμένα λύματα, μετά την απολύμανσή οδηγούνται σε δεξαμενή 
αποθήκευσης προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για αρδευτικούς ή άλλους σκοπούς. Η 
δεξαμενή θα είναι μεταλλική, προκατασκευασμένη, συναρμολογούμενη, κατακόρυφη, 
κυλινδρική και θα φέρει εσωτερική επένδυση από μεμβράνη στεγάνωσης. Ο ενεργός 
της όγκος θα είναι τουλάχιστον 100 m3. 
Η διάθεση των επεξεργασμένων υγρών για άρδευση γίνεται μέσω κατάλληλου 
πιεστικού συγκροτήματος, το οποίο αποτελείται από δύο φυγοκεντρικές αντλίες ξηρού 
τύπου (η μία εφεδρική), με δυναμικότητα 10 m3/h στα 3 bar η καθεμία. 
Εντός της δεξαμενής θα εγκατασταθεί κατάλληλα διαστασιολογημένο σύστημα 
μεταερισμού της επεξεργασμένης εκροής. 
Στη δεξαμενή γίνεται επίσης προσθήκη διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου 
προκειμένου να διατηρηθεί μια παραμένουσα υπολλειμματική προστασία στην τελική 
εκροή. Ο εξοπλισμός αποθήκευσης και δοσομέτρησης του διαλύματος χλωρίωσης 
περιλαμβάνει: 

 Δοχείο αποθήκευσης του διαλύματος NaOCl ενεργού όγκου 1.000 L. Το δοχείο 
αποθήκευσης κατασκευάζεται από σκληρό πολυαιθυλένιο που συνεργάζεται άριστα με 
το διάλυμα του υποχλωριώδους νατρίου. 

 Δύο (2) δοσομετρικές αντλίες υποχλωριώδους νατρίου, η μία εφεδρική, με αυτόματη 
ρύθμιση της παροχής και δυναμικότητα 3,0 L/h έκαστη. 

 Ένα (1) μετρητή υπολειμματικού χλωρίου. 
 Ένα (1) μετρητή διαλελυμένου οξυγόνου. 

 
Διάθεση επεξεργασμένων λυμάτων 
Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει ανάγκη επαναχρησιμοποίησης, τα επεξεργασμένα 
λύματα θα διατίθενται μέσω αγωγού βαρύτητας, διαμέτρου Φ250 και συνολικού μήκους 
740m, στο Σαρωνικό Κόλπο, με τη μέθοδο της διάχυσης. Ειδικότερα, η διάθεση θα 
γίνεται αρχικά μέσω χερσαίου αγωγού μήκους 490m και εν συνεχεία μέσω 
υποθαλάσσιου αγωγού, μήκους 250m.  
Το πέρας του αγωγού διάχυσης τοποθετείται περίπου κατά την ισοβαθή των -43m. Ο 
υποβρύχιος αγωγός, συνολικού μήκους 250m (χωρίς το μήκος του διαχυτήρα), 
κατασκευάζεται από σωλήνες HDPE ονομαστικής διαμέτρου 250mm, ονομαστικής 
πίεσης 10atm., οι οποίοι ενώνονται μεταξύ τους με αυτογενή συγκόλληση. 
Ο διαχυτήρας αποτελείται από δύο βραχίονες, εντελώς όμοιους μεταξύ τους 
(συμμετρικούς). 
Η διάμετρος του κάθε βραχίονα βαίνει μειούμενη προς τα κατάντη και κάθε βραχίονας 
φέρει 4 ανυψωτήρες.. 
Όσον αφορά στη διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων, επισημαίνεται ότι έχει γίνει 
καθορισμός χρήσης υδάτινου αποδέκτη για τη διάθεση των επεξεργασμένων αστικών 
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λυμάτων της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Αγκιστρίου, σύμφωνα με 
την από 12.04.2017 απόφαση με Α.Π.: 1101 της Περιφέρειας Αττικής και ΑΔΑ: 
Ψ9Ε57Λ7-Κ2Σ. 
Τα έργα που θα περιγραφούν παρακάτω αποτελούν το σύστημα υποθαλάσσιας 
διάθεσης των λυμάτων της ΕΕΛ Αγκιστρίου μέσω υποθαλάσσιου αγωγού εκβολής. Το 
σύστημα αποτελείται από το φρεάτιο φόρτισης και αντλιοστάσιο τροφοδοσίας (έργα 
κεφαλής), τον υποθαλάσσιο αγωγό και το διαχυτήρα. Από το φρεάτιο φόρτισης τα 
επεξεργασμένα λύματα της ΕΕΛ εισέρχονται σε αγωγό βαρύτητας (τον υποθαλάσσιο) 
ένα τμήμα του οποίου, βεβαίως, είναι στην στεριά. Το μήκος αυτού του στεριανού 
τμήματος του υποθαλασσίου εξαρτάται από την τελική θέση του Φρεατίου Φόρτισης. 
 
Φρεάτιο Φόρτισης 
Το φρεάτιο φόρτισης χωροθετείται πλησίον της ακτής. Το φρεάτιο φόρτισης του 
αγωγού διάθεσης αναρρυθμίζει την παροχή εισόδου εξασφαλίζοντας ουσιαστικά 
σταθερή παροχή λειτουργίας στον αγωγό και στο σύστημα διάθεσης. Η σταθερή 
παροχή λειτουργίας εξασφαλίζει ελεγχόμενο περιβαλλοντικά και υδραυλικά σύστημα 
διάθεσης, και επιτρέπει την επίτευξη των επιθυμητών αραιώσεων ρυπαντικού και 
μικροβιακού φορτίου. 
Στο φρεάτιο φόρτισης τίθενται δύο οριακές στάθμες υγρού οι οποίες συσχετίζονται 
μονοσήμαντα με δύο ακραίες τιμές του επιτρεπόμενου εύρους παροχών. Εφόσον η 
στάθμη λυμάτων φθάσει στην ανώτερη στάθμη τότε με κατάλληλο σήμα, ανοίγει το 
ηλεκτροκίνητο θυρόφραγμα ή ηλεκτροβάνα και ξεκινά η διάθεση των λυμάτων στην 
θάλασσα. Εφόσον η στάθμη φθάσει στην κατώτερη στάθμη, τότε το θυρόφραγμα ή η 
ηλεκτροβάνα κλείνει. Οι δύο στάθμες λειτουργίας Ηmax και Hmin εξασφαλίζουν το 
κατάλληλο πιεζομετρικό φορτίο για την υπερνίκηση των απωλειών στο σύστημα 
διάθεσης. 
Για τη ρύθμιση και έλεγχο της υδραυλικής λειτουργίας, τοποθετούνται στο φρεάτιο 
φόρτισης ένα χειροκίνητο θυρόφραγμα/ηλεκτροβάνα (για την παράκαμψη των 
επεξεργασμένων λυμάτων μέσω αγωγού στον θάλαμο υπερχείλισης) και ένα 
ηλεκτροκίνητο θυρόφραγμα/ηλεκτροβάνα που ρυθμίζει την υδραυλική λειτουργία του 
έργου διάθεσης και κυρίως την εκβολή. Η λειτουργία του ηλεκτροκίνητου 
θυροφράγματος/ηλεκτροβάνας ελέγχεται με αυτοματισμό από το κέντρο ελέγχου της 
εγκατάστασης. Η ενεργοποίησή του γίνεται μέσω αισθητήρων στάθμης (ηλεκτροδίων ή 
πιεζοηλεκτρικών). 
Η ελάχιστη στάθμη λειτουργίας είναι υψηλότερα από την κεφαλή του αγωγού διάθεσης 
ώστε αυτός να είναι πάντα βυθισμένος και να αποφευχθεί η είσοδος αέρα σε αυτόν, 
γεγονός που αν συμβεί, οδηγεί σε σοβαρή δυσλειτουργία του συστήματος διάθεσης και 
μπορεί να οδηγήσει σε ανύψωση του αγωγού από τον πυθμένα της θάλασσας. 
Από το φρεάτιο φόρτισης, τα επεξεργασμένα λύματα εισέρχονται στον αγωγό διάθεσης 
(χερσαίο τμήμα) και εν συνεχεία στο υποθαλάσσιο τμήμα του αγωγού, στο πέρας του 
οποίου βρίσκεται ο διαχυτήρας. 
 
Υποβρύχιος αγωγός 
Ο υποβρύχιος αγωγός, συνολικού μήκους 250m (χωρίς το μήκος του διαχυτήρα), 
κατασκευάζεται από σωλήνες HDPE ονομαστικής διαμέτρου 250mm, ονομαστικής 
πίεσης 10atm., οι οποίοι ενώνονται μεταξύ τους με αυτογενή συγκόλληση. 
Ο αγωγός θα κατασκευαστεί στην ξηρά σε τμήματα (καλάμια). Τα καλάμια θα 
συνδεθούν μεταξύ τους κατά την διαδικασία καθέλκυσης και πόντισης είτε με 
ηλεκτρομούφες είτε με ανοξείδωτες φλάντζες και μπουλόνια. Στα άκρα των τμημάτων 
που πρόκειται να ενωθούν μεταξύ τους με φλάντζες έχουν κολληθεί τα ειδικά τεμάχια 
(λαιμοί φλαντζών). 
Στο τμήμα αυτό τοποθετούνται στον αγωγό τα έρματα που θα χρειαστούν για την 
πόντισή του, δηλαδή ορθογωνικοί δακτύλιοι από σκυρόδεμα πάχους. Ο αγωγός με τα 
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έρματα ποντίζεται στον πυθμένα του ορύγματος, όπου προηγουμένως έχει διαστρωθεί 
λεπτό αμμοχάλικο, μέσα στο οποίο αναμένεται ότι θα βυθιστούν τα έρματα και η κάτω 
γενέτειρα του σωλήνα θα ακουμπήσει στην επιφάνεια τον αμμοχάλικου. Το χαμηλότερο 
μέρος του ορύγματος, πληρώνεται με αμμοχάλικο. 
Στη ζώνη θραύσης (μέχρι βάθους περίπου 2,40m), το σκάμμα θα έχει κλίση πρανών 2 
προς 1. Το σκάμμα θα πληρωθεί πρώτα με άμμο για την έδραση του αγωγού και πάνω 
από τον αγωγό θα τοποθετηθούν λιθοσυντρίμματα. Το σκάμμα θα επαναπληρωθεί με 
δύο στρώματα θωράκισης από λίθους. 
Πέρα από τη ζώνη θραύσης (βάθος > 2,4m) το σκάμμα τοποθέτησης μπορεί να γίνει 
πιο ρηχό και η θωράκιση να περιοριστεί. Στην παρούσα μελέτη έχουν προβλεφτεί δύο 
διατομές μετά την ζώνη θραύσης και μέχρι την αποκάλυψη του αγωγού. Στην 
περίπτωση που ο πυθμένας είναι βραχώδης και δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση του 
αγωγού σε σκάμμα κατάλληλων διαστάσεων, τοποθετούνται τσιμεντοστρώματα και το 
υπόλοιπο του ορύγματος επαναπληρώνεται με λιθορριπή. 
 
Διαχυτήρας 
Ο διαχυτήρας αποτελείται από δύο βραχίονες, εντελώς όμοιους μεταξύ τους 
(συμμετρικούς). Η διάμετρος του κάθε βραχίονα βαίνει μειούμενη προς τα κατάντη και 
κάθε βραχίονας φέρει 4 ανυψωτήρες. 
Οι βραχίονες θα τοποθετηθούν περίπου κατά την ισοβαθή των -44m Στα ελεύθερα 
άκρα του ταυ, θα κολληθούν λαιμοί φλαντζών. Οι βραχίονες του διαχυτήρα θα ενωθούν 
με ανοξείδωτες φλάντζες. Αν από την βυθομετρική αποτύπωση αποδειχθεί ότι η 
ισοβαθής κατά την οποία θα τοποθετηθούν οι βραχίονες είναι περίπου κάθετη επί του 
άξονα του υποβρύχιου αγωγού, τότε δεν θα χρησιμοποιηθούν ειδικά τεμάχια 
καμπυλών και οι βραχίονες θα συνδεθούν κατευθείαν στις συστολές στα άκρα του ταυ, 
με χρησιμοποίηση λαιμών φλαντζών και ανοξείδωτων φλαντζών. Τα κατάντη άκρα των 
βραχιόνων στρέφονται προς τα πάνω και κλείνονται με τυφλή ανοξείδωτη φλάντζα, η 
οποία θα εξέχει από τον πυθμένα και η οποία θα μπορεί να αφαιρεθεί προκειμένου να 
γίνει καθαρισμός (υπό πίεση) του υποθαλάσσιου τμήματος. 
Ο διαχυτήρας τοποθετείται σε σκάμμα στο ιλυώδες τμήμα του πυθμένα. Αναμένεται ότι 
ο κορμός θα βυθιστεί στην ιλύ, ενώ αρκετό τμήμα των ανυψωτήρων θα εξέχει από την 
επιφάνεια του βυθού. 
Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κατασκευή ορύγματος (βραχώδης πυθμένας) 
για την προστασία του κορμού από συρόμενες άγκυρες, δίχτυα κλπ. τοποθετούνται επί 
του αγωγού τα ελαφρά τσιμεντοστρώματα, τα οποία αναμένεται ότι όπως και ο κορμός 
θα καλυφθούν σταδιακά από φερτά. 
Για την προστασία των ανυψωτήρων που θα εξέχουν από τους ίδιους κινδύνους, 
τοποθετούνται εκατέρωθεν κάθε ανυψωτήρα ογκόλιθοι από σκυρόδεμα από τους 
οποίους εξέχουν υπό κλίση χαλύβδινες ράβδοι (οπλισμού σκυροδέματος). Οι ράβδοι 
αυτές σχηματίζουν ένα είδος (όχι εντελώς κλειστού) κλωβού προστασίας των 
ανυψωτήρων. Οι ογκόλιθοι θα βυθιστούν επίσης στην ιλύ, αλλά αναμένεται ότι θα μείνει 
εκτός ιλύος αρκετό μήκος ράβδων για την προστασία του ανυψωτήρα.  
 
Μέθοδος πόντισης - Προετοιμασία αγωγού 
Ο αγωγός προβλέπεται ότι θα ποντισθεί σε περίοδο νηνεμίας. Η πόντιση ενός αγωγού 
τέτοιου μεγέθους απαιτεί διάστημα ολίγων ημερών. Σαν καταλληλότερη μέθοδο για την 
περίπτωση του υποθαλάσσιου αγωγού θεωρείται η μέθοδος “πόντιση με έλξη στον 
πυθμένα’’ (Bottom pulling method). 
Κατά τη μέθοδο αυτή απαιτείται η προετοιμασία του αγωγού στην ξηρά. Δηλαδή κατ’ 
αρχάς απαιτείται η σταδιακή συγκόλληση των τεμαχίων του υποθαλάσσιου αγωγού σε 
τμήματα. Η συγκόλληση των σωλήνων θα γίνει με μετωπική συγκόλληση (butt fusion 
welding) σε κατάλληλα διαμορφωμένη ζώνη στην ακτή. Στα τμήματα του αγωγού 
τοποθετούνται και τα προκατασκευασμένα έρματα. Τα τμήματα του αγωγού θα 
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διαταχθούν σε παράλληλη διάταξη κατά μήκος της ακτογραμμής, ώστε να είναι εύκολη 
η κύλισή τους στη θάλασσα. Στην συνέχεια οι αγωγοί κυλίονται μέχρι την ακτογραμμή 
όπου τοποθετούνται οι πλωτήρες και αλυσίδες. 
Ταυτόχρονα με τις εργασίες προετοιμασίας του αγωγού, θα εκτελεστούν και οι εργασίες 
προετοιμασίας στον θαλάσσιο πυθμένα. Μετά την αυτοψία βυθού και τις βυθομετρικές 
εργασίες και αφού εξασφαλιστεί ο άξονας του αγωγού, θα γίνουν οι εργασίες 
εκσκαφών και καθαρισμού του πυθμένα. 
Η ρυμούλκηση των αγωγών γίνεται με την βοήθεια ρυμουλκών κατάλληλης 
ιπποδύναμης. Η ρυμούλκηση και καθέλκυση μπορεί να γίνει, ανάλογα με τις 
επικρατούσες συνθήκες ανέμου, είτε κατά τμήμα αγωγού, είτε (σε περίπτωση ευνοϊκών 
συνθηκών) με όλο τον αγωγό (μετά από σύνδεση των τμημάτων κοντά στην ακτή). 
Σε όλη την διαδικασία της έλξης υπάρχει συνεργείο δυτών που ελέγχει την 
καμπυλότητα του αγωγού στα διάφορα τμήματά του και συγκεκριμένα στο αρχικό 
σημείο πόντισης.  
Θα πρέπει να αποφευχθεί η δημιουργία S, δηλαδή διπλή καμπυλότητα του αγωγού. Το 
συνεργείο με το δύτη επεμβαίνει και προσθέτει ή αφαιρεί το κατάλληλο βάρος αλυσίδας 
ώστε να διορθωθεί η επί μέρους πλευστότητα του συστήματος. Προσπαθούμε πάντα ο 
αγωγός να έχει ανοδική κατεύθυνση ώστε να μην παγιδευτεί ο αέρας και ανασηκώσει 
τον αγωγό. Μετά ακολουθούν οι παρακάτω εργασίες: 

 Συνένωση - κοχλίωση μέσω φλάντζας του επομένου προκατασκευασμένου τμήματος 
αγωγού μέχρι το τέλος, καθώς και συνένωση με το διαχυτήρα. 

 Αποπεράτωση της καθέλκυσης του αγωγού. 
 Διόρθωση αποκλίσεων των αγωγού από τον άξονα χαράξεως με τοπογραφικό 

συνεργείο. 
Μετά ακολουθεί η πόντιση του αγωγού και συγκεκριμένα: 

 Αφαίρεση των μισών πλωτήρων από την ξηρά προς τη θάλασσα (ένα παρά ένα). 
 Έλεγχος και διόρθωση αποκλίσεων του αγωγού προς τον άξονα. 
 Αφαίρεση των υπολοίπων πλωτήρων και αλυσίδων (πάντα από την ξηρά προς την 

θάλασσα) και πόντιση του αγωγού. 
 Πλήρωση του ορύγματος του αγωγού και προστασία με κατάλληλες λιθοριππές. 
 Τοποθέτηση των ερμάτων προστασίας του διαχυτήρα και (σε περίπτωση που αυτό 

είναι αναγκαίο) των τσιμεντοστρωμάτων. 
Τα πετρώματα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τις λιθορριπές και για τα λοιπά 
εδαφικά υλικά θα είναι υγιή, γωνιώδη κατά τη θραύση, συμπαγή, σκληρά, πυκνά, 
ανθεκτικά σε μηχανικές κοπώσεις, επίδραση του ατμοσφαιρικού αέρα και μεταβολές 
των καιρικών συνθηκών. Επίσης θα είναι απαλλαγμένα από ανοικτές οπές, ρήγματα ή 
επίπεδα διακλάσεως, ρωγμές που δημιουργήθηκαν κατά την εξόρυξη, ξένα υλικά, 
γαιώδεις προσμίξεις και εγκλείσματα άλλων πετρωμάτων, τα οποία συμβάλλουν στη 
ρηγμάτωση ή θραύση κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και τοποθετήσεως και που 
μπορούν να υποστούν αλλοίωση κατά την παραμονή τους στον ατμοσφαιρικό αέρα ή 
μέσα στο θαλασσινό νερό. 
Η άμμος θα είναι καθαρή, χωρίς οργανικές προσμίξεις και με ποσοστό λεπτόκοκκων 
υλικών κάτω του 5%. Η διαβάθμισή της θα καλύπτει τη λεπτή, τη μέση και τη χονδρή 
άμμο, και κάθε ένα από τα ανωτέρω κλάσματα θα συμμετέχει στο μίγμα κατά ποσοστό 
τουλάχιστον 25%. Το αμμοχάλικο θα είναι καθαρό χωρίς οργανικές προσμίξεις και η 
διαβάθμισή του θα εκτείνεται από τη μέση άμμο έως τους μέσους χάλικες, με ποσοστό 
συμμετοχής κάθε κλάσματος κατά 20% τουλάχιστον, και με υλικά κόκκου μικρότερου 
της μέσης άμμου ποσοστό κάτω του 5%. 
Το 50% κατά βάρος τουλάχιστον των λίθων των λιθορριπών θα έχουν βάρος 
μεγαλύτερο από το μέσο βάρος και οι λίθοι θα είναι καλά διαβαθμισμένοι μεταξύ 
μεγίστου και ελαχίστου. 
Μετά την περάτωση της πόντισης ο αγωγός θα επιθεωρηθεί σε όλο το μήκος από δύτη 
και θα γίνει δοκιμή. Η τροφοδότηση του αγωγού μπορεί να γίνει με θαλασσινό νερό στο 
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οποίο έχει προστεθεί οργανική βαφή. Η βαφή χρησιμοποιείται για να ελέγχεται η 
απόδοση (διάχυση) και οι τυχόν διαρροές του αγωγού. Σε όλη τη διάρκεια της 
δοκιμασίας ο αγωγός θα ελέγχεται από συνεργεία δυτών. 
 
Οικίσκοι – Στέγαστρα εξοπλισμού 
Προτείνεται η προμήθεια δύο προκατασκευασμένων οικίσκων (τύπου container) που 
θα στεγάζουν το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος της εγκατάστασης και τους 
ηλεκτρολογικούς πίνακες καθώς και χώρους γραφείου. W.C., πίνακα ελέγχου κτλ. 
Επιπλέον θα γίνει προμήθεια στεγάστρων υποδοχής εξοπλισμού που θα 
εγκατασταθούν 
κοντά στην βιολογική βαθμίδα για να εξυπηρετούν τις ανάγκες τους. Στα στέγαστρα θα 
εγκατασταθεί ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ο παρακάτω εξοπλισμός: 
- Τους φυσητήρες αερισμού της βιολογικής επεξεργασίας 
- Τους φυσητήρες καθαρισμού μεμβρανών 
- Τον εξοπλισμό χημικών, στον οποίο περιλαμβάνονται το δοχείο χλωρίου, οξέως 
καθώς και οι δοσομετρικές αντλίες για τον καθαρισμό των μεμβρανών. 
- Τις αντλίες διηθημάτων 
- Τους απαραίτητους ηλεκτρικούς πίνακες 
 
Επεξεργασία ιλύος 
Η περίσσεια ιλύος, μέσω των αντλιών περίσσειας που εγκαθίστανται παράπλευρα της 
δεξαμενής μεμβρανών οδηγείται σε προκατασκευασμένη δεξαμενή 
συγκέντρωσης/πάχυνσης. 
Ακολούθως από την δεξαμενής ιλύος η λάσπη οδηγείται μέσω αντλιών προοδευτικής 
κοιλότητας, στην μονάδα αφυδάτωσης ιλύος, η οποία στεγάζεται σε ένα ανεξάρτητο 
προκατασκευασμένο οικίσκο container με τον απαραίτητο εξοπλισμό. 
Η αφυδάτωση της ιλύος θα γίνεται με χρήση κοχλία αφυδάτωσης, δυναμικότητας 3 
m3/h. Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της μονάδας σύμφωνα με τις προδιαγραφές είναι: 
1. Πενθήμερη εβδομαδιαία λειτουργία και 7 ωρη ημερήσια λειτουργία 
2. Συγκέντρωση στερεών στην αφυδατωμένη ιλύ:  18 % 
3. Συγκέντρωση στερεών στην εισερχόμενη ιλύ: 1% 
Για την υποβοήθηση της αφυδάτωσης και την παρασκευή του διαλύματος 
πολυηλεκτρολύτη 0,2 % κ.β., εγκαθίσταται μία μονάδα προετοιμασίας 
πολυηλεκτρολύτη, δυναμικότητας 500 L/h.Το συγκρότημα περιλαμβάνει: 

 Χοάνη αποθήκευσης στερεού πολυηλεκτρολύτη με στεγανό καπάκι και δοσομετρικό 
κοχλία 

 Διαμέρισμα παρασκευής υγρού διαλύματος με ανοξείδωτο αναδευτήρα σταθερών 
στοφών. 

 Διαμέρισμα ωρίμανσης διαλύματος με ανοξείδωτο αναδευτήρα σταθερών στροφών 
 Δεξαμενή αποθήκευσης έτοιμου διαλύματος, με ανοξείδωτο αργόστροφο 

αναδευτήρα. Στην δεξαμενή αποθήκευσης εγκαθίστανται δύο ζεύγη ηλεκτροδίων, το 
ένα για τον έλεγχο της παρασκευής και το δεύτερο για την προστασία των 
δοσομετρικών αντλιών. 

 Ηλεκτρικό πίνακα διανομής και αυτοματισμών. Οι χειρισμοί θα πρέπει να μπορεί 
γίνονται και χειροκίνητα και αυτόματα. 
Η μονάδα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα, ενώ η διάταξη περιλαμβάνει 
χοάνη υποδοχής του υλικού, δοσομετρικό κοχλία της σκόνης και τμήμα διάλυσης του 
στερεού, που αποτελείται από δεξαμενή ορθογωνικής διατομής εξοπλισμένη με 
αναδευτήρες καθέτου λειτουργίας. 
Η δεξαμενή χωρίζεται με διαφράγματα σε επιμέρους διαμερίσματα που σκοπό έχουν 
την σταδιακή διαλυτοποίηση του υλικού και ωρίμανση του διαλύματος μέχρι την τελική 
έξοδο του διαλύματος από τη διάταξη. Το προσφερόμενο σύστημα είναι πλήρως 
αυτοματοποιημένο και χρησιμοποιεί σκόνη πολυηλεκτρολύτη, ο οποίος αποθηκεύεται 
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εντός της αντίστοιχης χοάνης υποδοχής, επαρκούς χωρητικότητας για λειτουργία της 
μονάδος αφυδάτωσης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το σύστημα αυτό πλεονεκτεί 
σημαντικά σε σχέση με συστήματα που χρησιμοποιούν υγρό πολυηλεκτρολύτη 
δεδομένου ότι η απαιτούμενη ποσότητα διαλύματος είναι σημαντική και επομένως για 
την τροφοδοσία της μονάδος απαιτείται καθημερινά επί τόπου χειριστής. Επιπλέον, ο 
τρόπος προετοιμασίας είναι συνεχής ώστε να μην αλλοιώνεται η ποιότητα του 
διαλύματος του πολυηλεκτρολύτη.  
Το διάλυμα του πολυηλεκτρολύτη παραλαμβάνεται από δύο δοσομετρικές αντλίες, (η 
μία εφεδρική), δυναμικότητας έως 30-150 L/h και τροφοδοτούν το διάλυμα στο δοχείο 
κροκίδωσης ανάντη του κοχλία. 
Οι αντλίες διαθέτουν ρύθμιση της παροχής τους για τον συγχρονισμό τους με τη 
λειτουργία των αντλιών τροφοδοσίας λάσπης στο συγκρότημα αφυδάτωσης. 
Η ιλύς, μετά την έξοδό της από το κοχλία αφυδάτωσης, οδηγείται σε κεκλιμένο κοχλία ο 
οποίος την απορρίπτει σε ειδικό κάδο εκτός του οικίσκου. Ο κοχλίας είναι χωρίς άξονα, 
με ανοξείδωτη σκάφη και δυναμικότητα 5,0 m3/h. 
Το σύστημα επεξεργασίας ιλύος διαθέτει πλήρες αυτόνομο τοπικό σύστημα για την 
εποπτεία και την αυτόματη λειτουργία του συγκροτήματος. Όλες οι βασικές παράμετροι 
εποπτείας και ασφάλειας του συγκροτήματος επαναλαμβάνονται στο κεντρικό σύστημα 
ελέγχου. Μετά την ομαλή εκκίνηση του συγκροτήματος, το τοπικό σύστημα ελέγχου 
είναι επαρκές για την ανεπιτήρητη λειτουργία του. Ο έλεγχος λειτουργίας όλου του 
εξοπλισμού του συστήματος αφυδάτωσης, γίνεται από τον τοπικό πίνακα ελέγχου 
λειτουργίας της μονάδας, ο οποίος βρίσκεται εντός του οικίσκου. Στον τοπικό πίνακα 
υπάρχει γενικός διακόπτης με δύο θέσεις ON και OFF. Στη θέση ON τα μηχανήματα 
μανδαλώνονται μεταξύ τους και λειτουργούν σαν ομάδα, σε ημιαυτόματη φιλοσοφία. 
Εκκινούν και παύουν σταδιακά μέσω διακοπτών START, STOP με μία ορισμένη σειρά 
που περιγράφεται παρακάτω εφόσον έχουν εκκινήσει ή παύσει τα μηχανήματα με τα 
οποία είναι μανδαλωμένα. 
Στη θέση OFF οι μανδαλώσεις μεταξύ των μηχανημάτων παύουν να ισχύουν, και κάθε 
μηχάνημα μπορεί να λειτουργήσει μόνο του ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα (μέσω των 
ίδιων διακοπτών START-STOP), σε χειροκίνητη φιλοσοφία. Oι χειρισμοί όλων των 
μηχανημάτων γίνονται από τον τοπικό πίνακα μέσω μπουτόν START-STOP. Η διάταξη 
πολυηλεκτρολύτη υποστηρίζεται από ξεχωριστό υποπίνακα δεδομένου ότι 
περιλαμβάνει πλήθος εξοπλισμού. 
 
Βοηθητικά δίκτυα 
Δίκτυο στραγγιδίων 
Το δίκτυο ακάθαρτων και στραγγιδίων θα αποχετεύει τα ακάθαρτα των WC, τα νερά 
έκπλυσης, τα στραγγίδια της αφυδάτωσης, κ.λπ. με βαρύτητα, πίσω στην δεξαμενή 
εξισορρόπησης για επανεπεξεργασία. 
Δίκτυο ύδρευσης και βιομηχανικού νερού 
Θα κατασκευασθεί πλήρες δίκτυο ύδρευσης εσωτερικά της εγκατάστασης 
επεξεργασίας λυμάτων που θα εξυπηρετεί τον οικίσκο εξυπηρέτησης και την 
παρασκευή χημικών. Το δίκτυο ύδρευσης θα ξεκινάει από την είσοδο του γηπέδου της 
Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, όπου θα εγκατασταθεί σε ειδικό φρεάτιο 
υδρομετρητής και θα είναι πλήρως εξοπλισμένο με δικλείδες και λοιπά εξαρτήματα. 
Το δίκτυο βιομηχανικού νερού θα καλύπτει τουλάχιστον: 
Πλύση δεξαμενών και λοιπών χώρων της ΕΕΛ 
Πλύση εξοπλισμού 
Προετοιμασία χημικών διαλυμάτων 
Πυρόσβεση 
Οι υπαίθριες υδροληψίες του βιομηχανικού νερού για πλύση θα διαμορφωθούν από 
γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα ή πολυαιθυλένιο ύψους περί τα 90cm από το δάπεδο 
εργασίας με ball valve και ειδικό τεμάχιο κατάλληλης διαμέτρου για σύνδεση με μάνικα.  



 39 

Για την άρδευση των δένδρων, φυτών, θάμνων και χώρων πρασίνου που 
προβλέπονται στην εγκατάσταση θα κατασκευασθεί δίκτυο άρδευσης από 
σταλακτιφόρους πλαστικούς αγωγούς, που θα συνδεθούν με το δίκτυο βιομηχανικού 
νερού. 
Οι σωληνώσεις με βιομηχανικό νερό θα χρωματιστούν με διαφορετικό χρώμα από τις 
σωληνώσεις του δικτύου ύδρευσης, ενώ σε κάθε υδροληψία θα τοποθετηθεί πινακίδα 
ενημέρωσης για την αποφυγή συμβατικής χρήσης του βιομηχανικού νερού. Σε κάθε 
περίπτωση πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή 
μόλυνσης του δικτύου πόσιμου νερού από το δίκτυο βιομηχανικού νερού. 
Η διαστασιολόγηση του δικτύου βιομηχανικού νερού θα γίνει με συντελεστή 
ταυτοχρονισμού μεγαλύτερο από 70%. Η υδροληψία του δικτύου βιομηχανικού νερού 
θα γίνεται από δεξαμενή επαρκούς όγκου, από όπου θα αναρροφά το πιεστικό 
συγκρότημα, που θα περιλαμβάνει κατ’ελάχιστο δύο αντλίες (η μία εφεδρική) 
κατάλληλης παροχής και μανομετρικού και πιεστικό δοχείο. 
Η υδροληψία του βιομηχανικού νερού θα γίνεται από τις εκροές της Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Λυμάτων. Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά ή ποιότητα του 
βιομηχανικού νερού θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του πίνακα 2 της ΚΥΑ 
145116 (ΦΕΚ 354Β/2011). 
 
Δίκτυο πυρόσβεσης – Ενεργητική πυροπροστασία 
Θα πρέπει να προβλεφθεί δίκτυο πυρόσβεσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 
Εάν δεν απαιτείται η κατασκευή ανεξάρτητου δικτύου πυρόσβεσης, θα πρέπει να 
εγκατασταθούν τουλάχιστον δύο πυροσβεστικοί κρουνοί, που θα τροφοδοτούνται από 
το δίκτυο βιομηχανικού νερού της ΕΕΛ. Στη περίπτωση που απαιτείται η κατασκευή 
ανεξάρτητου υδροδοτικού δικτύου πυρόσβεσης, το δίκτυο πρέπει να είναι σύμφωνο με 
τις Πυροσβεστικές Διατάξεις. 
 
Τηλεφωνική εγκατάσταση 
Θα εγκατασταθεί τηλεφωνικό σύστημα, συμβατό και συνδεδεμένο με το δίκτυο του ΟΤΕ 
με μία (1) τουλάχιστον εξωτερική γραμμή . 
Η τηλεφωνική συσκευή θα βρίσκεται στον οικίσκο εξυπηρέτησης. 
 
Διαμόρφωση του χώρου 
Εσωτερική οδοποιία 
Θα κατασκευαστεί κατάλληλο δίκτυο οδοποιίας για την πρόσβαση προς όλες τις 
μονάδες επεξεργασίας και τα κτίρια της εγκατάστασης όπως φαίνεται στην γενική 
διάταξη έργων. 
Όλοι οι δρόμοι θα είναι ασφαλτοστρωμένοι με ελάχιστο πλάτος 4m και μέγιστη κατά 
μήκος κλίση 8%. Στις περιοχές του έργου όπου είναι πιθανή η στάση ή στάθμευση 
οχημάτων πρέπει να παρέχεται επιπλέον χώρος για την απρόσκοπτη διέλευση άλλων 
οχημάτων καθώς και επαρκής χώρος ελιγμών. 
Η κατασκευή του οδοστρώματος θα αποτελείται από μία στρώση υπόβασης πάχους 
0,10m σύμφωνα με την ΠΤΠ Ο-150, μία στρώση βάσης πάχους 0,10m σύμφωνα με 
την ΠΤΠ Ο- 155, ασφαλτική προεπάλειψη, ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα 
πάχους 50 mm σύμφωνα με την ΠΤΠ Α-265 και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με 
ασφαλτικό σκυρόδεμα πάχους 50 mm σύμφωνα με την ΠΤΠ Α-265. 
Οι ελάχιστες ακτίνες καμπυλότητας (στον άξονα της οδού) για τη διακίνηση των 
βυτιοφόρων και φορτηγών δεν θα είναι μικρότερες από 10 m, ενώ για τα επιβατικά 
οχήματα 8 m.  
Όλοι οι δρόμοι θα έχουν κατάλληλη επίκληση, τουλάχιστον 1%, για την διευκόλυνση 
απορροής των ομβρίων. 
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Εξωτερικός φωτισμός 
Προβλέπεται να εγκατασταθεί δίκτυο φωτισμού μετά από την εκπόνηση σχετικής 
ηλεκτρολογικής μελέτης. 
 
Έργα πρασίνου 
Θα γίνει κατάλληλη διαμόρφωση και φύτευση μη φυλλοβόλων δένδρων στους 
ακάλυπτους χώρους εσωτερικά της ΕΕΛ και περιμετρικά της περίφραξης της 
Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων. Θάμνοι και καλλωπιστικά φυτά θα φυτευτούν 
και σε επιλεγμένους χώρους εντός των εγκαταστάσεων. Οι φυτοκαλύψεις θα γίνουν με 
διάστρωση οργανικού χώματος, ενώ για την άρδευσή τους θα χρησιμοποιηθεί 
βιομηχανικό νερό. 
 
Πεζοδρόμια 
Στα σημεία των μονάδων που απαιτείται η πρόσβαση του προσωπικού λειτουργίας και 
στις πλευρές των κτιρίων όπου χωροθετούνται οι πόρτες εισόδου και εξόδου θα πρέπει 
να προβλεφθούν πεζοδρόμια ελάχιστου πλάτους 1,00m, ώστε να εξασφαλίζεται 
επαρκής πρόσβαση σε όλες τις εγκαταστάσεις. 
Για υψομετρικές διαφορές μεγαλύτερες των 0,20m είναι απαραίτητη η χρήση 
σκαλοπατιών ή ραμπών. Οι ράμπες δεν πρέπει να διακόπτονται από σκαλοπάτια και 
δεν πρέπει να έχουν κλίση μεγαλύτερη από υ:β=1:10. 
Στερεά εγκιβωτισμού θα τοποθετηθούν στην εξωτερική οριογραμμή των περιφερειακών 
δρόμων ενώ σε όλες τις άλλες περιπτώσεις θα τοποθετηθούν κρασπεδόρειθρα. 
 
Περίφραξη 
Περιμετρικά του γηπέδου των εγκαταστάσεων επεξεργασίας θα τοποθετηθεί περίφραξη 
ελάχιστου ύψους 2 m, από γαλβανισμένο σύρμα. Στις εισόδους της ΕΕΛ θα πρέπει να 
τοποθετηθεί συρόμενη ή ανοιγόμενη μεταλλική θύρα. 
 
Αποχέτευση Ομβρίων 
Για την αποστράγγιση του εσωτερικού χώρου της εγκατάστασης, το δίκτυο οδοποιίας 
και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου θα έχουν κατάλληλες κλίσεις, ώστε να 
εξασφαλίζεται η ταχεία απορροή των ομβρίων προς το φυσικό αποδέκτη. Η απορροή 
των ομβρίων θα γίνεται επιφανειακά. 
 
Εξωτερική οδοποιία 
Δεν απαιτείται η κατασκευή έργων οδοποιίας εκτός του γηπέδου της Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Λυμάτων. 
 
Σήμανση 
Στους χώρους των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων θα πρέπει να 
εγκατασταθούν ευδιάκριτες επιγραφές σε περίοπτες και κατάλληλες θέσεις. Ειδικότερα 
επιγραφές πρέπει να αναρτώνται: 
- στην είσοδο επικίνδυνων περιοχών, για την προειδοποίηση κινδύνου (π.χ. υψηλή 
στάθμη θορύβου, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, επικίνδυνα χημικά, κτλ.). 
- για την κοινοποίηση ειδικών υποχρεώσεων ή απαιτήσεων που επιβάλλονται για την 
είσοδο στον χώρο (π.χ. απαγόρευση του καπνίσματος, χρήση γυαλιών ασφαλείας, 
ακουστικών κτλ.). 
- για τον εξοπλισμό ασφαλείας της περιοχής (π.χ. έξοδοι κινδύνου, εξοπλισμός 
διάσωσης, κουτί πρώτων βοηθειών κτλ.). 
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xiii. Οι σημαντικότερες παρουσιαζόμενες αρνητικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις κατά τις φάσεις κατασκευής και λειτουργίας του 
περιγραφόμενου ως άνω έργου συνοψίζονται στις εξής: 

Γενικά 
Σαν περιβαλλοντική επίπτωση ορίζεται η μεταβολή των περιβαλλοντικών συνθηκών 

ή αντίστοιχα η μεταβολή των παραμέτρων του περιβάλλοντος (φυσικού και 
ανθρωπογενούς) που επικρατούν σε μια περιοχή. Η μεταβολή αυτή μπορεί να είναι 
θετική ή αρνητική, (δηλαδή να αναβαθμίζει ή να υποβαθμίζει την ποιότητα του 
περιβάλλοντος), μακροχρόνια ή βραχυχρόνια, μόνιμη ή παροδική και άμεση ή έμμεση. 

Οι ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την υλοποίηση ενός έργου 
Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων θα πρέπει να εξεταστούν και να εκτιμηθούν, 
αφενός για τη φάση κατασκευής του έργου και αφετέρου για τη φάση λειτουργίας του. 
Η εκπόνηση της ΜΠΕ του υπ’ όψη έργου απαιτεί μια προσεκτική προσέγγιση μέσω 
μιας ολοκληρωμένης μεθοδολογίας,  καθώς ο τομέας της προστασίας του 
περιβάλλοντος και της περιβαλλοντικής διαχείρισης διέπεται πλέον από ένα αυστηρό, 
συνεχώς συμπληρούμενο θεσμικό πλαίσιο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, το οποίο 
πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψη κατά την εκπόνηση των περιβαλλοντικών μελετών. 

Ο διαχωρισμός μεταξύ ποσοτικής και ποιοτικής διαχείρισης αυτών, δεν υφίσταται 
ούτε ως έννοια, ούτε ως πρακτική, καθώς η παρακολούθηση, ο έλεγχος, η επέμβαση 
και η διαχείριση πρέπει να γίνονται πλέον ενιαία εντός του υδατικού συστήματος-
διαμερίσματος (σύμφωνα και με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία πλαίσιο 2000/60) και όχι 
αποσπασματικά, με έμφαση στα επιμέρους στοιχεία του, όπως μέχρι σήμερα 
συνέβαινε. 

Ως αποτέλεσμα των προαναφερθέντων, η εκπόνηση των περιβαλλοντικών μελετών 
οδηγεί σε νέες προτεραιότητες για τον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό. Έτσι η παραδοσιακή 
πρακτική και η επιστημονική μεθοδολογία που ήθελε τη διαχείριση των 
περιβαλλοντικών συστημάτων αποκλειστικά ως μέσον για την εξυπηρέτηση και κάλυψη 
των αναγκών του ανθρώπου, αντικαθίσταται από μια αντίληψη σύμφωνα με την οποία 
ο στόχος είναι πλέον η διαχρονική συντήρηση της ζωής στη φύση καθώς 
αναγνωρίζεται η καθοριστική σημασία της συμβολής της διατήρησης της 
περιβαλλοντικής ισορροπίας στη συνέχιση της ζωής στη γη. Η νέα αυτή αντίληψη 
απαιτεί την ολοκλήρωση και το συντονισμό του συνόλου των ενεργειών και των 
παρεμβάσεων που αφορούν στο περιβάλλον με ένα πνεύμα διατήρησης της 
ακεραιότητας και προστασίας της “υγείας” των περιβαλλοντικών συστημάτων. Η 
προσέγγιση αυτή επιτυγχάνεται και υλοποιείται μέσα από την Ολιστική Θεωρία, η 
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εφαρμογή της οποίας επιτυγχάνεται με την λεπτομερή προσέγγιση των 
οικοσυστημάτων μέσα από την εκπόνηση των περιβαλλοντικών μελετών. 

Η ολιστική προσέγγιση των περιβαλλοντικών μελετών ενός έργου, προϋποθέτει την 
συναξιολόγηση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών, οικονομικών και ηθικών 
παραμέτρων εντός των ορίων της υδρολογικής λεκάνης με στόχο τη διαχρονική 
συντήρηση της ζωής του οικοσυστήματος. 

Αυτό σημαίνει ότι η παραδοσιακή μεθοδολογία των περιβαλλοντικών μελετών 
αναθεωρείται και προσαρμόζεται προκειμένου να καλύπτει την ενιαία και 
ολοκληρωμένη προσέγγιση του οικοσυστήματος και των έργων υποδομής που 
λαμβάνουν χώρα εντός αυτού μέσω μιας νέας μεθοδολογίας η οποία περιλαμβάνει 
περιβαλλοντικές, κοινωνικές, ηθικές και οικονομικές παραμέτρους και η οποία διέπει 
και την παρούσα ΜΠΕ. 

Επισημαίνουμε ότι για την καλύτερη αξιολόγηση των πιθανών επιπτώσεων, το 
προτεινόμενο έργο διακρίνεται σε δύο υποέργα: 

i. Δίκτυα Αποχέτευσης, που περιλαμβάνει τις πιθανές επιπτώσεις από την 
κατασκευή και λειτουργία των εσωτερικών δικτύων, του αγωγού μεταφοράς και 
των αντλιοστασίων. 

ii. Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων, που περιλαμβάνει τις πιθανές επιπτώσεις 
από την κατασκευή και λειτουργία της μονάδας, των έργων διάθεσης λυμάτων και 
ιλύος. 

 
Επιπτώσεις Στα Μορφολογικά Και Τοπιολογικά Χαρακτηριστικά 

Η χωροθέτηση μιας μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού θα μπορούσε να δημιουργήσει 
σοβαρές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στην αισθητική του τοπίου, όταν 
κατασκευάζεται σε περιοχές προστασίας του φυσικού (Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού 
Κάλλους, περιοχές Natura κλπ) και ανθρωπογενούς (οικισμένες εκτάσεις κλπ) 
περιβάλλοντος και όταν δεν είναι συμβατή με τα τοπικά αρχιτεκτονικά πρότυπα. 

Η θέση της προτεινόμενης ΕΕΛ δε βρίσκεται εντός των ορίων προστατευόμενων 
περιοχών ενώ είναι σχετικά μακριά από οικισμούς (απόσταση από οικισμό Σκάλας 
1.700m περίπου). 

Με προσεκτική και επιμελημένη διαμόρφωση των επιμέρους μονάδων και του 
περιβάλλοντος χώρου είναι δυνατό ο συγκεκριμένος χώρος να αναδειχτεί και να 
αναβαθμιστεί αισθητικά. 

Κατά τη διάρκεια κατασκευής των αγωγών διάθεσης, δεν αναμένεται σημαντική 
αισθητική υποβάθμιση του τοπίου στην άμεση ζώνη διέλευσης των αγωγών, στις 
εργοταξιακές θέσεις και στις θέσεις προσωρινής απόθεσης των υλικών εκσκαφή αφού 
ουσιαστικά διατρέχει τον αποκατεστημένο πρώην Χ.Α.Δ.Α.. 

Σε κάθε περίπτωση οι επιπτώσεις στην αισθητική από την κατασκευή των αγωγών 
διάθεσης θεωρούνται περιοδικές και άμεσα αναστρέψιμες, μετά την τοποθέτηση των 
αγωγών και την αποκατάσταση της αρχικής μορφής του ανάγλυφου. 

Επισημαίνουμε βέβαια ότι η κακή λειτουργία και συντήρηση μιας ΕΕΛ δεν πρέπει να 
εξετάζεται σαν παράμετρος επιβάρυνσης της αισθητικής και του περιβάλλοντος, καθώς 
πλημμελής λειτουργία της μονάδας συνεπάγεται παράβαση των Περιβαλλοντικών 
Όρων και συνιστά λόγο άμεσης διακοπής της λειτουργίας της (Νομολογία 744/97 του 
Ε’ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας). 
 
Επιπτώσεις σχετικές με τα Γεωλογικά, Τεκτονικά και Εδαφολογικά Χαρακτηριστικά 

Το εξεταζόμενο υδραυλικό έργο αφορά τους οικισμούς Μεγαλοχωρίου και Σκάλας 
του Δήμου Αγκιστρίου. Επιπρόσθετα και όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενο 
κεφάλαιο η περιοχή του Δήμου Αγκιστρίου ανήκει στις μερικώς ασθενώς 
σεισμόπληκτες περιοχές.  

Σε γενικές γραμμές λοιπόν, και σε συνδυασμό με τη χαμηλή σεισμική επικινδυνότητα 
της περιοχής, παρουσιάζονται ικανοποιητικές συνθήκες για την κατασκευή των 
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προτεινόμενων  έργων, οι οποίες βέβαια θα επιβεβαιωθούν και από τις εδαφοτεχνικές 
και γεωτεχνικές εργασίες που θα πραγματοποιηθούν σε επόμενη φάση των μελετών. 

Φάση κατασκευής 
Οι υπό μελέτη οικισμοί διαθέτουν διανοιγμένο εσωτερικό δίκτυο πρόσβασης (οδοί 

διέλευσης και σοκάκια) και συνεπώς όλοι οι αγωγοί του εσωτερικού δικτύου θα 
διέλθουν από υφιστάμενους δρόμους ελαχιστοποιώντας τις πιθανές επιπτώσεις στα 
εδαφικά χαρακτηριστικά της περιοχής διέλευσης. 

Όσον αφορά την όδευση των εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης θα πρέπει να 
αναφέρουμε ότι οι προτεινόμενοι αγωγοί θα ακολουθούν υφιστάμενα οδικά δίκτυα 
(χωματοστρωμένα ή ασφαλτοστρωμένα) οπότε δεν αναμένεται η δημιουργία 
επιπρόσθετων επιπτώσεων στο έδαφος. 

Σε γενικές γραμμές δεν αναμένονται προβλήματα καθιζήσεων, κατολισθήσεων κλπ 
κατά την κατασκευή, τόσο των δικτύων των αγωγών όσο και μονάδων βιολογικού 
καθαρισμού. 

Ακόμη και όσον αφορά τα αντλιοστάσια χωροθετούνται αφενός εντός οικιστικών 
ορίων (Α/Σ 1 και Α/Σ 2) και αφετέρου εκτός οικιστικών ορίων και νότια του οικισμού της 
Σκάλας (Α/Σ 3). Οι εκτάσεις που θα χρησιμοποιηθούν καλύπτουν μία πολύ μικρή 
επιφάνεια. 

Σχετικά με την κατασκευή της ΕΕΛ απαιτείται η κατάληψη μιας έκτασης περίπου 2,7 
στρεμμάτων. Δεδομένου ότι οι κλίσεις του γηπέδου είναι ήπιες, θα απαιτηθούν 
περιορισμένες διασπάσεις και μετατοπίσεις του επιφανειακού στρώματος του εδάφους 
προκειμένου να διαμορφωθεί ο χώρος κατάλληλα για την έδραση των επιμέρους 
μονάδων της ΕΕΛ. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται μια εκτίμηση των 
απαιτούμενων χωματουργικών. 
  
 
 
 
 
 

Σημειώνεται ότι μεγάλο μέρος των υλικών εκσκαφής μετά την τοποθέτηση των 
αγωγών αποχέτευσης, επανατοποθετείται στα σκάμματα μετά την κατασκευή του 
δικτύου αποχέτευσης. 

Συνολικά λοιπόν θεωρούμε ότι οι επιπτώσεις στα εδαφικά χαρακτηριστικά της 
περιοχής μελέτης είναι σημαντικές αλλά αναστρέψιμες δεδομένου ότι η περιοχή 
επέμβασης αποκαθίσταται στην αρχική της μορφή μετά την τοποθέτηση των αγωγών. 

Φάση λειτουργίας 
Πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στα εδαφικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης, 

κατά τη φάση λειτουργίας του έργου, μπορούν να προέλθουν από τη διάθεση της 
ιλύος. 

Όμως, η διάθεση της ιλύος, η οποία όμως αναφέρθηκε προτείνεται να γίνεται είτε σε 
κατάλληλα αδειοδοτημένο ΧΥΤΑ ως βραχυπρόθεσμη λύση είτε στην μονάδα 
κομποστοποίησης παραπλέυρως της μονάδας, δεν αναμένεται να έχει αρνητικές 
επιπτώσεις στα εδαφικά χαρακτηριστικά για τους ακόλουθους λόγους: 
➢ η παραγόμενη ιλύς θα είναι καλά σταθεροποιημένη και αφυδατωμένη καθώς 

προβλέπονται τα απαραίτητα έργα επεξεργασίας εντός της ΕΕΛ. 
➢ η παραγόμενη ποσότητα ετησίως είναι μικρή. 

Όσον αφορά τη λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης, σημειώνουμε ότι η πιθανότητα 
ατυχηματικής ρύπανσης του εδάφους λόγω διαρροής ακαθάρτων, δε θεωρείται πιθανή 
και μπορεί να μειωθεί με τακτικούς ελέγχους καθώς και με περιοδικές συντηρήσεις των 
αγωγών και του μηχανολογικού εξοπλισμού του αποχετευτικού δικτύου. 

Γενικότερα πάντως και βάσει της εμπειρίας από αντίστοιχα έργα αποχέτευσης, δεν 
αναμένονται προβλήματα ρύπανσης ή διάβρωσης του εδάφους από τη λειτουργία της 
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ΕΕΛ και του αποχετευτικού δικτύου. Αντίθετα, αναμένονται θετικές επιδράσεις στην 
ποιότητα του εδάφους της ευρύτερης περιοχής μιας και σταδιακά θα καταργηθούν οι 
υφιστάμενοι βόθροι που εξυπηρετούν σήμερα τους οικισμούς και θα κατασκευαστούν 
δίκτυα τα οποία θα συνδεθούν με τον Βιολογικό Καθαρισμό. 
 

Επιπτώσεις Στο Φυσικό Περιβάλλον 
Επιπτώσεις στη Χλωρίδα 
Η όδευση του αποχετευτικού δικτύου πραγματοποιείται επί υφιστάμενων 

διανοιγμένων οδών, ενώ τα απαιτούμενα αντλιοστάσια συλλογής και μεταφοράς των 
λυμάτων, προβλέπεται να τοποθετηθούν εντός δημόσιων χώρων όπως φαίνεται στα 
σχετικά σχέδια. 

Ειδικότερα και όσον αφορά το αντλιοστάσιο Α/Σ 1, βρίσκεται εντός της ζώνης λιμένα 
του Μεγαλοχωρίου και δεν καλύπτεται από βλάστηση. 

Το αντλιοστάσιο Α/Σ 2, βρίσκεται πλησίον του δημόσιου χώρου στάθμευσης εντός 
των δομημένων οικιστικών ορίων του οικισμού Σκάλα και δεν καλύπτεται από 
βλάστηση. 

Το αντλιοστάσιο Α/Σ 3, βρίσκεται εκτός των δομημένων οικιστικών ορίων και 
προβλέπεται να κατασκευαστεί υπογείως επί της οδού σύνδεσης του οικισμού Σκάλας 
και της περιοχής Σπορτέζα, νότια του οικισμού Σκάλας και ο οικίσκος θα τοποθετηθεί 
παραπλεύρως της οδού επί δασικής έκτασης που δεν καλύπτεται από βλάστηση. 

Βάσει αυτών των παρατηρήσεων, προκύπτει ότι η κατασκευή του αποχετευτικού 
δικτύου δεν αναμένεται να έχει επιπτώσεις στη βλάστηση της περιοχής εκτός από μια 
μικρού πλάτους ζώνη εκατέρωθεν του άξονα των δρόμων, λόγω της παραγωγής 
σκόνης. 

Η βλάστηση που αναπτύσσεται στην προτεινόμενη θέση χωροθέτησης της ΕΕΛ, δεν 
χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερης αισθητικής ομορφιάς (πρόκειται για χέρσα έκταση εντός 
δασικής αναδασωτέας ζώνης). Οι επιπτώσεις στη χλωρίδα της περιοχής από την 
κατάληψη του γηπέδου για την κατασκευή της μονάδας, σχετίζονται με μικρές 
επεμβάσεις (αποψιλώσεις) εντός του γηπέδου, που σε καμία περίπτωση δεν 
χαρακτηρίζονται υψηλής επικινδυνότητας και δεν αναμένεται να επηρεάσουν τους 
τύπους ενδιαιτημάτων της περιοχής μελέτης. Έμμεσες επιπτώσεις αναμένονται στις 
φυσιολογικές λειτουργίες των φυτών από την επίδραση ρύπων και σκόνης, λόγω της 
λειτουργίας των εργοταξιακών μηχανημάτων και της κυκλοφορίας των οχημάτων, οι 
οποίες όμως δε θα είναι μόνιμου χαρακτήρα. 

Επιπλέον μετά την εγκατάσταση των προκατασκευασμένων μονάδων επεξεργασίας 
αποβλήτων θα δημιουργηθεί περιμετρική φύτευση σε όλη την ζώνη κάλυψης από την 
ΕΕΛ. 

Στον χώρο πλησίον της εγκατάστασης της ΕΕΛ θα αναπτυχθεί εκτεταμένη φύτευση 
με άρδευση στην περιοχή του αποκατεστημένου Χ.Α.Δ.Α.. 

Με βάση την παραπάνω θεώρηση, προκύπτει ότι οι επιπτώσεις στη χλωρίδα της 
περιοχής μελέτης δεν θα είναι σημαντικές, λογικά αναστρέψιμες (διαδικασία 
επαναβλάστησης), μερικώς αντιμετωπίσιμες (κατάλληλες πρακτικές διάνοιξης) και 
μακροχρόνιες. Επιπλέον θα αποκατασταθεί όλη η ζώνη πλησίον της εγκατάστασης. 

Επιπτώσεις στην Πανίδα 
Οι βασικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου στην πανίδα, 

εστιάζονται κυρίως στα αμφίβια και την ορνιθοπανίδα και κατηγοριοποιούνται ως εξής: 
➢ κατάληψη Φυσικού Χώρου. Στην προκειμένη περίπτωση, η συνολική κατάληψη είναι 

μικρής έκτασης και δε δύναται να επηρεάσει δυσμενώς την πανίδα. 
➢ περιοδική ή μόνιμη απομόνωση λόγω παρεμπόδισης στις μετακινήσεις της χερσαίας 

πανίδας. Στην περίπτωση του αποχετευτικού δικτύου η παρεμπόδιση αυτή θα είναι 
προσωρινή, ενώ στην περίπτωση των αντλιοστασίων και της ΕΕΛ θα είναι μόνιμη, 
ωστόσο η απαιτούμενη έκταση είναι πολύ μικρή και δεν δύναται να μεταβάλει τις 
συνθήκες διαβίωσης της πανίδας. 
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➢ άμεση (ατυχηματική) θανάτωση κυρίως σε νυκτόβια αρπακτικά είδη, θηλαστικά και 
ερπετά από κακούς χειρισμούς εργοταξιακών μηχανημάτων. Το μέγεθος του έργου, 
η διάρκεια της περιόδου κατασκευής διασφαλίζουν την ελαχιστοποίηση τέτοιων 
επιπτώσεων. 

➢ όχληση ειδών από εκπομπές ρύπων (κυρίως σκόνης). Οι εκπομπές ρύπων κατά την 
φάση κατασκευής, θα δημιουργήσουν μια τοπική επιβάρυνση η οποία θα είναι 
περιορισμένη χωρικά και χρονικά. 
Γενικά, κατά τη φάση λειτουργίας του αποχετευτικού δικτύου, των αντλιοστασίων και 

της ΕΕΛ, δεν αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις στη χλωρίδα και την πανίδα της 
περιοχής μελέτης, στην περίπτωση φυσικά που τηρούνται οι Περιβαλλοντικοί Όροι που 
θα εκδοθούν. 

Πιθανές οχλήσεις από οσμές και αιωρήματα θα αντιμετωπιστούν με τοποθέτηση 
συστήματος απόσμησης στις επιμέρους διατάξεις. 

Σημειώνεται ότι στην άμεση περιοχή κατασκευής της ΕΕΛ, ουσιαστικά δεν υπάρχει 
βλάστηση, οπότε και η πανίδα της περιοχής περιορίζεται σε είδη όπως ποντικούς, 
λαγούς, κλπ,, τα οποία θα προσαρμοστούν σχετικά γρήγορα στις νέες χρήσεις. 

Όσον αφορά στις επιπτώσεις από τη διάθεση των λυμάτων στη θαλάσσια χλωρίδα 
και πανίδα, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι στην εγγύς περιοχή διάθεσης των λυμάτων 
στη θάλασσα δεν έχουν παρατηρηθεί σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας και ο βαθμός 
επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων είναι ο μέγιστος δυνατός. 

Πάντως και με την τήρηση των ορίων που ορίζονται σε προηγούμενο κεφάλαιο δεν 
αναμένεται η δημιουργία αρνητικών επιπτώσεων στη χλωρίδα και την πανίδα της 
ευρύτερης περιοχής. 
 

Χρήσεις Γης 
Συνολικά θεωρούμε ότι η κατασκευή του προτεινόμενου έργου, παρά το γεγονός ότι 

αποτελείται από επιμέρους έργα, περιλαμβάνει μια μικρή χωρικά επέμβαση η οποία 
οδηγεί στη δέσμευση εκτάσεων που δεν παρουσιάζουν αξιόλογο ενδιαφέρον ως προς 
τις χρήσεις γης και το χωροταξικό σχεδιασμό. 

Η ύπαρξη αποχετευτικού δικτύου και βιολογικού καθαρισμού σε μια πολεοδομική 
ενότητα, συνήθως δρα προσελκυστικά στην εγκατάσταση ανθρωπογενών 
δραστηριοτήτων όπως κατοικία, τουρισμός - αναψυχή κλπ στην ευρύτερη περιοχή. Η 
προτεινόμενη ΕΕΛ χωροθετείται σε ζώνη χωρίς ιδιαίτερο οικιστικό ενδιαφέρον ως εκ 
τούτου δε θεωρείται ότι θα διαταράξουν τις μελλοντικές χρήσεις γης. 

Επισημαίνουμε βέβαια ότι με σωστή συντήρηση και τακτικό καθαρισμό των 
επιμέρους τμημάτων μιας μονάδας βιολογικού καθαρισμού, ελαχιστοποιείται η 
πιθανότητα έκλυσης οσμών. 
 

Επιπτώσεις Στην Ποιότητα Του Αέρα 
Κατά τη φάση κατασκευής του έργου, θα παραχθούν κάποιες ποσότητες σκόνης, οι 

οποίες όμως δεν αναμένεται να δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα στους 
ανθρωπογενείς και φυσικούς δέκτες, καθώς το μέγεθος του έργου και η περίοδος 
κατασκευής είναι μικρά.  

Συνήθως η σημαντικότερη όχληση από τη λειτουργία μίας ΕΕΛ είναι οι δυσοσμίες. 
Το πιο επικίνδυνο σημείο για έκλυση δυσάρεστων οσμών είναι εκείνο της προ-
επεξεργασίας, για αυτό έχει ληφθεί πρόνοια ώστε οι προαναφερθείσες εγκαταστάσεις 
να είναι κλειστές, ενώ έχει προβληθεί η κατασκευή μονάδας εξουδετέρωσης οσμαερίων 
χωρίς παραγωγή χημικών αποβλήτων. 
 

Επιπτώσεις Στα Επιφανειακά Ύδατα 
Φάση κατασκευής 
Σε γενικές γραμμές το εξεταζόμενο έργο δεν επηρεάζει το υδρογραφικό δίκτυο της 

περιοχής μελέτης καθώς οι αγωγοί οδεύουν επί υφιστάμενων ασφαλτοστρωμένων, 
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τσιμεντένιων ή χωμάτινων οδών, οι οποίες αποκαθίστανται μετά την τοποθέτηση των 
αγωγών. 

Γενικά, ως συνήθεις επιπτώσεις στα επιφανειακά νερά από την κατασκευή ενός 
έργου αποχέτευσης αναφέρεται η κατασκευή των προσωρινών επιχωμάτων για την 
τοποθέτηση των αγωγών, που θα λειτουργήσει σαν φράγμα και θα διακόψει την 
επιφανειακή απορροή των υδάτων (υδροστρωματοροή), έτσι ώστε να μεταβληθεί η 
κατεύθυνση ροής τους και να οδηγηθεί σύμφωνα με τις κλίσεις του ανάγλυφου, προς 
τα παρεμβαλλόμενα ρέματα. 

Όσον αφορά την κατασκευή μιας μονάδας βιολογικού καθαρισμού, αυτή σχετίζεται 
με περιορισμένες επιπτώσεις στα επιφανειακά ύδατα, οι οποίες αφορούν σε τυχόν 
προβλήματα στην ελεύθερη απορροή των όμβριων υδάτων κατά τη διαμόρφωση του 
γηπέδου. Θεωρείται ωστόσο ότι το μέγεθος της επέμβασης για την κατασκευή της ΕΕΛ, 
δεν είναι ικανό να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα, ενώ η περίοδος κατασκευής 
θα είναι μικρή. 

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά την κατασκευή 
του έργου, ώστε αφενός να μην προκληθούν αρνητικές επιπτώσεις στο παράπλευρο 
και εγκάρσιο επιφανειακό δίκτυο απορροής (ρέματα και μισγάγγειες) και αφετέρου να 
μη δημιουργηθούν επιφανειακές απορροές επιβαρυμένες με αιωρούμενα στερεά λόγω 
των αναχωμάτων των σκαμμάτων. 

Φάση λειτουργίας 
Οι σημαντικότερες επιπτώσεις στα νερά κατά τη φάση λειτουργίας του έργου 

σχετίζονται με το έργο διάθεσης. Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, 
προτείνεται η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων τόσο υποθαλάσσια βάσει της 
σχετικής απόφασης διάθεσης που έχει εκδοθεί καθώς και επιφανειακά για άρδευση 
πρασίνου καθώς και άλλες βοηθητικές χρήσεις (πλύση οδών κτλ). 

Έτσι και με την τήρηση των ορίων που ορίζονται σε προηγούμενο κεφάλαιο δεν 
αναμένεται η δημιουργία αρνητικών επιπτώσεων στην ποιότητα των υδάτων της 
περιοχής (επιφανειακά ή υπόγεια). 
 
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 
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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) 
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. 

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 
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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 & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής 

λαμβάνοντας υπόψη τα 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 
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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 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 
η/μ εξοπλισμού), για να επιτευχθεί η αρμονική ένταξη της εγκατάστασης στα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δομημένου και του φυσικού περιβάλλοντος της 
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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 
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,  
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➢ 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 

➢ 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). 
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➢ 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, 
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 
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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 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). 
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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. 

➢ 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 
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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 

➢ 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 
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➢ 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 
 
Μονάδα προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων και αστικών λυμάτων 
➢ Η προεπεξεργασία των βοθρολυμάτων της αρχικής φάσης καθώς και τον αστικών 

λυμάτων της Α΄ Φάσης, να πραγματοποιείται σε compact σύστημα εσχάρωσης – 
εξάμμωσης – λιποσυλλογής μέγιστης δυναμικότητας 108 m3/h (30 L/s). Για την 
κάλυψη των αναγκών των φάσεων Β΄ και Γ΄ να εγκατασταθεί ένα επιπλέον 
ισοδύναμο σύστημα προεπεξεργασίας.  

➢ Τα βοθρολύματα να μεταφέρονται στην εγκατάσταση μέσω βυτιοφόρων οχημάτων, 
τα οποία να εκκενώνουν σε κατάλληλη διάταξη. Για την πρόσβαση των βυτιοφόρων 
οχημάτων στη μονάδα υποδοχής να διαμορφωθεί επαρκής χώρος στάθμευσης και 
ελιγμών πλησίον της μονάδας. Η δικλείδα εκκένωσης των οχημάτων να συνδέεται 
κατευθείαν σε ταχυσύνδεσμο εισόδου και ηλεκτροβάνα (DN 100). Η μονάδα 
υποδοχής βοθρολυμάτων να εξυπηρετεί ένα βυτιοφόρο όχημα κάθε φορά. Η 
σύνδεση του στομίου εξόδου του βυτιοφόρου με τον ταχυσύνδεσμο της διάταξης να 
γίνεται μέσω εύκαμπτου κατάλληλου πλαστικού αγωγού. Στην είσοδο της διάταξης 
να τοποθετηθεί (μετά τον ταχυσύνδεσμο) δικλείδα, η οποία να προσφέρει 
προστασία της μονάδας από υπερχείλιση. Σε περίπτωση μέγιστης στάθμης στην 
εσχάρωση της διάταξης, η δικλείδα να φράσει το στόμιο εισόδου και να μην  
επιτρέπει την εισαγωγή βοθρολυμάτων μέχρις ότου η στάθμη των λυμάτων 
υποχωρήσει. Η δικλείδα να παραμένει κλειστή όταν δεν υπάρχει βυτιοφόρο προς 
εκκένωση για την αποφυγή διασποράς οσμών στον περιβάλλοντα χώρο. 

➢ Τα δύο συστήματα να τοποθετηθούν εξωτερικά, να είναι πλήρως στεγανά και να 
φέρουν στόμια αναρρόφησης του δύσοσμου αέρα από το δίκτυο απόσμησης. 

➢ Στην επιλεγόμενη διάταξη να λαμβάνουν μέρος αυτόματα η εσχάρωση, η εξάμμωση 
και η απομάκρυνση λιπών των εισερχομένων λυμάτων. Η κυλινδρική εσχάρα, 
τύπου περιστρεφόμενου κοχλία-τύμπανου, να αποτελείται από διάκενα 6 mm τα 
οποία θα συγκρατούν όλα τα στερεά που έχουν μεγαλύτερη διάσταση. Ο 
καθαρισμός των διακένων να γίνεται μέσω κατάλληλων βουρτσών 
προσαρμοσμένων στην άκρη του κοχλία. Τα εσχαρίσματα να μεταφέρονται, 
συμπιέζονται κι αφυδατώνονται μηχανικά. 

➢ Στη δεξαμενή της διάταξης να υπάρχουν δύο κοχλίες. Ένας, τοποθετημένος στο 
πυθμένα κατά μήκος της δεξαμενής, ο οποίος θα μεταφέρει την άμμο στην αρχή της 
δεξαμενής και στο βαθύτερο σημείο της. Εκεί ο δεύτερος κοχλίας, πλάγια 
τοποθετημένος, να παραλαμβάνει και να μεταφέρει την άμμο, η οποία τελικά 
εναποτίθεται, μέσω σέσουλας, στο κάδο αποκομιδής. 

➢ Και οι δύο κοχλίες να λειτουργούν ταυτόχρονα ανά τακτικά χρονικά διαστήματα 
μέσω του PLC του ηλεκτρικού πίνακα. Έτσι επιτυγχάνεται η σταδιακή συσσώρευση 
της άμμου στο χαμηλότερο σημείο της δεξαμενής. Με τον ίδιο τρόπο, στα 
διαστήματα παύσης του πλάγιου κοχλία, να επέρχεται η μερική αφυδάτωση της 
άμμου. 

➢ Κοντά στον πυθμένα της δεξαμενής εξάμμωσης και κατά μήκος της, να υπάρχει 
σύστημα αερισμού μέσω του οποίου τα λίπη θα επιπλέουν και θα μεταφέρονται στη 
δεξαμενή του λιποσυλλέκτη. Ο αερισμός να γίνεται μέσω δύο φυσητήρων (ο ένας 
εφεδρικός). Η μεταφορά των λιπών γίνεται με έκκεντρη αντλία. 
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➢ Οι αγωγοί εξόδου από τα δύο συστήματα προεπεξεργασίας να καταλήγουν στη 
δεξαμενή εξισορρόπησης. Η μονάδα προεπεξεργασίας και η δεξαμενή 
εξισορρόπησης να καλύπτονται από σύστημα εξαερισμού και απόσμησης. 

 
Δεξαμενή και Αντλιοστάσιο Εξισορρόπησης 
➢ Τα προεπεξεργασμένα λύματα να εισέρχονται με φυσική ροή στη κλειστή δεξαμενή 

εξισορρόπησης, η οποία θα έχει ενεργό όγκο ~150 m3 και θα καλύπτει την Α΄ 
Φάση λειτουργίας. 

➢ Στις επόμενες δύο φάσεις, η δεξαμενή θα επεκταθεί, με τελικό όγκο 357 m3. 
➢ Όλα τα αντλητικά συγκροτήματα να εγκαθίστανται σε ιδιαίτερο θάλαμο της 

δεξαμενής της Α΄ Φάσης μαζί με έναν υποβρύχιο αναδευτήρα για την αποφυγή 
επικαθήσεων. 

➢ Η μεταφορά των προεπεξεργασμένων λυμάτων στα Compact συστήματα MBR, να 
γίνεται με δύο Α/Σ. Το πρώτο Α/Σ να αποτελείται από τρεις υποβρύχιες 
φυγοκεντρικές αντλίες (η μία εφεδρική) με δυναμικότητα 9 m3/h στα 8,5 m και να 
τροφοδοτεί τα Compact MBR1 (δύο συστήματα – μία αντλία ανά σύστημα). Το 
δεύτερο Α/Σ να αποτελείται από δύο υποβρύχιες φυγοκεντρικές αντλίες (η μία 
εφεδρική) με δυναμικότητα 17 m3/h στα 9,6 m και να τροφοδοτεί το Compact MBR2 
(ένα σύστημα). Στις μελλοντικές φάσεις το Α/Σ αυτό θα επεκταθεί ανάλογα (έως 4 
αντλίες εγκατεστημένες – μία αντλία σε λειτουργία για κάθε σύστημα MBR2 και μία 
κοινή εφεδρική). 

➢ Η κάθε αντλία να τοποθετηθεί επί κατάλληλου πέλματος επικαθίσεως που 
στερεώνεται στο σκυρόδεμα του πυθμένα του υγρού θαλάμου και περιλαμβάνει την 
φλάντζα με τον καταθλιπτικό αγωγό και κατάλληλο κατακόρυφο οδηγό ανέλκυσης - 
καθέλκυσης εκάστης αντλίας, κατασκευασμένο από ανοξείδωτο σωλήνα, βαρέως 
τύπου. Η αντλία μέσω οδηγού να ολισθαίνει ελεύθερα και να εμπλέκεται ή 
απεμπλέκεται αυτόματα στην φλάντζα του καταθλιπτικού αγωγού, χωρίς να 
απαιτείται επίσκεψη στο εσωτερικό του υγρού θαλάμου για τη σύνδεση ή 
αποσύνδεσή της. 

➢ Κάθε αντλία να φέρει στον αγωγό εξόδου συρταροδικλείδα και δικλείδα 
αντεπιστροφής, που θα τοποθετούνται σε παράπλευρο ξηρό φρεάτιο δικλείδων. Το 
φρεάτιο δικλείδων να κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα και στην πλάκα να 
υπάρχει οπή με κάλυμμα από γαλβανισμένη εν θερμώ λαμαρίνα. Για την ανέλκυση 
του εξοπλισμού (πχ για λόγους συντήρησης), να εγκατασταθεί στην πλάκα του 
αντλιοστασίου φορητός ανυψωτικός μηχανισμός (καπόνι με παλάγκο). 

➢ Η λειτουργία των αντλιών να ρυθμίζεται μέσω inverter και να εναλλάσσονται, για την 
ομοιόμορφη φθορά τους. Σε περίπτωση βλάβης μιας αντλίας θα τίθεται σε 
λειτουργία αυτόματα η άλλη. 

➢ Η έναρξη και παύση λειτουργίας των αντλιών να ρυθμίζεται με κατάλληλο σύστημα 
μέτρησης στάθμης που θα εγκαθίσταται στο αντλιοστάσιο και η παροχή των αντλιών 
θα ρυθμίζεται μέσω inverter. 

➢ Στους αγωγούς τροφοδοσίας των συστημάτων MBR να τοποθετηθούν 
ηλεκτρομαγνητικά παροχόμετρα για την μέτρηση της παροχής τροφοδοσίας της 
μονάδας βιολογικής επεξεργασίας. 

 
Σύστημα λεπτοεσχάρωσης λυμάτων 
➢ Λόγω της ύπαρξης των μεμβρανών κατάντη είναι απαραίτητη η αφαίρεση όλων των 

ευμεγεθών στερεών με διάμετρο μεγαλύτερη από 1mm. Για τον λόγο αυτό, τα 
λύματα να οδηγούνται σε compact σύστημα λεπτοεσχάρωσης τύπου κοσκίνου. Το 
κόσκινο να εγκατασταθεί στην στέψη του κάθε συστήματος βιολογικής επεξεργασίας 
και να αποτελείται από περιστρεφόμενο τύμπανο με κυκλικά διάκενα διαμέτρου 
1mm.  

➢ Ο καθαρισμός των οπών από τη επικάθιση των στερεών να γίνεται μέσω 



 59 

εξωτερικού αποξέστη του τυμπάνου, ο οποίος να εφάπτεται στις οπές. 
➢ Τα λύματα να διαρρέουν την κυλινδρική εσχάρα από έξω προς τα μέσα, όπου θα 

συγκρατούνται τα στερεά με διάμετρο μεγαλύτερη των 1 mm. Ο καθαρισμός αυτών 
των στερεών θα γίνεται αυτόματα τη στιγμή που η στάθμη των αποβλήτων / 
λυμάτων, ανάντη του τυμπάνου φθάσει τη μέγιστη επιθυμητή τιμή. Τα εσχαρίσματα 
να απορρίπτονται σε κάδο στο επίπεδο του εδάφους. 

 
➢ 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 Νήσων. 

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

 
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 

 
Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας 
Γενικά 
➢ Το σύστημα της βιολογικής επεξεργασίας που θα εφαρμοσθεί να είναι το σύστημα 

ενεργού ιλύος - με ταυτόχρονη σταθεροποίηση της βιολογικής ιλύος και 
προχωρημένη νιτροποίηση και απονιτροποίηση, ενώ ο διαχωρισμός ιλύος – 
επεξεργασμένων να γίνεται σε σύστημα μεμβρανών (MBR). 

➢ Η παροχή οξυγόνου στα λύματα εντός του αερισμού να γίνεται με υποβρύχια 
διάχυση. Η μονάδα βιολογικής επεξεργασίας να είναι συμπαγούς τύπου (compact), 
αποτελούμενη από δεξαμενές σε διαστάσεις container για την εύκολη προ-
κατασκευή, μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση και θέση σε λειτουργία. 

➢ Η Α΄ Φάση να περιλαμβάνει δύο διαφορετικά σε διαστάσεις compact συστήματα 
MBR: 

➢ Το Compact MBR1 το οποίο έκαστο αποτελείται από μια επιμήκη δεξαμενή – 
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container. Σε αυτή τη φάση εγκαθίστανται δύο (2) Compact MBR1, ένα σε 
λειτουργία το χειμώνα, δύο το καλοκαίρι της Α΄ Φάσης΄. Η δυναμικότητα κάθε 
συστήματος είναι 750 ι.κ. 

➢ Το Compact MBR2 το οποίο αποτελείται από δύο container σε υδραυλική 
επικοινωνία – συνολικά εγκαθίστανται ένα (1) Compact MBR2 το οποίο θα 
λειτουργεί το καλοκαίρι της Α΄ Φάσης. Η δυναμικότητα του συστήματος είναι 1.500 
ι.κ. 

➢ Σε κάθε επόμενη φάση λειτουργίας, να προστίθεται μία επιπλέον μονάδα Compact 
MBR2 (συνολικά τρεις στη Γ΄ Φάση). 

➢ Ανεξάρτητα του μεγέθους του, κάθε σύστημα MBR να αποτελείται από : 
o Δεξαμενή απονιτροποίησης στην οποία εισέρχονται τα λύματα καθώς και η 

ανακυκλοφορία της ιλύος από τη δεξαμενή απο-οξυγόνωσης 
o Επαμφοτερίζουσα δεξαμενή 
o Δεξαμενή αερισμού 
o Δεξαμενή μεμβρανών 
o Αντλιοστάσιο ανάμικτου υγρού – Δεξαμενή απο-οξυγόνωσης 

 
Δεξαμενή απονιτροποίησης 
➢ Τα λύματα από την έξοδο του κόσκινου και η ιλύς από το αντλιοστάσιο 

ανακυκλοφορίας να εισέρχονται σε δεξαμενή απονιτροποίησης. Ο όγκος της 
δεξαμενής να είναι 7,5 m3 για το MBR1 και 15 m3 για το MBR2. Σε κάθε δεξαμενή 
να εγκατασταθεί και εγκαθίσταται ένας υποβρύχιος αναδευτήρας κατάλληλης 
ισχύος μετά εφεδρικού 

 
Επαμφοτερίζουσα δεξαμενή 
➢ Λόγω του ότι οι απαιτήσεις του όγκου απονιτροποίησης διαφοροποιούνται από 

χειμώνα σε καλοκαίρι, να τοποθετηθεί επαμφοτερίζουσα δεξαμενή, η οποία θα 
μπορεί να λειτουργεί ως δεξαμενή απονιτροποίησης το χειμώνα και ως δεξαμενή 
αερισμού το θέρος. Ο όγκος της δεξαμενής να είναι 11 m3 για το MBR1 και 23 m3 
για το MBR2. 

➢ Κάθε δεξαμενή να είναι αναδευόμενη από υποβρύχιο αναδευτήρα κατάλληλης 
ισχύος (μετά εφεδρικού), και να υπάρχει και σύστημα διάχυσης αποτελούμενο από 
διαχυτήρες λεπτής φυσαλίδας ελαστικής μεμβράνης με το κατάλληλο δίκτυο 
τροφοδοσίας. 

 
Μονάδα αερισμού (νιτροποίησης) 
➢ Ο όγκος κάθε δεξαμενής αερισμού να είναι 36 m3 για το MBR1 και 70 m3 για το 

MBR2. Στη μονάδα να συντελούνται οι βιολογικές διεργασίες της οξείδωσης του 
οργανικού φορτίου, της νιτροποίησης και της σταθεροποίησης της βιολογικής ιλύος. 

➢ Το σύστημα αερισμού που επιλέγεται είναι η υποβρύχια διάχυση αέρα με σύστημα 
φυσητήρων και διαχυτήρων λεπτής φυσαλίδας που εγκαθίστανται σε όλη την 
επιφάνεια του πυθμένα του αερισμού (ολική διάστρωση). 

➢ Ο απαιτούμενος αέρας θα παρέχεται από: 
o τρεις (3) φυσητήρες για τα Compact MBR1 (δύο σε λειτουργία και ένας εφεδρικός) 

δυναμικότητας 250 Νm3/h στα 300 mbar έκαστος. 
o δύο (2) φυσητήρες για το Compact MBR2 (ένας σε λειτουργία και ένας εφεδρικός) 

δυναμικότητας 730 Νm3/h στα 300 mbar έκαστος 
➢ Οι φυσητήρες αερισμού της βιολογικής επεξεργασίας, μαζί με τους φυσητήρες 

καθαρισμού των μεμβρανών, να εγκατασταθούν εντός προκατασκευασμένου 
συναρμολογούμενου μεταλλικού στεγάστρου. 

➢ Κάθε φυσητήρας να διαθέτει φίλτρο αναρρόφησης, σιγαστήρες στην αναρρόφηση 
και στη κατάθλιψη, βαλβίδα ασφαλείας και βαλβίδα αντεπιστροφής και να είναι 
ηχομονωμένος με κλωβό. Η λειτουργία κάθε φυσητήρα να ρυθμίζεται μέσω 



 61 

ρυθμιστή στροφών (inverter). 
➢ Σε κάθε δεξαμενή να τοποθετηθούν διαχυτήρες λεπτής φυσαλίδας ελαστικής 

μεμβράνης (42 στο MBR1 και 78 στο MBR2 συμπεριλαμβανομένης της 
επαμφοτερίζουσας ζώνης). 

 
Σύστημα μεμβρανών – αντλιοστάσιο ιλύος 
➢ Η μέθοδος που επιλέχθηκε είναι ο διαχωρισμός του ανάμικτου υγρού από τα 

επεξεργασμένα λύματα με σύστημα με μεμβράνες μικροδιήθησης ή υπερδιήθησης. 
➢ Κάθε Compact MBR1 να περιλαμβάνει: 

o Μία δεξαμενή μεμβρανών με όγκο 17,6 m3 
o Τρία modules μεμβρανών με ενεργή επιφάνεια ~100 m2 ανά module 

➢ To Compact MBR2 περιλαμβάνει: 
o Μία δεξαμενή μεμβρανών με όγκο 35,2 m3 
o Έξι modules μεμβρανών με ενεργή επιφάνεια ~100 m2 ανά module 

➢ Τα διηθήματα από τα modules των μεμβρανών να συλλέγονται σε ένα συλλέκτη 
από ανοξείδωτο χάλυβα από τον οποίο θα αναρροφούν οι αντλίες διηθημάτων. Οι 
αντλίες να είναι θετικής εκτόπισης (λοβοειδείς), ρυθμιζόμενης – μέσω inverter–
παροχής και με δυναμικότητα 9 m3/h για το MBR1 (δύο σε λειτουργία και μία 
εφεδρική) και 17 m3/h για το MBR2 (μία σε λειτουργία και μία εφεδρική). Όλοι οι 
αγωγοί στο διαμέρισμα μεμβρανών να είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο 
χάλυβα. 

➢ Για την έκπλυση των μεμβρανών με αέρα (airscouring) να εγκατασταθούν τρεις (3) 
φυσητήρες (ο ένας εφεδρικός), δυναμικότητας 80 Nm3/h έκαστος για τα Compact 
MBR1 και δύο (2) φυσητήρες (ο ένας εφεδρικός), δυναμικότητας 160 Nm3/h 
έκαστος για τα Compact MBR2. 

➢ Οι φυσητήρες να διαθέτουν όλο τον απαιτούμενο βοηθητικό εξοπλισμό (φίλτρα, 
ηχομονωτική καμπίνα, κ.λπ.) και να είναι εγκατεστημένοι στο στέγαστρο 
εξυπηρέτησης. 

➢ Για τον χημικό καθαρισμό του συστήματος των μεμβρανών να υπάρχει πλήρες 
σύστημα το οποίο θα αποτελείται από: 
o Κυλινδρικό δοχείο όγκου 1.000 λίτρων, στο οποίο προστίθεται μικρή ποσότητα 

πυκνού διαλύματος χημικού και στο οποίο υπάρχει σύνδεση νερού για την 
αραίωση του διαλύματος. 

o 2 αντλίες χημικών, παροχής 50 l/h οι οποίες αναρροφούν το αραιό διάλυμα από 
το παραπάνω δοχείο και στην συνέχεια το τροφοδοτούν στο υπό καθαρισμό 
σύστημα Εξωτερικά κάθε compact συστήματος εγκαθίσταται μία κοχλιωτή αντλία, 
ρυθμιζόμενης παροχής και δυναμικότητας 2 m3/h που θα αναρροφά ποσότητα 
ιλύος που αντιστοιχεί στην περίσσεια και θα τροφοδοτεί την δεξαμενή ιλύος και 
από εκεί την διάταξη αφυδάτωσης ιλύος. Μία επιπλέον αντλία θα υπάρχει ως 
εφεδρική στην αποθήκη. 

 
Δεξαμενή αποξυγόνωσης – Α/Σ ανακυκλοφορίας ανάμικτου υγρού 
➢ Το διαμέρισμα των μεμβρανών κάθε MBR να βρίσκεται σε υδραυλική επικοινωνία 

με την παρακείμενη δεξαμενή αποξυγόνωσης. Στη δεξαμενή αυτή, το ανάμικτο υγρό 
να παραμένει για μικρό χρονικό διάστημα υπό συνθήκες ανάδευσης, ώστε να 
αποβληθεί η περίσσεια οξυγόνου που υπάρχει σε αυτό (από το air scouring των 
μεμβρανών) και να είναι δυνατή η διατήρηση των ανοξικών συνθηκών στην δεξαμενή 
απονιτροποίησης που οδηγείται στην συνέχεια. 

➢ Στην ίδια δεξαμενή να εγκατασταθεί και το Α/Σ ανάμικτου υγρού το οποίο να 
αποτελείται από:  
o Δύο υποβρύχιες φυγοκεντρικές αντλίες για κάθε Compact MBR1 (μία σε 

λειτουργία και μία εφεδρική), με δυναμικότητα 55 m3/h στα 3,0 m η καθεμία. 
o Δύο υποβρύχιες φυγοκεντρικές αντλίες για το Compact MBR2 (μία σε λειτουργία 
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και μία εφεδρική), με δυναμικότητα 100 m2/h στα 2,1 m η καθεμία. 
➢ Μέσω των Α/Σ, το ανάμικτο υγρό να οδηγείται στις δεξαμενές απονιτροποίησης 

όπου αναμιγνύεται με τα εισερχόμενα λύματα. Κάθε αντλία να φέρει στον αγωγό 
εξόδου συρταροδικλείδα και δικλείδα αντεπιστροφής. Η λειτουργία των αντλιών να 
εναλλάσσεται για την ομοιόμορφη φθορά τους. Σε περίπτωση βλάβης μιας αντλίας, 
να τίθεται σε λειτουργία αυτόματα η άλλη. 

 
Έλεγχος λειτουργίας. 
➢ Η λειτουργία της μονάδας να ελέγχεται από πίνακα χαμηλής τάσης που θα 

εγκατασταθεί  στον οικίσκο εξυπηρέτησης ή στον οικίσκο ηλεκτροπαραγωγού 
ζεύγους (Η/Ζ). 

➢ Σε κάθε βιοαντιδραστήρα να υπάρχουν τα παρακάτω όργανα: 
o Δύο (2) οξυγονόμετρα, ένα στην δεξαμενή απονιτροποίησης και ένα στο τρίτο 

διαμέρισμα αερισμού 
o Τρεις (3) μετρητές συγκέντρωσης στερεών στα διαμερίσματα αερισμού 
o Τρία (3) θολόμετρα ένα σε κάθε κολλεκτέρ αναρρόφησης των αντλιών 

διηθημάτων. 
o Τρεις (3) μετρητές διαμεμβρανικής πίεσης ένα σε κάθε κολλεκτέρ αναρρόφησης 

για την παρακολούθηση λειτουργίας των μεμβρανών και την διάγνωση ανάγκης 
καθαρισμού τους. 

o Τρεις (3) διακόπτες υψηλής στάθμης, ένας σε κάθε διαμέρισμα μεμβρανών. 
o Τρία (3) ηλεκτρομαγνητικά παροχόμετρα, ένα σε κάθε αγωγό διηθημάτων.  

➢ Η λειτουργία των φυσητήρων να ελέγχεται μέσω της συγκέντρωσης διαλυμένου 
οξυγόνου και να ρυθμίζεται η παροχή τους με inverter. 

➢ Η λειτουργία των αντλιών διηθημάτων να ρυθμίζεται μέσω inverter μέσω του 
SCADA, που θα λαμβάνει υπ’ όψιν την παροχή εισόδου, το χρονοπρόγραμμα 
λειτουργίας – ανάπαυσης και το επιδιωκόμενο flux λειτουργίας. 

➢ Η λειτουργία των φυσητήρων καθαρισμού των μεμβρανών να λειτουργεί με 
χρονοπρόγραμμα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή μεμβρανών. 

 
Μονάδα απολύμανσης – δεξαμενή άρδευσης 
Σύστημα υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) 
➢ H απολύμανση των επεξεργασμένων να γίνεται σε σύστημα απολύμανσης UV (με 

υπεριώδη ακτινοβολία), δυναμικότητας 35 m3/h. 
➢ Το σύστημα, να σχεδιασθεί ώστε να εξασφαλίζεται ελάχιστη δόση 60 mWsec/cm2 

στο τέλος της ζωής των λαμπτήρων και για τον σχεδιασμό του συστήματος UV να 
μην ληφθεί τιμή διαπερατότητας μεγαλύτερη από 70%. 

➢ Ο αντιδραστήρας UV να είναι διαμέτρου DN200 και κατασκευασμένος από υψηλής 
ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316. 

➢ Οι λυχνίες να είναι λυχνίες αμαγάλματος υψηλής ενεργειακής αποδοτικότητας, 
τοποθετημένες σε χιτώνια από χαλαζία με εύκολη πρόσβαση από τη θύρα 
συντήρησης και να έχουν διάρκεια ζωής τουλάχιστον 12.000 hr. 

➢ Το σύστημα ελέγχου να προσφέρει: 
o Ανίχνευση/Παρακολούθηση της κατάστασης λειτουργίας των λυχνιών. Εάν 

κάποια λυχνία σταματήσει να λειτουργεί το σύστημα προειδοποιεί με οπτικό σήμα 
συναγερμού προσδιορίζοντας ποια ακριβώς λυχνία έχει σταματήσει. 

o Ένδειξη του συνολικού χρόνου λειτουργίας του συστήματος (άρα και των 
λυχνιών).  

o Ανίχνευση/Ένδειξη της έντασης της υπεριώδους ακτινοβολίας UV. Ο αισθητήρας 
ακτινοβολίας ανιχνεύει κάθε στιγμή στο εσωτερικό του θαλάμου την ένταση της 
υπεριώδους ακτινοβολίας σε μήκος κύματος 254nm. Η μέτρηση αποτυπώνεται ως 
ένδειξη στον πίνακα ελέγχου, σε Watts/m2. Στην περίπτωση που η τιμή της πέσει 
κάτω από τα επιθυμητά επίπεδα το σύστημα προειδοποιεί με οπτικό σήμα 
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συναγερμού. 
➢ Στο σύστημα να υπάρχει αυτόματο μηχανικό σύστημα καθαρισμού των χιτωνίων 

των λυχνιών από επικαθήσεις (Automatic Wiper), χωρίς να διακόπτεται η 
λειτουργία του συστήματος. 

 
Δεξαμενή άρδευσης – Βιομηχανικού νερού 
➢ Τα επεξεργασμένα λύματα, μετά την απολύμανσή να οδηγούνται σε δεξαμενή 

αποθήκευσης προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για αρδευτικούς ή άλλους 
σκοπούς. Η δεξαμενή να είναι μεταλλική, προκατασκευασμένη, συναρμολογούμενη, 
κατακόρυφη, κυλινδρική και να φέρει εσωτερική επένδυση από μεμβράνη 
στεγάνωσης. Ο ενεργός της όγκος να είναι τουλάχιστον 100 m3. 

➢ Η διάθεση των επεξεργασμένων υγρών για άρδευση να γίνεται μέσω κατάλληλου 
πιεστικού συγκροτήματος, το οποίο να αποτελείται από δύο φυγοκεντρικές αντλίες 
ξηρού τύπου (η μία εφεδρική), με δυναμικότητα 10 m3/h στα 3 bar η καθεμία. 

➢ Εντός της δεξαμενής να εγκατασταθεί κατάλληλα διαστασιολογημένο σύστημα 
μεταερισμού της επεξεργασμένης εκροής. 

➢ Στη δεξαμενή να γίνεται επίσης προσθήκη διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου 
προκειμένου να διατηρηθεί μια παραμένουσα υπολλειμματική προστασία στην 
τελική εκροή. Ο εξοπλισμός αποθήκευσης και δοσομέτρησης του διαλύματος 
χλωρίωσης περιλαμβάνει: 
o Δοχείο αποθήκευσης του διαλύματος NaOCl ενεργού όγκου 1.000 L. Το δοχείο 

αποθήκευσης κατασκευάζεται από σκληρό πολυαιθυλένιο που συνεργάζεται 
άριστα με το διάλυμα του υποχλωριώδους νατρίου. 

o Δύο (2) δοσομετρικές αντλίες υποχλωριώδους νατρίου, η μία εφεδρική, με 
αυτόματη ρύθμιση της παροχής και δυναμικότητα 3,0 L/h έκαστη. 

o Ένα (1) μετρητή υπολειμματικού χλωρίου. 
o Ένα (1) μετρητή διαλελυμένου οξυγόνου. 

 
Διάθεση επεξεργασμένων λυμάτων 
➢ Στις περιπτώσεις που δεν θα υπάρχει ανάγκη επαναχρησιμοποίησης, τα 

επεξεργασμένα λύματα να διατίθενται μέσω αγωγού βαρύτητας, διαμέτρου Φ250 
και συνολικού μήκους 740m, στο Σαρωνικό Κόλπο, με τη μέθοδο της διάχυσης. 
Ειδικότερα, η διάθεση να γίνεται αρχικά μέσω χερσαίου αγωγού μήκους 490m και 
εν συνεχεία μέσω υποθαλάσσιου αγωγού, μήκους 250m.  

➢ Το πέρας του αγωγού διάχυσης να τοποθετηθεί περίπου κατά την ισοβαθή των -
43m. Ο υποβρύχιος αγωγός, συνολικού μήκους 250m (χωρίς το μήκος του 
διαχυτήρα), να κατασκευασθεί από σωλήνες HDPE ονομαστικής διαμέτρου 250mm, 
ονομαστικής πίεσης 10atm., οι οποίοι να ενώνονται μεταξύ τους με αυτογενή 
συγκόλληση. 

➢ Ο διαχυτήρας να αποτελείται από δύο βραχίονες, εντελώς όμοιους μεταξύ τους 
(συμμετρικούς). 

➢ Η διάμετρος του κάθε βραχίονα να βαίνει μειούμενη προς τα κατάντη και κάθε 
βραχίονας φέρει 4 ανυψωτήρες.. 

➢ Έχει γίνει καθορισμός χρήσης υδάτινου αποδέκτη για τη διάθεση των 
επεξεργασμένων αστικών λυμάτων της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων 
Δήμου Αγκιστρίου, σύμφωνα με την από 12.04.2017 απόφαση με Α.Π.: 1101 της 
Περιφέρειας Αττικής και ΑΔΑ: Ψ9Ε57Λ7-Κ2Σ. 

➢ Τα έργα που που περιγράφονται παρακάτω αποτελούν το σύστημα υποθαλάσσιας 
διάθεσης των λυμάτων της ΕΕΛ Αγκιστρίου μέσω υποθαλάσσιου αγωγού εκβολής. 
Το σύστημα να αποτελείται από το φρεάτιο φόρτισης και αντλιοστάσιο τροφοδοσίας 
(έργα κεφαλής), τον υποθαλάσσιο αγωγό και το διαχυτήρα. Από το φρεάτιο 
φόρτισης τα επεξεργασμένα λύματα της ΕΕΛ να εισέρχονται σε αγωγό βαρύτητας 
(τον υποθαλάσσιο) ένα τμήμα του οποίου, βεβαίως, θα είναι στην στεριά. Το μήκος 
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αυτού του στεριανού τμήματος του υποθαλασσίου θα εξαρτάται από την τελική θέση 
του Φρεατίου Φόρτισης. 

 
Φρεάτιο Φόρτισης 
➢ Το φρεάτιο φόρτισης να χωροθετηθεί πλησίον της ακτής. Το φρεάτιο φόρτισης του 

αγωγού διάθεσης θα αναρρυθμίζει την παροχή εισόδου εξασφαλίζοντας ουσιαστικά 
σταθερή παροχή λειτουργίας στον αγωγό και στο σύστημα διάθεσης. Η σταθερή 
παροχή λειτουργίας θα εξασφαλίζει ελεγχόμενο περιβαλλοντικά και υδραυλικά 
σύστημα διάθεσης, και θα επιτρέπει την επίτευξη των επιθυμητών αραιώσεων 
ρυπαντικού και μικροβιακού φορτίου. 

➢ Στο φρεάτιο φόρτισης να τεθούν δύο οριακές στάθμες υγρού οι οποίες θα 
συσχετίζονται μονοσήμαντα με δύο ακραίες τιμές του επιτρεπόμενου εύρους 
παροχών. Εφόσον η στάθμη λυμάτων φθάνει στην ανώτερη στάθμη τότε με 
κατάλληλο σήμα, θα ανοίγει το ηλεκτροκίνητο θυρόφραγμα ή ηλεκτροβάνα και θα 
ξεκινά η διάθεση των λυμάτων στην θάλασσα. Εφόσον η στάθμη φθάσει στην 
κατώτερη στάθμη, τότε το θυρόφραγμα ή η ηλεκτροβάνα θα κλείνει. Οι δύο στάθμες 
λειτουργίας Ηmax και Hmin θα εξασφαλίζουν το κατάλληλο πιεζομετρικό φορτίο για 
την υπερνίκηση των απωλειών στο σύστημα διάθεσης. 

➢ Για τη ρύθμιση και έλεγχο της υδραυλικής λειτουργίας, θα τοποθετηθούν στο 
φρεάτιο φόρτισης ένα χειροκίνητο θυρόφραγμα/ηλεκτροβάνα (για την παράκαμψη 
των επεξεργασμένων λυμάτων μέσω αγωγού στον θάλαμο υπερχείλισης) και ένα 
ηλεκτροκίνητο θυρόφραγμα/ηλεκτροβάνα που θα ρυθμίζει την υδραυλική λειτουργία 
του έργου διάθεσης και κυρίως την εκβολή. Η λειτουργία του ηλεκτροκίνητου 
θυροφράγματος/ηλεκτροβάνας να ελέγχεται με αυτοματισμό από το κέντρο ελέγχου 
της εγκατάστασης. Η ενεργοποίησή του να γίνεται μέσω αισθητήρων στάθμης 
(ηλεκτροδίων ή πιεζοηλεκτρικών). 

➢ Η ελάχιστη στάθμη λειτουργίας να είναι υψηλότερα από την κεφαλή του αγωγού 
διάθεσης ώστε αυτός να είναι πάντα βυθισμένος και να αποφευχθεί η είσοδος αέρα 
σε αυτόν, γεγονός που αν συμβεί, θα οδηγεί σε σοβαρή δυσλειτουργία του 
συστήματος διάθεσης και θα μπορεί να οδηγήσει σε ανύψωση του αγωγού από τον 
πυθμένα της θάλασσας. 

➢ Από το φρεάτιο φόρτισης, τα επεξεργασμένα λύματα να εισέρχονται στον αγωγό 
διάθεσης (χερσαίο τμήμα) και εν συνεχεία στο υποθαλάσσιο τμήμα του αγωγού, στο 
πέρας του οποίου βρίσκεται ο διαχυτήρας. 

 
Υποβρύχιος αγωγός 
➢ Ο υποβρύχιος αγωγός, συνολικού μήκους 250m (χωρίς το μήκος του διαχυτήρα), 

να κατασκευαστεί από σωλήνες HDPE ονομαστικής διαμέτρου 250mm, 
ονομαστικής πίεσης 10atm., οι οποίοι να ενώνονται μεταξύ τους με αυτογενή 
συγκόλληση. 

➢ Ο αγωγός να κατασκευαστεί στην ξηρά σε τμήματα (καλάμια). Τα καλάμια να 
συνδεθούν μεταξύ τους κατά την διαδικασία καθέλκυσης και πόντισης είτε με 
ηλεκτρομούφες είτε με ανοξείδωτες φλάντζες και μπουλόνια. Στα άκρα των 
τμημάτων που πρόκειται να ενωθούν μεταξύ τους με φλάντζες να έχουν κολληθεί τα 
ειδικά τεμάχια (λαιμοί φλαντζών). 

➢ Στο τμήμα αυτό να τοποθετηθούν στον αγωγό τα έρματα που θα χρειαστούν για την 
πόντισή του, δηλαδή ορθογωνικοί δακτύλιοι από σκυρόδεμα πάχους. Ο αγωγός με 
τα έρματα θα ποντίζεται στον πυθμένα του ορύγματος, όπου προηγουμένως θα έχει 
διαστρωθεί λεπτό αμμοχάλικο, μέσα στο οποίο θα αναμένεται ότι θα βυθιστούν τα 
έρματα και η κάτω γενέτειρα του σωλήνα θα ακουμπήσει στην επιφάνεια τον 
αμμοχάλικου. Το χαμηλότερο μέρος του ορύγματος, να πληρωθεί με αμμοχάλικο. 

➢ Στη ζώνη θραύσης (μέχρι βάθους περίπου 2,40m), το σκάμμα να έχει κλίση 
πρανών 2 προς 1. Το σκάμμα να πληρωθεί πρώτα με άμμο για την έδραση του 
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αγωγού και πάνω από τον αγωγό να τοποθετηθούν λιθοσυντρίμματα. Το σκάμμα να 
επαναπληρωθεί με δύο στρώματα θωράκισης από λίθους. 

➢ Πέρα από τη ζώνη θραύσης (βάθος > 2,4m) το σκάμμα τοποθέτησης μπορεί να 
είναι πιο ρηχό και η θωράκιση να περιοριστεί. Στην περίπτωση που ο πυθμένας 
είναι βραχώδης και δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση του αγωγού σε σκάμμα 
κατάλληλων διαστάσεων, να τοποθετηθούν τσιμεντοστρώματα και το υπόλοιπο του 
ορύγματος να επαναπληρωθεί με λιθορριπή. 

 
Διαχυτήρας 
➢ Ο διαχυτήρας να αποτελείται από δύο βραχίονες, εντελώς όμοιους μεταξύ τους 

(συμμετρικούς). Η διάμετρος του κάθε βραχίονα να βαίνει μειούμενη προς τα 
κατάντη και κάθε βραχίονας φέρει 4 ανυψωτήρες. 

➢ Οι βραχίονες να τοποθετηθούν περίπου κατά την ισοβαθή των -44m Στα ελεύθερα 
άκρα του ταυ, να κολληθούν λαιμοί φλαντζών. Οι βραχίονες του διαχυτήρα να 
ενωθούν με ανοξείδωτες φλάντζες. Αν από την βυθομετρική αποτύπωση 
αποδειχθεί ότι η ισοβαθής κατά την οποία θα τοποθετηθούν οι βραχίονες είναι 
περίπου κάθετη επί του άξονα του υποβρύχιου αγωγού, τότε να μην 
χρησιμοποιηθούν ειδικά τεμάχια καμπυλών και οι βραχίονες να συνδεθούν 
κατευθείαν στις συστολές στα άκρα του ταυ, με χρησιμοποίηση λαιμών φλαντζών 
και ανοξείδωτων φλαντζών. Τα κατάντη άκρα των βραχιόνων να στρέφονται προς 
τα πάνω και κλείνονται με τυφλή ανοξείδωτη φλάντζα, η οποία θα εξέχει από τον 
πυθμένα και η οποία θα μπορεί να αφαιρεθεί προκειμένου να γίνει καθαρισμός (υπό 
πίεση) του υποθαλάσσιου τμήματος. 

➢ Ο διαχυτήρας να τοποθετηθεί σε σκάμμα στο ιλυώδες τμήμα του πυθμένα. 
Αναμένεται ότι ο κορμός θα βυθιστεί στην ιλύ, ενώ αρκετό τμήμα των ανυψωτήρων 
θα εξέχει από την επιφάνεια του βυθού. 

➢ Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κατασκευή ορύγματος (βραχώδης 
πυθμένας) για την προστασία του κορμού από συρόμενες άγκυρες, δίχτυα κλπ, να 
τοποθετηθούν επί του αγωγού τα ελαφρά τσιμεντοστρώματα, τα οποία αναμένεται 
ότι όπως και ο κορμός θα καλυφθούν σταδιακά από φερτά. 

➢ Για την προστασία των ανυψωτήρων που θα εξέχουν από τους ίδιους κινδύνους, 
να τοποθετηθούν εκατέρωθεν κάθε ανυψωτήρα ογκόλιθοι από σκυρόδεμα από τους 
οποίους να εξέχουν υπό κλίση χαλύβδινες ράβδοι (οπλισμού σκυροδέματος). Οι 
ράβδοι αυτές να σχηματίζουν ένα είδος (όχι εντελώς κλειστού) κλωβού προστασίας 
των ανυψωτήρων. Οι ογκόλιθοι θα βυθιστούν επίσης στην ιλύ, αλλά αναμένεται ότι 
θα μείνει εκτός ιλύος αρκετό μήκος ράβδων για την προστασία του ανυψωτήρα.  

 
Μέθοδος πόντισης - Προετοιμασία αγωγού 
➢ Ο αγωγός προβλέπεται ότι θα ποντισθεί σε περίοδο νηνεμίας. Η πόντιση ενός 

αγωγού τέτοιου μεγέθους απαιτεί διάστημα ολίγων ημερών. Σαν καταλληλότερη 
μέθοδο για την περίπτωση του υποθαλάσσιου αγωγού θεωρείται η μέθοδος 
“πόντιση με έλξη στον πυθμένα’’ (Bottom pulling method). 

➢ Κατά τη μέθοδο αυτή απαιτείται η προετοιμασία του αγωγού στην ξηρά. Δηλαδή 
κατ’ αρχάς απαιτείται η σταδιακή συγκόλληση των τεμαχίων του υποθαλάσσιου 
αγωγού σε τμήματα. Η συγκόλληση των σωλήνων να γίνει με μετωπική συγκόλληση 
(butt fusion welding) σε κατάλληλα διαμορφωμένη ζώνη στην ακτή. Στα τμήματα του 
αγωγού να τοποθετηθούν και τα προκατασκευασμένα έρματα. Τα τμήματα του 
αγωγού να διαταχθούν σε παράλληλη διάταξη κατά μήκος της ακτογραμμής, ώστε 
να είναι εύκολη η κύλισή τους στη θάλασσα. Στην συνέχεια οι αγωγοί να κυλιστούν 
μέχρι την ακτογραμμή όπου θα τοποθετηθούν οι πλωτήρες και αλυσίδες. 

➢ Ταυτόχρονα με τις εργασίες προετοιμασίας του αγωγού, να εκτελεστούν και οι 
εργασίες προετοιμασίας στον θαλάσσιο πυθμένα. Μετά την αυτοψία βυθού και τις 
βυθομετρικές εργασίες και αφού θα εξασφαλιστεί ο άξονας του αγωγού, οπότε και 
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θα γίνουν οι εργασίες εκσκαφών και καθαρισμού του πυθμένα. 
➢ Η ρυμούλκηση των αγωγών να γίνει με την βοήθεια ρυμουλκών κατάλληλης 

ιπποδύναμης. Η ρυμούλκηση και καθέλκυση να γίνει, ανάλογα με τις επικρατούσες 
συνθήκες ανέμου, είτε κατά τμήμα αγωγού, είτε (σε περίπτωση ευνοϊκών 
συνθηκών) με όλο τον αγωγό (μετά από σύνδεση των τμημάτων κοντά στην ακτή). 

➢ Σε όλη την διαδικασία της έλξης να υπάρχει συνεργείο δυτών που να ελέγχει την 
καμπυλότητα του αγωγού στα διάφορα τμήματά του και συγκεκριμένα στο αρχικό 
σημείο πόντισης.  

➢ Να αποφευχθεί η δημιουργία S, δηλαδή διπλή καμπυλότητα του αγωγού. Το 
συνεργείο με το δύτη να επεμβαίνει και να προσθέτει ή αφαιρεί το κατάλληλο βάρος 
αλυσίδας ώστε να διορθώνεται η επί μέρους πλευστότητα του συστήματος. 
Προσπαθούμε πάντα ο αγωγός να έχει ανοδική κατεύθυνση ώστε να μην παγιδευτεί 
ο αέρας και ανασηκώσει τον αγωγό. Να ακολουθηθούν οι παρακάτω εργασίες: 
o Συνένωση - κοχλίωση μέσω φλάντζας του επομένου προκατασκευασμένου 

τμήματος αγωγού μέχρι το τέλος, καθώς και συνένωση με το διαχυτήρα. 
o Αποπεράτωση της καθέλκυσης του αγωγού. 
o Διόρθωση αποκλίσεων των αγωγού από τον άξονα χαράξεως με τοπογραφικό 

συνεργείο. 
➢ Μετά ακολουθεί η πόντιση του αγωγού και συγκεκριμένα: 

o Αφαίρεση των μισών πλωτήρων από την ξηρά προς τη θάλασσα (ένα παρά ένα). 
o Έλεγχος και διόρθωση αποκλίσεων του αγωγού προς τον άξονα. 
o Αφαίρεση των υπολοίπων πλωτήρων και αλυσίδων (πάντα από την ξηρά προς 

την θάλασσα) και πόντιση του αγωγού. 
o Πλήρωση του ορύγματος του αγωγού και προστασία με κατάλληλες λιθοριππές. 
o Τοποθέτηση των ερμάτων προστασίας του διαχυτήρα και (σε περίπτωση που 

αυτό είναι αναγκαίο) των τσιμεντοστρωμάτων. 
➢ Τα πετρώματα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τις λιθορριπές και για τα λοιπά 

εδαφικά υλικά να είναι υγιή, γωνιώδη κατά τη θραύση, συμπαγή, σκληρά, πυκνά, 
ανθεκτικά σε μηχανικές κοπώσεις, επίδραση του ατμοσφαιρικού αέρα και μεταβολές 
των καιρικών συνθηκών. Επίσης να είναι απαλλαγμένα από ανοικτές οπές, ρήγματα 
ή επίπεδα διακλάσεως, ρωγμές που δημιουργήθηκαν κατά την εξόρυξη, ξένα υλικά, 
γαιώδεις προσμίξεις και εγκλείσματα άλλων πετρωμάτων, τα οποία θα συμβάλλουν 
στη ρηγμάτωση ή θραύση κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και τοποθετήσεως και 
που μπορούν να υποστούν αλλοίωση κατά την παραμονή τους στον ατμοσφαιρικό 
αέρα ή μέσα στο θαλασσινό νερό. 

➢ Η άμμος να είναι καθαρή, χωρίς οργανικές προσμίξεις και με ποσοστό 
λεπτόκοκκων υλικών κάτω του 5%. Η διαβάθμισή της να καλύπτει τη λεπτή, τη μέση 
και τη χονδρή άμμο, και κάθε ένα από τα ανωτέρω κλάσματα να συμμετέχει στο 
μίγμα κατά ποσοστό τουλάχιστον 25%. Το αμμοχάλικο να είναι καθαρό χωρίς 
οργανικές προσμίξεις και η διαβάθμισή του να εκτείνεται από τη μέση άμμο έως 
τους μέσους χάλικες, με ποσοστό συμμετοχής κάθε κλάσματος κατά 20% 
τουλάχιστον, και με υλικά κόκκου μικρότερου της μέσης άμμου ποσοστό κάτω του 
5%. 

➢ Το 50% κατά βάρος τουλάχιστον των λίθων των λιθορριπών να έχουν βάρος 
μεγαλύτερο από το μέσο βάρος και οι λίθοι να είναι καλά διαβαθμισμένοι μεταξύ 
μεγίστου και ελαχίστου. 

➢ Μετά την περάτωση της πόντισης ο αγωγός να επιθεωρηθεί σε όλο το μήκος από 
δύτη και να γίνει δοκιμή. Η τροφοδότηση του αγωγού μπορεί να γίνει με θαλασσινό 
νερό στο οποίο έχει προστεθεί οργανική βαφή. Η βαφή χρησιμοποιείται για να 
ελέγχεται η απόδοση (διάχυση) και οι τυχόν διαρροές του αγωγού. Σε όλη τη 
διάρκεια της δοκιμασίας ο αγωγός να ελέγχεται από συνεργεία δυτών. 

 
Οικίσκοι – Στέγαστρα εξοπλισμού 
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➢ Προτείνεται η προμήθεια δύο προκατασκευασμένων οικίσκων (τύπου container) 
που θα στεγάζουν το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος της εγκατάστασης και τους 
ηλεκτρολογικούς πίνακες καθώς και χώρους γραφείου. W.C., πίνακα ελέγχου κτλ. 

➢ Επιπλέον να γίνει προμήθεια στεγάστρων υποδοχής εξοπλισμού που θα 
εγκατασταθούν κοντά στην βιολογική βαθμίδα για να εξυπηρετούν τις ανάγκες τους. 
Στα στέγαστρα θα εγκατασταθεί ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ο παρακάτω 
εξοπλισμός: 
o Τους φυσητήρες αερισμού της βιολογικής επεξεργασίας 
o Τους φυσητήρες καθαρισμού μεμβρανών 
o Τον εξοπλισμό χημικών, στον οποίο περιλαμβάνονται το δοχείο χλωρίου, οξέως 

καθώς και οι δοσομετρικές αντλίες για τον καθαρισμό των μεμβρανών. 
o Τις αντλίες διηθημάτων 
o Τους απαραίτητους ηλεκτρικούς πίνακες 

 
Επεξεργασία ιλύος 
➢ Η περίσσεια ιλύος, μέσω των αντλιών περίσσειας που εγκαθίστανται παράπλευρα 

της δεξαμενής μεμβρανών να οδηγείται σε προκατασκευασμένη δεξαμενή 
συγκέντρωσης/πάχυνσης. 

➢ Ακολούθως από την δεξαμενής ιλύος η λάσπη να οδηγείται μέσω αντλιών 
προοδευτικής κοιλότητας, στην μονάδα αφυδάτωσης ιλύος, η οποία να στεγάζεται 
σε ένα ανεξάρτητο προκατασκευασμένο οικίσκο container με τον απαραίτητο 
εξοπλισμό. 

➢ Η αφυδάτωση της ιλύος να γίνεται με χρήση κοχλία αφυδάτωσης, δυναμικότητας 3 
m3/h. Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της μονάδας σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
να είναι: 
o Πενθήμερη εβδομαδιαία λειτουργία και 7 ωρη ημερήσια λειτουργία 
o Συγκέντρωση στερεών στην αφυδατωμένη ιλύ:  18 % 
o Συγκέντρωση στερεών στην εισερχόμενη ιλύ: 1% 

➢ Για την υποβοήθηση της αφυδάτωσης και την παρασκευή του διαλύματος 
πολυηλεκτρολύτη 0,2 % κ.β., να εγκατασταθεί μία μονάδα προετοιμασίας 
πολυηλεκτρολύτη, δυναμικότητας 500 L/h.Το συγκρότημα να περιλαμβάνει: 
o Χοάνη αποθήκευσης στερεού πολυηλεκτρολύτη με στεγανό καπάκι και 

δοσομετρικό κοχλία 
o Διαμέρισμα παρασκευής υγρού διαλύματος με ανοξείδωτο αναδευτήρα σταθερών 

στοφών. 
o Διαμέρισμα ωρίμανσης διαλύματος με ανοξείδωτο αναδευτήρα σταθερών 

στροφών 
o Δεξαμενή αποθήκευσης έτοιμου διαλύματος, με ανοξείδωτο αργόστροφο 

αναδευτήρα. Στην δεξαμενή αποθήκευσης να εγκατασταθούν δύο ζεύγη 
ηλεκτροδίων, το ένα για τον έλεγχο της παρασκευής και το δεύτερο για την 
προστασία των δοσομετρικών αντλιών. 

o Ηλεκτρικό πίνακα διανομής και αυτοματισμών. Οι χειρισμοί να μπορεί γίνονται και 
χειροκίνητα και αυτόματα. 

➢ Η μονάδα να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα, ενώ η διάταξη να 
περιλαμβάνει χοάνη υποδοχής του υλικού, δοσομετρικό κοχλία της σκόνης και 
τμήμα διάλυσης του στερεού, που θα αποτελείται από δεξαμενή ορθογωνικής 
διατομής εξοπλισμένη με αναδευτήρες καθέτου λειτουργίας. 

➢ Η δεξαμενή να χωρίζεται με διαφράγματα σε επιμέρους διαμερίσματα που σκοπό 
έχουν την σταδιακή διαλυτοποίηση του υλικού και ωρίμανση του διαλύματος μέχρι 
την τελική έξοδο του διαλύματος από τη διάταξη. Το προσφερόμενο σύστημα να 
είναι πλήρως αυτοματοποιημένο και να χρησιμοποιεί σκόνη πολυηλεκτρολύτη, ο 
οποίος θα αποθηκεύεται εντός της αντίστοιχης χοάνης υποδοχής, επαρκούς 
χωρητικότητας για λειτουργία της μονάδος αφυδάτωσης για μεγάλο χρονικό 
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διάστημα.  
➢ Το διάλυμα του πολυηλεκτρολύτη να παραλαμβάνεται από δύο δοσομετρικές 

αντλίες, (η μία εφεδρική), δυναμικότητας έως 30-150 L/h και να τροφοδοτούν το 
διάλυμα στο δοχείο κροκίδωσης ανάντη του κοχλία. 

➢ Οι αντλίες να διαθέτουν ρύθμιση της παροχής τους για τον συγχρονισμό τους με τη 
λειτουργία των αντλιών τροφοδοσίας λάσπης στο συγκρότημα αφυδάτωσης. 

➢ Η ιλύς, μετά την έξοδό της από το κοχλία αφυδάτωσης, να οδηγείται σε κεκλιμένο 
κοχλία ο οποίος την απορρίπτει σε ειδικό κάδο εκτός του οικίσκου. Ο κοχλίας να 
είναι χωρίς άξονα, με ανοξείδωτη σκάφη και δυναμικότητα 5,0 m3/h. 

➢ Το σύστημα επεξεργασίας ιλύος να διαθέτει πλήρες αυτόνομο τοπικό σύστημα για 
την εποπτεία και την αυτόματη λειτουργία του συγκροτήματος. Όλες οι βασικές 
παράμετροι εποπτείας και ασφάλειας του συγκροτήματος να επαναλαμβάνονται στο 
κεντρικό σύστημα ελέγχου. Μετά την ομαλή εκκίνηση του συγκροτήματος, το τοπικό 
σύστημα ελέγχου είναι επαρκές για την ανεπιτήρητη λειτουργία του. Ο έλεγχος 
λειτουργίας όλου του εξοπλισμού του συστήματος αφυδάτωσης, να γίνεται από τον 
τοπικό πίνακα ελέγχου λειτουργίας της μονάδας, ο οποίος θα βρίσκεται εντός του 
οικίσκου. Στον τοπικό πίνακα να υπάρχει γενικός διακόπτης με δύο θέσεις ON και 
OFF. Στη θέση ON τα μηχανήματα να μανδαλώνονται μεταξύ τους και να 
λειτουργούν σαν ομάδα, σε ημιαυτόματη φιλοσοφία. Να εκκινούν και να παύουν 
σταδιακά μέσω διακοπτών START, STOP με μία ορισμένη σειρά που περιγράφεται 
παρακάτω εφόσον έχουν εκκινήσει ή παύσει τα μηχανήματα με τα οποία είναι 
μανδαλωμένα. 

➢ Στη θέση OFF οι μανδαλώσεις μεταξύ των μηχανημάτων να παύουν να ισχύουν, και 
κάθε μηχάνημα να μπορεί να λειτουργήσει μόνο του ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα 
(μέσω των ίδιων διακοπτών START-STOP), σε χειροκίνητη φιλοσοφία. Oι χειρισμοί 
όλων των μηχανημάτων να γίνονται από τον τοπικό πίνακα μέσω μπουτόν START-
STOP. Η διάταξη πολυηλεκτρολύτη να υποστηρίζεται από ξεχωριστό υποπίνακα 
δεδομένου ότι θα περιλαμβάνει πλήθος εξοπλισμού. 

 
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  
 
Βοηθητικά δίκτυα 
Δίκτυο στραγγιδίων 
Το δίκτυο ακάθαρτων και στραγγιδίων να αποχετεύει τα ακάθαρτα των WC, τα νερά 
έκπλυσης, τα στραγγίδια της αφυδάτωσης, κ.λπ. με βαρύτητα, πίσω στην δεξαμενή 
εξισορρόπησης για επανεπεξεργασία. 
Δίκτυο ύδρευσης και βιομηχανικού νερού 
➢ Να κατασκευασθεί πλήρες δίκτυο ύδρευσης εσωτερικά της εγκατάστασης 

επεξεργασίας λυμάτων που θα εξυπηρετεί τον οικίσκο εξυπηρέτησης και την 
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παρασκευή χημικών. Το δίκτυο ύδρευσης να ξεκινάει από την είσοδο του γηπέδου 
της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, όπου θα εγκατασταθεί σε ειδικό φρεάτιο 
υδρομετρητής και να είναι πλήρως εξοπλισμένο με δικλείδες και λοιπά εξαρτήματα. 

➢ Το δίκτυο βιομηχανικού νερού να καλύπτει τουλάχιστον: 
o Πλύση δεξαμενών και λοιπών χώρων της ΕΕΛ 
o Πλύση εξοπλισμού 
o Προετοιμασία χημικών διαλυμάτων 
o Πυρόσβεση 

➢ Οι υπαίθριες υδροληψίες του βιομηχανικού νερού για πλύση να διαμορφωθούν από 
γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα ή πολυαιθυλένιο ύψους περί τα 90cm από το δάπεδο 
εργασίας με ball valve και ειδικό τεμάχιο κατάλληλης διαμέτρου για σύνδεση με 
μάνικα.  

➢ Για την άρδευση των δένδρων, φυτών, θάμνων και χώρων πρασίνου που 
προβλέπονται στην εγκατάσταση να κατασκευασθεί δίκτυο άρδευσης από 
σταλακτιφόρους πλαστικούς αγωγούς, που θα συνδεθούν με το δίκτυο 
βιομηχανικού νερού. 

➢ Οι σωληνώσεις με βιομηχανικό νερό να χρωματιστούν με διαφορετικό χρώμα από 
τις σωληνώσεις του δικτύου ύδρευσης, ενώ σε κάθε υδροληψία να τοποθετηθεί 
πινακίδα ενημέρωσης για την αποφυγή συμβατικής χρήσης του βιομηχανικού 
νερού. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
αποφυγή μόλυνσης του δικτύου πόσιμου νερού από το δίκτυο βιομηχανικού νερού. 

➢ Η διαστασιολόγηση του δικτύου βιομηχανικού νερού να γίνει με συντελεστή 
ταυτοχρονισμού μεγαλύτερο από 70%. Η υδροληψία του δικτύου βιομηχανικού 
νερού να γίνεται από δεξαμενή επαρκούς όγκου, από όπου να αναρροφά το 
πιεστικό συγκρότημα, που θα περιλαμβάνει κατ’ελάχιστο δύο αντλίες (η μία 
εφεδρική) κατάλληλης παροχής και μανομετρικού και πιεστικό δοχείο. 

➢ Η υδροληψία του βιομηχανικού νερού να γίνεται από τις εκροές της Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Λυμάτων. Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά ή ποιότητα του 
βιομηχανικού νερού να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του πίνακα 2 της ΚΥΑ 145116 
(ΦΕΚ 354Β/2011). 

 
Δίκτυο πυρόσβεσης – Ενεργητική πυροπροστασία 
➢ Να τοποθετηθεί δίκτυο πυρόσβεσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 
➢ Να εγκατασταθούν τουλάχιστον δύο πυροσβεστικοί κρουνοί, που θα 

τροφοδοτούνται από το δίκτυο βιομηχανικού νερού της ΕΕΛ. Στη περίπτωση που 
απαιτείται η κατασκευή ανεξάρτητου υδροδοτικού δικτύου πυρόσβεσης, το δίκτυο 
να είναι σύμφωνο με τις Πυροσβεστικές Διατάξεις. 

 
Διαμόρφωση του χώρου 
Εσωτερική οδοποιία 
➢ Να κατασκευαστεί κατάλληλο δίκτυο οδοποιίας για την πρόσβαση προς όλες τις 

μονάδες επεξεργασίας και τα κτίρια της εγκατάστασης όπως φαίνονται στην γενική 
διάταξη έργων. 

➢ Όλοι οι δρόμοι να είναι ασφαλτοστρωμένοι με ελάχιστο πλάτος 4m και με μέγιστη 
κατά μήκος κλίση 8%. Στις περιοχές του έργου όπου είναι πιθανή η στάση ή 
στάθμευση οχημάτων να παρέχεται επιπλέον χώρος για την απρόσκοπτη διέλευση 
άλλων οχημάτων καθώς και επαρκής χώρος ελιγμών. 

➢ Η κατασκευή του οδοστρώματος να αποτελείται από μία στρώση υπόβασης πάχους 
0,10m σύμφωνα με την ΠΤΠ Ο-150, μία στρώση βάσης πάχους 0,10m σύμφωνα με 
την ΠΤΠ Ο- 155, ασφαλτική προεπάλειψη, ασφαλτική στρώση βάσης με 
ασφαλτόμιγμα πάχους 50 mm σύμφωνα με την ΠΤΠ Α-265 και ασφαλτική στρώση 
κυκλοφορίας με ασφαλτικό σκυρόδεμα πάχους 50 mm σύμφωνα με την ΠΤΠ Α-
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265. 
➢ Οι ελάχιστες ακτίνες καμπυλότητας (στον άξονα της οδού) για τη διακίνηση των 

βυτιοφόρων και φορτηγών να μην είναι μικρότερες από 10 m, ενώ για τα επιβατικά 
οχήματα 8 m.  

➢ Όλοι οι δρόμοι να έχουν κατάλληλη επίκληση, τουλάχιστον 1%, για την διευκόλυνση 
απορροής των ομβρίων. 

 
Εξωτερικός φωτισμός 
Να εγκατασταθεί δίκτυο φωτισμού μετά από την εκπόνηση σχετικής ηλεκτρολογικής 
μελέτης. 
 
Έργα πρασίνου 
Να γίνει κατάλληλη διαμόρφωση και φύτευση μη φυλλοβόλων δένδρων στους 
ακάλυπτους χώρους εσωτερικά της ΕΕΛ και περιμετρικά της περίφραξης της 
Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων. Θάμνοι και καλλωπιστικά φυτά να φυτευτούν 
και σε επιλεγμένους χώρους εντός των εγκαταστάσεων. Οι φυτοκαλύψεις να γίνουν με 
διάστρωση οργανικού χώματος, ενώ για την άρδευσή τους να χρησιμοποιηθεί 
βιομηχανικό νερό. 
 
Περίφραξη 
Περιμετρικά του γηπέδου των εγκαταστάσεων επεξεργασίας να τοποθετηθεί περίφραξη 
ελάχιστου ύψους 2 m, από γαλβανισμένο σύρμα. Στις εισόδους της ΕΕΛ να 
τοποθετηθεί συρόμενη ή ανοιγόμενη μεταλλική θύρα. 
 
Αποχέτευση Ομβρίων 
Για την αποστράγγιση του εσωτερικού χώρου της εγκατάστασης, το δίκτυο οδοποιίας 
και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου να έχουν κατάλληλες κλίσεις, ώστε να 
εξασφαλίζεται η ταχεία απορροή των ομβρίων προς το φυσικό αποδέκτη. Η απορροή 
των ομβρίων να γίνεται επιφανειακά. 
 
Σήμανση 
Στους χώρους των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων να εγκατασταθούν 
ευδιάκριτες επιγραφές σε περίοπτες και κατάλληλες θέσεις. Ειδικότερα: 
- στην είσοδο επικίνδυνων περιοχών, για την προειδοποίηση κινδύνου (π.χ. υψηλή 
στάθμη θορύβου, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, επικίνδυνα χημικά, κτλ.). 
- για την κοινοποίηση ειδικών υποχρεώσεων ή απαιτήσεων που επιβάλλονται για την 
είσοδο στον χώρο (π.χ. απαγόρευση του καπνίσματος, χρήση γυαλιών ασφαλείας, 
ακουστικών κτλ.). 
- για τον εξοπλισμό ασφαλείας της περιοχής (π.χ. έξοδοι κινδύνου, εξοπλισμός 
διάσωσης, κουτί πρώτων βοηθειών κτλ.). 
 
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 

Απόφ. Περιφ ΑΠ: 
1101/12-04-2017 Δ/νσης 
Υγειονομικού Ελεγχου & 
Περιβαλλοντικής Υγιεινής 
ΠΕ Πειραιώς και Νήσων  

ΚΥΑ 
5673/400/1
997(επιφαν

ειακός 
αποδέκτης) 

ΚΥΑ 145116/2011 
Όρια 

Επαναχρησιμοποίησ
ης για απεριόριστη 

άρδευση  

Προτεινόμενα 
Όρια 

Επεξεργασμένων  

Βιοχημικά Απαιτ. 
Οξυγόνο, BOD5 

25 25 10 10 

Χημικά Απαιτούμενο 125 125 - 60 
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Οξυγόνο, COD 

Ολικά αιωρούμενα 
στερεά, TSS 

35 35 10 2 

Ολικό Άζωτο, ΤΝ - 15 - 10 

Αμμωνιακό Άζωτο - -  2 

Ολικός Φώσφορος, ΤΡ - -  4 

Διαλυμένο Οξυγόνο 5 - 5 5 

Θολότητα - -  4 

Κολοβακτηριοειδή TC  
< 250 cfu / 

100 ml 
< 2 cfu / 100 ml < 2 cfu / 100 ml 

Κολοβακτηριοειδή TC  
< 100 cfu 

/100ml 
< 20 cfu /100ml < 20 cfu /100ml 

 
➢ 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 “Σπορτέζα” νότια του οικισμού Σκάλα 
της Νήσου Αγκιστρίου.  

➢ 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 
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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. 
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 
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➢ 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 
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 
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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. 

➢ 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. 
o την τήρηση των μέτρων ασφαλείας και υγιεινής για τους εργαζόμενους. 
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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 
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. 

Λοιποί Γενικοί Όροι 
➢ Θα πρέπει να ορισθεί υπεύθυνος τήρησης περιβαλλοντικών όρων τόσο κατά το 
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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 του Δήμου Αγκιστρίου, εισηγείται 
υπέρ της έγκρισης του έργου του θέματος. Θα απαιτηθεί έγκριση της μελέτης 
σχεδιασμού – εφαρμογής της επαναχρησιμοποίησης από τη Δ/νση Υδάτων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

Γνωμοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου 
«Επικαιροποίηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Εγκατάσταση 
Λυμάτων και Βοθρολυμάτων του Δήμου Αγκιστρίου»,  

α) με την επισήμανση ότι θα απαιτηθεί έγκριση της μελέτης σχεδιασμού – 
εφαρμογής της επαναχρησιμοποίησης από τη Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής και  

β) σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους, τα τεχνικά έργα και μέτρα 
αντιρρύπανσης, 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 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 
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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 
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), 
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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. 

 
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, 



 81 

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 ΑΕΠΟ, 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 
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 
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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, θα πρέπει 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), 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 
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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 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 
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➢ 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 
να 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 

➢ 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 να 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 
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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, 
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. 
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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 να 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 να 
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 
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- 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. 

➢ 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 
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➢ Το αντλιοστάσιο περιλαμβάνει υπόγειο θάλαμο αναρροφήσεως εντός του οποίου 
θα 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 

➢ 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 να 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 
 
Μονάδα προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων και αστικών λυμάτων 
➢ Η προεπεξεργασία των βοθρολυμάτων της αρχικής φάσης καθώς και τον αστικών 

λυμάτων της Α΄ Φάσης, να πραγματοποιείται σε compact σύστημα εσχάρωσης – 
εξάμμωσης – λιποσυλλογής μέγιστης δυναμικότητας 108 m3/h (30 L/s). Για την 
κάλυψη των αναγκών των φάσεων Β΄ και Γ΄ να εγκατασταθεί ένα επιπλέον 
ισοδύναμο σύστημα προεπεξεργασίας.  
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➢ Τα βοθρολύματα να μεταφέρονται στην εγκατάσταση μέσω βυτιοφόρων οχημάτων, 
τα οποία να εκκενώνουν σε κατάλληλη διάταξη. Για την πρόσβαση των 
βυτιοφόρων οχημάτων στη μονάδα υποδοχής να διαμορφωθεί επαρκής χώρος 
στάθμευσης και ελιγμών πλησίον της μονάδας. Η δικλείδα εκκένωσης των 
οχημάτων να συνδέεται κατευθείαν σε ταχυσύνδεσμο εισόδου και ηλεκτροβάνα 
(DN 100). Η μονάδα υποδοχής βοθρολυμάτων να εξυπηρετεί ένα βυτιοφόρο 
όχημα κάθε φορά. Η σύνδεση του στομίου εξόδου του βυτιοφόρου με τον 
ταχυσύνδεσμο της διάταξης να γίνεται μέσω εύκαμπτου κατάλληλου πλαστικού 
αγωγού. Στην είσοδο της διάταξης να τοποθετηθεί (μετά τον ταχυσύνδεσμο) 
δικλείδα, η οποία να προσφέρει προστασία της μονάδας από υπερχείλιση. Σε 
περίπτωση μέγιστης στάθμης στην εσχάρωση της διάταξης, η δικλείδα να φράσει 
το στόμιο εισόδου και να μην  επιτρέπει την εισαγωγή βοθρολυμάτων μέχρις ότου 
η στάθμη των λυμάτων υποχωρήσει. Η δικλείδα να παραμένει κλειστή όταν δεν 
υπάρχει βυτιοφόρο προς εκκένωση για την αποφυγή διασποράς οσμών στον 
περιβάλλοντα χώρο. 

➢ Τα δύο συστήματα να τοποθετηθούν εξωτερικά, να είναι πλήρως στεγανά και να 
φέρουν στόμια αναρρόφησης του δύσοσμου αέρα από το δίκτυο απόσμησης. 

➢ Στην επιλεγόμενη διάταξη να λαμβάνουν μέρος αυτόματα η εσχάρωση, η 
εξάμμωση και η απομάκρυνση λιπών των εισερχομένων λυμάτων. Η κυλινδρική 
εσχάρα, τύπου περιστρεφόμενου κοχλία-τύμπανου, να αποτελείται από διάκενα 6 
mm τα οποία θα συγκρατούν όλα τα στερεά που έχουν μεγαλύτερη διάσταση. Ο 
καθαρισμός των διακένων να γίνεται μέσω κατάλληλων βουρτσών 
προσαρμοσμένων στην άκρη του κοχλία. Τα εσχαρίσματα να μεταφέρονται, 
συμπιέζονται κι αφυδατώνονται μηχανικά. 

➢ Στη δεξαμενή της διάταξης να υπάρχουν δύο κοχλίες. Ένας, τοποθετημένος στο 
πυθμένα κατά μήκος της δεξαμενής, ο οποίος θα μεταφέρει την άμμο στην αρχή 
της δεξαμενής και στο βαθύτερο σημείο της. Εκεί ο δεύτερος κοχλίας, πλάγια 
τοποθετημένος, να παραλαμβάνει και να μεταφέρει την άμμο, η οποία τελικά 
εναποτίθεται, μέσω σέσουλας, στο κάδο αποκομιδής. 

➢ Και οι δύο κοχλίες να λειτουργούν ταυτόχρονα ανά τακτικά χρονικά διαστήματα 
μέσω του PLC του ηλεκτρικού πίνακα. Έτσι επιτυγχάνεται η σταδιακή συσσώρευση 
της άμμου στο χαμηλότερο σημείο της δεξαμενής. Με τον ίδιο τρόπο, στα 
διαστήματα παύσης του πλάγιου κοχλία, να επέρχεται η μερική αφυδάτωση της 
άμμου. 

➢ Κοντά στον πυθμένα της δεξαμενής εξάμμωσης και κατά μήκος της, να υπάρχει 
σύστημα αερισμού μέσω του οποίου τα λίπη θα επιπλέουν και θα μεταφέρονται 
στη δεξαμενή του λιποσυλλέκτη. Ο αερισμός να γίνεται μέσω δύο φυσητήρων (ο 
ένας εφεδρικός). Η μεταφορά των λιπών γίνεται με έκκεντρη αντλία. 

➢ Οι αγωγοί εξόδου από τα δύο συστήματα προεπεξεργασίας να καταλήγουν στη 
δεξαμενή εξισορρόπησης. Η μονάδα προεπεξεργασίας και η δεξαμενή 
εξισορρόπησης να καλύπτονται από σύστημα εξαερισμού και απόσμησης. 

 
Δεξαμενή και Αντλιοστάσιο Εξισορρόπησης 
➢ Τα προεπεξεργασμένα λύματα να εισέρχονται με φυσική ροή στη κλειστή δεξαμενή 

εξισορρόπησης, η οποία θα έχει ενεργό όγκο ~150 m3 και θα καλύπτει την Α΄ 
Φάση λειτουργίας. 

➢ Στις επόμενες δύο φάσεις, η δεξαμενή να επεκταθεί, με τελικό όγκο 357 m3. 
➢ Όλα τα αντλητικά συγκροτήματα να εγκαθίστανται σε ιδιαίτερο θάλαμο της 

δεξαμενής της Α΄ Φάσης μαζί με έναν υποβρύχιο αναδευτήρα για την αποφυγή 
επικαθήσεων. 

➢ Η μεταφορά των προεπεξεργασμένων λυμάτων στα Compact συστήματα MBR, να 
γίνεται με δύο Α/Σ. Το πρώτο Α/Σ να αποτελείται από τρεις υποβρύχιες 
φυγοκεντρικές αντλίες (η μία εφεδρική) με δυναμικότητα 9 m3/h στα 8,5 m και να 
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τροφοδοτεί τα Compact MBR1 (δύο συστήματα – μία αντλία ανά σύστημα). Το 
δεύτερο Α/Σ να αποτελείται από δύο υποβρύχιες φυγοκεντρικές αντλίες (η μία 
εφεδρική) με δυναμικότητα 17 m3/h στα 9,6 m και να τροφοδοτεί το Compact 
MBR2 (ένα σύστημα). Στις μελλοντικές φάσεις το Α/Σ αυτό θα επεκταθεί ανάλογα 
(έως 4 αντλίες εγκατεστημένες – μία αντλία σε λειτουργία για κάθε σύστημα MBR2 
και μία κοινή εφεδρική). 

➢ Η κάθε αντλία να τοποθετηθεί επί κατάλληλου πέλματος επικαθίσεως που 
στερεώνεται στο σκυρόδεμα του πυθμένα του υγρού θαλάμου και περιλαμβάνει την 
φλάντζα με τον καταθλιπτικό αγωγό και κατάλληλο κατακόρυφο οδηγό ανέλκυσης - 
καθέλκυσης εκάστης αντλίας, κατασκευασμένο από ανοξείδωτο σωλήνα, βαρέως 
τύπου. Η αντλία μέσω οδηγού να ολισθαίνει ελεύθερα και να εμπλέκεται ή 
απεμπλέκεται αυτόματα στην φλάντζα του καταθλιπτικού αγωγού, χωρίς να 
απαιτείται επίσκεψη στο εσωτερικό του υγρού θαλάμου για τη σύνδεση ή 
αποσύνδεσή της. 

➢ Κάθε αντλία να φέρει στον αγωγό εξόδου συρταροδικλείδα και δικλείδα 
αντεπιστροφής, που θα τοποθετούνται σε παράπλευρο ξηρό φρεάτιο δικλείδων. Το 
φρεάτιο δικλείδων να κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα και στην πλάκα να 
υπάρχει οπή με κάλυμμα από γαλβανισμένη εν θερμώ λαμαρίνα. Για την ανέλκυση 
του εξοπλισμού (πχ για λόγους συντήρησης), να εγκατασταθεί στην πλάκα του 
αντλιοστασίου φορητός ανυψωτικός μηχανισμός (καπόνι με παλάγκο). 

➢ Η λειτουργία των αντλιών να ρυθμίζεται μέσω inverter και να εναλλάσσονται, για 
την ομοιόμορφη φθορά τους. Σε περίπτωση βλάβης μιας αντλίας θα τίθεται σε 
λειτουργία αυτόματα η άλλη. 

➢ Η έναρξη και παύση λειτουργίας των αντλιών να ρυθμίζεται με κατάλληλο σύστημα 
μέτρησης στάθμης που θα εγκαθίσταται στο αντλιοστάσιο και η παροχή των 
αντλιών θα ρυθμίζεται μέσω inverter. 

➢ Στους αγωγούς τροφοδοσίας των συστημάτων MBR να τοποθετηθούν 
ηλεκτρομαγνητικά παροχόμετρα για την μέτρηση της παροχής τροφοδοσίας της 
μονάδας βιολογικής επεξεργασίας. 

 
Σύστημα λεπτοεσχάρωσης λυμάτων 
➢ Λόγω της ύπαρξης των μεμβρανών κατάντη είναι απαραίτητη η αφαίρεση όλων 

των ευμεγεθών στερεών με διάμετρο μεγαλύτερη από 1mm. Για τον λόγο αυτό, τα 
λύματα να οδηγούνται σε compact σύστημα λεπτοεσχάρωσης τύπου κοσκίνου. Το 
κόσκινο να εγκατασταθεί στην στέψη του κάθε συστήματος βιολογικής 
επεξεργασίας και να αποτελείται από περιστρεφόμενο τύμπανο με κυκλικά διάκενα 
διαμέτρου 1mm.  

➢ Ο καθαρισμός των οπών από τη επικάθιση των στερεών να γίνεται μέσω 
εξωτερικού αποξέστη του τυμπάνου, ο οποίος να εφάπτεται στις οπές. 

➢ Τα λύματα να διαρρέουν την κυλινδρική εσχάρα από έξω προς τα μέσα, όπου θα 
συγκρατούνται τα στερεά με διάμετρο μεγαλύτερη των 1 mm. Ο καθαρισμός αυτών 
των στερεών να γίνεται αυτόματα τη στιγμή που η στάθμη των αποβλήτων / 
λυμάτων, ανάντη του τυμπάνου φθάσει τη μέγιστη επιθυμητή τιμή. Τα εσχαρίσματα 
να απορρίπτονται σε κάδο στο επίπεδο του εδάφους. 

➢ 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. 
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➢ 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 Νήσων. 

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

 
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 

 
Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας 
Γενικά 
➢ Το σύστημα της βιολογικής επεξεργασίας που θα εφαρμοσθεί να είναι το σύστημα 

ενεργού ιλύος - με ταυτόχρονη σταθεροποίηση της βιολογικής ιλύος και 
προχωρημένη νιτροποίηση και απονιτροποίηση, ενώ ο διαχωρισμός ιλύος – 
επεξεργασμένων να γίνεται σε σύστημα μεμβρανών (MBR). 

➢ Η παροχή οξυγόνου στα λύματα εντός του αερισμού να γίνεται με υποβρύχια 
διάχυση. Η μονάδα βιολογικής επεξεργασίας να είναι συμπαγούς τύπου (compact), 
αποτελούμενη από δεξαμενές σε διαστάσεις container για την εύκολη προ-
κατασκευή, μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση και θέση σε λειτουργία. 

➢ Η Α΄ Φάση να περιλαμβάνει δύο διαφορετικά σε διαστάσεις compact συστήματα 
MBR: 

➢ Το Compact MBR1 το οποίο έκαστο αποτελείται από μια επιμήκη δεξαμενή – 
container. Σε αυτή τη φάση εγκαθίστανται δύο (2) Compact MBR1, ένα σε 
λειτουργία το χειμώνα, δύο το καλοκαίρι της Α΄ Φάσης. Η δυναμικότητα κάθε 
συστήματος είναι 750 ι.κ. 

➢ Το Compact MBR2 το οποίο αποτελείται από δύο container σε υδραυλική 
επικοινωνία – συνολικά εγκαθίστανται ένα (1) Compact MBR2 το οποίο θα 
λειτουργεί το καλοκαίρι της Α΄ Φάσης. Η δυναμικότητα του συστήματος είναι 1.500 
ι.κ. 

➢ Σε κάθε επόμενη φάση λειτουργίας, να προστίθεται μία επιπλέον μονάδα Compact 
MBR2 (συνολικά τρεις στη Γ΄ Φάση). 

➢ Ανεξάρτητα του μεγέθους του, κάθε σύστημα MBR να αποτελείται από : 
o Δεξαμενή απονιτροποίησης στην οποία εισέρχονται τα λύματα καθώς και η 

ανακυκλοφορία της ιλύος από τη δεξαμενή απο-οξυγόνωσης 
o Επαμφοτερίζουσα δεξαμενή 
o Δεξαμενή αερισμού 
o Δεξαμενή μεμβρανών 
o Αντλιοστάσιο ανάμικτου υγρού – Δεξαμενή απο-οξυγόνωσης 
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Δεξαμενή απονιτροποίησης 
➢ Τα λύματα από την έξοδο του κόσκινου και η ιλύς από το αντλιοστάσιο 

ανακυκλοφορίας να εισέρχονται σε δεξαμενή απονιτροποίησης. Ο όγκος της 
δεξαμενής να είναι 7,5 m3 για το MBR1 και 15 m3 για το MBR2. Σε κάθε δεξαμενή 
να εγκατασταθεί και εγκαθίσταται ένας υποβρύχιος αναδευτήρας κατάλληλης 
ισχύος μετά εφεδρικού 

 
Επαμφοτερίζουσα δεξαμενή 
➢ Λόγω του ότι οι απαιτήσεις του όγκου απονιτροποίησης διαφοροποιούνται από 

χειμώνα σε καλοκαίρι, να τοποθετηθεί επαμφοτερίζουσα δεξαμενή, η οποία θα 
μπορεί να λειτουργεί ως δεξαμενή απονιτροποίησης το χειμώνα και ως δεξαμενή 
αερισμού το θέρος. Ο όγκος της δεξαμενής να είναι 11 m3 για το MBR1 και 23 m3 
για το MBR2. 

➢ Κάθε δεξαμενή να είναι αναδευόμενη από υποβρύχιο αναδευτήρα κατάλληλης 
ισχύος (μετά εφεδρικού), και να υπάρχει και σύστημα διάχυσης αποτελούμενο από 
διαχυτήρες λεπτής φυσαλίδας ελαστικής μεμβράνης με το κατάλληλο δίκτυο 
τροφοδοσίας. 

 
Μονάδα αερισμού (νιτροποίησης) 
➢ Ο όγκος κάθε δεξαμενής αερισμού να είναι 36 m3 για το MBR1 και 70 m3 για το 

MBR2. Στη μονάδα να συντελούνται οι βιολογικές διεργασίες της οξείδωσης του 
οργανικού φορτίου, της νιτροποίησης και της σταθεροποίησης της βιολογικής 
ιλύος. 

➢ Το σύστημα αερισμού που επιλέγεται είναι η υποβρύχια διάχυση αέρα με σύστημα 
φυσητήρων και διαχυτήρων λεπτής φυσαλίδας που εγκαθίστανται σε όλη την 
επιφάνεια του πυθμένα του αερισμού (ολική διάστρωση). 

➢ Ο απαιτούμενος αέρας θα παρέχεται από: 
o τρεις (3) φυσητήρες για τα Compact MBR1 (δύο σε λειτουργία και ένας 

εφεδρικός) δυναμικότητας 250 Νm3/h στα 300 mbar έκαστος. 
o δύο (2) φυσητήρες για το Compact MBR2 (ένας σε λειτουργία και ένας εφεδρικός) 

δυναμικότητας 730 Νm3/h στα 300 mbar έκαστος 
➢ Οι φυσητήρες αερισμού της βιολογικής επεξεργασίας, μαζί με τους φυσητήρες 

καθαρισμού των μεμβρανών, να εγκατασταθούν εντός προκατασκευασμένου 
συναρμολογούμενου μεταλλικού στεγάστρου. 

➢ Κάθε φυσητήρας να διαθέτει φίλτρο αναρρόφησης, σιγαστήρες στην αναρρόφηση 
και στη κατάθλιψη, βαλβίδα ασφαλείας και βαλβίδα αντεπιστροφής και να είναι 
ηχομονωμένος με κλωβό. Η λειτουργία κάθε φυσητήρα να ρυθμίζεται μέσω 
ρυθμιστή στροφών (inverter). 

➢ Σε κάθε δεξαμενή να τοποθετηθούν διαχυτήρες λεπτής φυσαλίδας ελαστικής 
μεμβράνης (42 στο MBR1 και 78 στο MBR2 συμπεριλαμβανομένης της 
επαμφοτερίζουσας ζώνης). 

 
Σύστημα μεμβρανών – αντλιοστάσιο ιλύος 
➢ Η μέθοδος που επιλέχθηκε είναι ο διαχωρισμός του ανάμικτου υγρού από τα 

επεξεργασμένα λύματα με σύστημα με μεμβράνες μικροδιήθησης ή υπερδιήθησης. 
➢ Κάθε Compact MBR1 να περιλαμβάνει: 

o Μία δεξαμενή μεμβρανών με όγκο 17,6 m3 
o Τρία modules μεμβρανών με ενεργή επιφάνεια ~100 m2 ανά module 

➢ To Compact MBR2 περιλαμβάνει: 
o Μία δεξαμενή μεμβρανών με όγκο 35,2 m3 
o Έξι modules μεμβρανών με ενεργή επιφάνεια ~100 m2 ανά module 

➢ Τα διηθήματα από τα modules των μεμβρανών να συλλέγονται σε ένα συλλέκτη 
από ανοξείδωτο χάλυβα από τον οποίο θα αναρροφούν οι αντλίες διηθημάτων. Οι 
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αντλίες να είναι θετικής εκτόπισης (λοβοειδείς), ρυθμιζόμενης – μέσω inverter–
παροχής και με δυναμικότητα 9 m3/h για το MBR1 (δύο σε λειτουργία και μία 
εφεδρική) και 17 m3/h για το MBR2 (μία σε λειτουργία και μία εφεδρική). Όλοι οι 
αγωγοί στο διαμέρισμα μεμβρανών να είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο 
χάλυβα. 

➢ Για την έκπλυση των μεμβρανών με αέρα (airscouring) να εγκατασταθούν τρεις (3) 
φυσητήρες (ο ένας εφεδρικός), δυναμικότητας 80 Nm3/h έκαστος για τα Compact 
MBR1 και δύο (2) φυσητήρες (ο ένας εφεδρικός), δυναμικότητας 160 Nm3/h 
έκαστος για τα Compact MBR2. 

➢ Οι φυσητήρες να διαθέτουν όλο τον απαιτούμενο βοηθητικό εξοπλισμό (φίλτρα, 
ηχομονωτική καμπίνα, κ.λπ.) και να είναι εγκατεστημένοι στο στέγαστρο 
εξυπηρέτησης. 

➢ Για τον χημικό καθαρισμό του συστήματος των μεμβρανών να υπάρχει πλήρες 
σύστημα το οποίο θα αποτελείται από: 
o Κυλινδρικό δοχείο όγκου 1.000 λίτρων, στο οποίο προστίθεται μικρή ποσότητα 

πυκνού διαλύματος χημικού και στο οποίο υπάρχει σύνδεση νερού για την 
αραίωση του διαλύματος. 

o 2 αντλίες χημικών, παροχής 50 l/h οι οποίες αναρροφούν το αραιό διάλυμα από 
το παραπάνω δοχείο και στην συνέχεια το τροφοδοτούν στο υπό καθαρισμό 
σύστημα. Εξωτερικά κάθε compact συστήματος εγκαθίσταται μία κοχλιωτή 
αντλία, ρυθμιζόμενης παροχής και δυναμικότητας 2 m3/h που θα αναρροφά 
ποσότητα ιλύος που αντιστοιχεί στην περίσσεια και θα τροφοδοτεί την δεξαμενή 
ιλύος και από εκεί την διάταξη αφυδάτωσης ιλύος. Μία επιπλέον αντλία θα 
υπάρχει ως εφεδρική στην αποθήκη. 

 
Δεξαμενή αποξυγόνωσης – Α/Σ ανακυκλοφορίας ανάμικτου υγρού 
➢ Το διαμέρισμα των μεμβρανών κάθε MBR να βρίσκεται σε υδραυλική επικοινωνία 

με την παρακείμενη δεξαμενή αποξυγόνωσης. Στη δεξαμενή αυτή, το ανάμικτο υγρό 
να παραμένει για μικρό χρονικό διάστημα υπό συνθήκες ανάδευσης, ώστε να 
αποβληθεί η περίσσεια οξυγόνου που υπάρχει σε αυτό (από το air scouring των 
μεμβρανών) και να είναι δυνατή η διατήρηση των ανοξικών συνθηκών στην 
δεξαμενή απονιτροποίησης που οδηγείται στην συνέχεια. 

➢ Στην ίδια δεξαμενή να εγκατασταθεί και το Α/Σ ανάμικτου υγρού το οποίο να 
αποτελείται από:  
o Δύο υποβρύχιες φυγοκεντρικές αντλίες για κάθε Compact MBR1 (μία σε 

λειτουργία και μία εφεδρική), με δυναμικότητα 55 m3/h στα 3,0 m η καθεμία. 
o Δύο υποβρύχιες φυγοκεντρικές αντλίες για το Compact MBR2 (μία σε λειτουργία 

και μία εφεδρική), με δυναμικότητα 100 m2/h στα 2,1 m η καθεμία. 
➢ Μέσω των Α/Σ, το ανάμικτο υγρό να οδηγείται στις δεξαμενές απονιτροποίησης 

όπου αναμιγνύεται με τα εισερχόμενα λύματα. Κάθε αντλία να φέρει στον αγωγό 
εξόδου συρταροδικλείδα και δικλείδα αντεπιστροφής. Η λειτουργία των αντλιών να 
εναλλάσσεται για την ομοιόμορφη φθορά τους. Σε περίπτωση βλάβης μιας αντλίας, 
να τίθεται σε λειτουργία αυτόματα η άλλη. 

 
Έλεγχος λειτουργίας. 
➢ Η λειτουργία της μονάδας να ελέγχεται από πίνακα χαμηλής τάσης που θα 

εγκατασταθεί  στον οικίσκο εξυπηρέτησης ή στον οικίσκο ηλεκτροπαραγωγού 
ζεύγους (Η/Ζ). 

➢ Σε κάθε βιοαντιδραστήρα να υπάρχουν τα παρακάτω όργανα: 
o Δύο (2) οξυγονόμετρα, ένα στην δεξαμενή απονιτροποίησης και ένα στο τρίτο 

διαμέρισμα αερισμού 
o Τρεις (3) μετρητές συγκέντρωσης στερεών στα διαμερίσματα αερισμού 
o Τρία (3) θολόμετρα ένα σε κάθε κολλεκτέρ αναρρόφησης των αντλιών 
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διηθημάτων. 
o Τρεις (3) μετρητές διαμεμβρανικής πίεσης ένα σε κάθε κολλεκτέρ αναρρόφησης 

για την παρακολούθηση λειτουργίας των μεμβρανών και την διάγνωση ανάγκης 
καθαρισμού τους. 

o Τρεις (3) διακόπτες υψηλής στάθμης, ένας σε κάθε διαμέρισμα μεμβρανών. 
o Τρία (3) ηλεκτρομαγνητικά παροχόμετρα, ένα σε κάθε αγωγό διηθημάτων.  

➢ Η λειτουργία των φυσητήρων να ελέγχεται μέσω της συγκέντρωσης διαλυμένου 
οξυγόνου και να ρυθμίζεται η παροχή τους με inverter. 

➢ Η λειτουργία των αντλιών διηθημάτων να ρυθμίζεται μέσω inverter μέσω του 
SCADA, που θα λαμβάνει υπ’ όψιν την παροχή εισόδου, το χρονοπρόγραμμα 
λειτουργίας – ανάπαυσης και το επιδιωκόμενο flux λειτουργίας. 

➢ Η λειτουργία των φυσητήρων καθαρισμού των μεμβρανών να λειτουργεί με 
χρονοπρόγραμμα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή μεμβρανών. 

 
Μονάδα απολύμανσης – δεξαμενή άρδευσης 
Σύστημα υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) 
➢ H απολύμανση των επεξεργασμένων να γίνεται σε σύστημα απολύμανσης UV (με 

υπεριώδη ακτινοβολία), δυναμικότητας 35 m3/h. 
➢ Το σύστημα, να σχεδιασθεί ώστε να εξασφαλίζεται ελάχιστη δόση 60 mWsec/cm2 

στο τέλος της ζωής των λαμπτήρων και για τον σχεδιασμό του συστήματος UV να 
μην ληφθεί τιμή διαπερατότητας μεγαλύτερη από 70%. 

➢ Ο αντιδραστήρας UV να είναι διαμέτρου DN200 και κατασκευασμένος από υψηλής 
ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316. 

➢ Οι λυχνίες να είναι λυχνίες αμαγάλματος υψηλής ενεργειακής αποδοτικότητας, 
τοποθετημένες σε χιτώνια από χαλαζία με εύκολη πρόσβαση από τη θύρα 
συντήρησης και να έχουν διάρκεια ζωής τουλάχιστον 12.000 hr. 

➢ Το σύστημα ελέγχου να προσφέρει: 
o Ανίχνευση/Παρακολούθηση της κατάστασης λειτουργίας των λυχνιών. Εάν 

κάποια λυχνία σταματήσει να λειτουργεί το σύστημα να προειδοποιεί με οπτικό 
σήμα συναγερμού προσδιορίζοντας ποια ακριβώς λυχνία έχει σταματήσει. 

o Ένδειξη του συνολικού χρόνου λειτουργίας του συστήματος (άρα και των 
λυχνιών).  

o Ανίχνευση/Ένδειξη της έντασης της υπεριώδους ακτινοβολίας UV. Ο αισθητήρας 
ακτινοβολίας να ανιχνεύει κάθε στιγμή στο εσωτερικό του θαλάμου την ένταση 
της υπεριώδους ακτινοβολίας σε μήκος κύματος 254nm. Η μέτρηση να 
αποτυπώνεται ως ένδειξη στον πίνακα ελέγχου, σε Watts/m2. Στην περίπτωση 
που η τιμή της πέσει κάτω από τα επιθυμητά επίπεδα το σύστημα προειδοποιεί 
με οπτικό σήμα συναγερμού. 

➢ Στο σύστημα να υπάρχει αυτόματο μηχανικό σύστημα καθαρισμού των χιτωνίων 
των λυχνιών από επικαθήσεις (Automatic Wiper), χωρίς να διακόπτεται η 
λειτουργία του συστήματος. 

 
Δεξαμενή άρδευσης – Βιομηχανικού νερού 
➢ Τα επεξεργασμένα λύματα, μετά την απολύμανσή να οδηγούνται σε δεξαμενή 

αποθήκευσης προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για αρδευτικούς ή άλλους 
σκοπούς. Η δεξαμενή να είναι μεταλλική, προκατασκευασμένη, 
συναρμολογούμενη, κατακόρυφη, κυλινδρική και να φέρει εσωτερική επένδυση 
από μεμβράνη στεγάνωσης. Ο ενεργός της όγκος να είναι τουλάχιστον 100 m3. 

➢ Η διάθεση των επεξεργασμένων υγρών για άρδευση να γίνεται μέσω κατάλληλου 
πιεστικού συγκροτήματος, το οποίο να αποτελείται από δύο φυγοκεντρικές αντλίες 
ξηρού τύπου (η μία εφεδρική), με δυναμικότητα 10 m3/h στα 3 bar η καθεμία. 

➢ Εντός της δεξαμενής να εγκατασταθεί κατάλληλα διαστασιολογημένο σύστημα 
μεταερισμού της επεξεργασμένης εκροής. 
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➢ Στη δεξαμενή να γίνεται επίσης προσθήκη διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου 
προκειμένου να διατηρηθεί μια παραμένουσα υπολλειμματική προστασία στην 
τελική εκροή. Ο εξοπλισμός αποθήκευσης και δοσομέτρησης του διαλύματος 
χλωρίωσης περιλαμβάνει: 
o Δοχείο αποθήκευσης του διαλύματος NaOCl ενεργού όγκου 1.000 L. Το δοχείο 

αποθήκευσης κατασκευάζεται από σκληρό πολυαιθυλένιο που συνεργάζεται 
άριστα με το διάλυμα του υποχλωριώδους νατρίου. 

o Δύο (2) δοσομετρικές αντλίες υποχλωριώδους νατρίου, η μία εφεδρική, με 
αυτόματη ρύθμιση της παροχής και δυναμικότητα 3,0 L/h έκαστη. 

o Ένα (1) μετρητή υπολειμματικού χλωρίου. 
o Ένα (1) μετρητή διαλελυμένου οξυγόνου. 

 
Διάθεση επεξεργασμένων λυμάτων 
➢ Στις περιπτώσεις που δεν θα υπάρχει ανάγκη επαναχρησιμοποίησης, τα 

επεξεργασμένα λύματα να διατίθενται μέσω αγωγού βαρύτητας, διαμέτρου Φ250 
και συνολικού μήκους 740m, στο Σαρωνικό Κόλπο, με τη μέθοδο της διάχυσης. 
Ειδικότερα, η διάθεση να γίνεται αρχικά μέσω χερσαίου αγωγού μήκους 490m και 
εν συνεχεία μέσω υποθαλάσσιου αγωγού, μήκους 250m.  

➢ Το πέρας του αγωγού διάχυσης να τοποθετηθεί περίπου κατά την ισοβαθή των -
43m. Ο υποβρύχιος αγωγός, συνολικού μήκους 250m (χωρίς το μήκος του 
διαχυτήρα), να κατασκευασθεί από σωλήνες HDPE ονομαστικής διαμέτρου 
250mm, ονομαστικής πίεσης 10atm, οι οποίοι να ενώνονται μεταξύ τους με 
αυτογενή συγκόλληση. 

➢ Ο διαχυτήρας να αποτελείται από δύο βραχίονες, εντελώς όμοιους μεταξύ τους 
(συμμετρικούς). 

➢ Η διάμετρος του κάθε βραχίονα να βαίνει μειούμενη προς τα κατάντη και κάθε 
βραχίονας να φέρει 4 ανυψωτήρες. 

➢ Έχει γίνει καθορισμός χρήσης υδάτινου αποδέκτη για τη διάθεση των 
επεξεργασμένων αστικών λυμάτων της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων 
Δήμου Αγκιστρίου, σύμφωνα με την από 12.04.2017 απόφαση με Α.Π.: 1101 της  
Περιφέρειας Αττικής και ΑΔΑ: Ψ9Ε57Λ7-Κ2Σ. 

➢ Τα έργα που περιγράφονται παρακάτω αποτελούν το σύστημα υποθαλάσσιας 
διάθεσης των λυμάτων της ΕΕΛ Αγκιστρίου μέσω υποθαλάσσιου αγωγού εκβολής. 
Το σύστημα να αποτελείται από το φρεάτιο φόρτισης και αντλιοστάσιο 
τροφοδοσίας (έργα κεφαλής), τον υποθαλάσσιο αγωγό και το διαχυτήρα. Από το 
φρεάτιο φόρτισης τα επεξεργασμένα λύματα της ΕΕΛ να εισέρχονται σε αγωγό 
βαρύτητας (τον υποθαλάσσιο) ένα τμήμα του οποίου, βεβαίως, να είναι στην 
στεριά. Το μήκος αυτού του στεριανού τμήματος του υποθαλασσίου θα εξαρτάται 
από την τελική θέση του Φρεατίου Φόρτισης. 

 
Φρεάτιο Φόρτισης 
➢ Το φρεάτιο φόρτισης να χωροθετηθεί πλησίον της ακτής. Το φρεάτιο φόρτισης του 

αγωγού διάθεσης να αναρρυθμίζει την παροχή εισόδου εξασφαλίζοντας ουσιαστικά 
σταθερή παροχή λειτουργίας στον αγωγό και στο σύστημα διάθεσης. Η σταθερή 
παροχή λειτουργίας θα εξασφαλίζει ελεγχόμενο περιβαλλοντικά και υδραυλικά 
σύστημα διάθεσης, και θα επιτρέπει την επίτευξη των επιθυμητών αραιώσεων 
ρυπαντικού και μικροβιακού φορτίου. 

➢ Στο φρεάτιο φόρτισης να τεθούν δύο οριακές στάθμες υγρού οι οποίες θα 
συσχετίζονται μονοσήμαντα με δύο ακραίες τιμές του επιτρεπόμενου εύρους 
παροχών. Εφόσον η στάθμη λυμάτων φθάνει στην ανώτερη στάθμη τότε με 
κατάλληλο σήμα, θα ανοίγει το ηλεκτροκίνητο θυρόφραγμα ή ηλεκτροβάνα και θα 
ξεκινά η διάθεση των λυμάτων στην θάλασσα. Εφόσον η στάθμη φθάσει στην 
κατώτερη στάθμη, τότε το θυρόφραγμα ή η ηλεκτροβάνα θα κλείνει. Οι δύο 
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στάθμες λειτουργίας Ηmax και Hmin θα εξασφαλίζουν το κατάλληλο πιεζομετρικό 
φορτίο για την υπερνίκηση των απωλειών στο σύστημα διάθεσης. 

➢ Για τη ρύθμιση και έλεγχο της υδραυλικής λειτουργίας, θα τοποθετηθούν στο 
φρεάτιο φόρτισης ένα χειροκίνητο θυρόφραγμα/ηλεκτροβάνα (για την παράκαμψη 
των επεξεργασμένων λυμάτων μέσω αγωγού στον θάλαμο υπερχείλισης) και ένα 
ηλεκτροκίνητο θυρόφραγμα/ηλεκτροβάνα που θα ρυθμίζει την υδραυλική 
λειτουργία του έργου διάθεσης και κυρίως την εκβολή. Η λειτουργία του 
ηλεκτροκίνητου θυροφράγματος/ηλεκτροβάνας να ελέγχεται με αυτοματισμό από 
το κέντρο ελέγχου της εγκατάστασης. Η ενεργοποίησή του να γίνεται μέσω 
αισθητήρων στάθμης (ηλεκτροδίων ή πιεζοηλεκτρικών). 

➢ Η ελάχιστη στάθμη λειτουργίας να είναι υψηλότερα από την κεφαλή του αγωγού 
διάθεσης ώστε αυτός να είναι πάντα βυθισμένος και να αποφευχθεί η είσοδος αέρα 
σε αυτόν, γεγονός που αν συμβεί, θα οδηγεί σε σοβαρή δυσλειτουργία του 
συστήματος διάθεσης και θα μπορεί να οδηγήσει σε ανύψωση του αγωγού από τον 
πυθμένα της θάλασσας. 

➢ Από το φρεάτιο φόρτισης, τα επεξεργασμένα λύματα να εισέρχονται στον αγωγό 
διάθεσης (χερσαίο τμήμα) και εν συνεχεία στο υποθαλάσσιο τμήμα του αγωγού, 
στο πέρας του οποίου βρίσκεται ο διαχυτήρας. 

 
Υποβρύχιος αγωγός 
➢ Ο υποβρύχιος αγωγός, συνολικού μήκους 250m (χωρίς το μήκος του διαχυτήρα), 

να κατασκευαστεί από σωλήνες HDPE ονομαστικής διαμέτρου 250mm, 
ονομαστικής πίεσης 10atm, οι οποίοι να ενώνονται μεταξύ τους με αυτογενή 
συγκόλληση. 

➢ Ο αγωγός να κατασκευαστεί στην ξηρά σε τμήματα (καλάμια). Τα καλάμια να 
συνδεθούν μεταξύ τους κατά την διαδικασία καθέλκυσης και πόντισης είτε με 
ηλεκτρομούφες είτε με ανοξείδωτες φλάντζες και μπουλόνια. Στα άκρα των 
τμημάτων που πρόκειται να ενωθούν μεταξύ τους με φλάντζες να έχουν κολληθεί 
τα ειδικά τεμάχια (λαιμοί φλαντζών). 

➢ Στο τμήμα αυτό να τοποθετηθούν στον αγωγό τα έρματα που θα χρειαστούν για 
την πόντισή του, δηλαδή ορθογωνικοί δακτύλιοι από σκυρόδεμα πάχους. Ο 
αγωγός με τα έρματα θα ποντίζεται στον πυθμένα του ορύγματος, όπου 
προηγουμένως θα έχει διαστρωθεί λεπτό αμμοχάλικο, μέσα στο οποίο θα 
αναμένεται ότι θα βυθιστούν τα έρματα και η κάτω γενέτειρα του σωλήνα θα 
ακουμπήσει στην επιφάνεια τον αμμοχάλικου. Το χαμηλότερο μέρος του 
ορύγματος, να πληρωθεί με αμμοχάλικο. 

➢ Στη ζώνη θραύσης (μέχρι βάθους περίπου 2,40m), το σκάμμα να έχει κλίση 
πρανών 2 προς 1. Το σκάμμα να πληρωθεί πρώτα με άμμο για την έδραση του 
αγωγού και πάνω από τον αγωγό να τοποθετηθούν λιθοσυντρίμματα. Το σκάμμα 
να επαναπληρωθεί με δύο στρώματα θωράκισης από λίθους. 

➢ Πέρα από τη ζώνη θραύσης (βάθος > 2,4m) το σκάμμα τοποθέτησης μπορεί να 
είναι πιο ρηχό και η θωράκιση να περιοριστεί. Στην περίπτωση που ο πυθμένας 
είναι βραχώδης και δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση του αγωγού σε σκάμμα 
κατάλληλων διαστάσεων, να τοποθετηθούν τσιμεντοστρώματα και το υπόλοιπο του 
ορύγματος να επαναπληρωθεί με λιθορριπή. 

 
Διαχυτήρας 
➢ Ο διαχυτήρας να αποτελείται από δύο βραχίονες, εντελώς όμοιους μεταξύ τους 

(συμμετρικούς). Η διάμετρος του κάθε βραχίονα να βαίνει μειούμενη προς τα 
κατάντη και κάθε βραχίονας φέρει 4 ανυψωτήρες. 

➢ Οι βραχίονες να τοποθετηθούν περίπου κατά την ισοβαθή των -44m. Στα ελεύθερα 
άκρα του ταυ, να κολληθούν λαιμοί φλαντζών. Οι βραχίονες του διαχυτήρα να 
ενωθούν με ανοξείδωτες φλάντζες. Αν από την βυθομετρική αποτύπωση 
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αποδειχθεί ότι η ισοβαθής κατά την οποία θα τοποθετηθούν οι βραχίονες είναι 
περίπου κάθετη επί του άξονα του υποβρύχιου αγωγού, τότε να μην 
χρησιμοποιηθούν ειδικά τεμάχια καμπυλών και οι βραχίονες να συνδεθούν 
κατευθείαν στις συστολές στα άκρα του ταυ, με χρησιμοποίηση λαιμών φλαντζών 
και ανοξείδωτων φλαντζών. Τα κατάντη άκρα των βραχιόνων να στρέφονται προς 
τα πάνω και κλείνονται με τυφλή ανοξείδωτη φλάντζα, η οποία θα εξέχει από τον 
πυθμένα και η οποία θα μπορεί να αφαιρεθεί προκειμένου να γίνει καθαρισμός 
(υπό πίεση) του υποθαλάσσιου τμήματος. 

➢ Ο διαχυτήρας να τοποθετηθεί σε σκάμμα στο ιλυώδες τμήμα του πυθμένα. 
Αναμένεται ότι ο κορμός θα βυθιστεί στην ιλύ, ενώ αρκετό τμήμα των ανυψωτήρων 
θα εξέχει από την επιφάνεια του βυθού. 

➢ Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κατασκευή ορύγματος (βραχώδης 
πυθμένας) για την προστασία του κορμού από συρόμενες άγκυρες, δίχτυα κλπ, να 
τοποθετηθούν επί του αγωγού τα ελαφρά τσιμεντοστρώματα, τα οποία αναμένεται 
ότι όπως και ο κορμός θα καλυφθούν σταδιακά από φερτά. 

➢ Για την προστασία των ανυψωτήρων που θα εξέχουν από τους ίδιους κινδύνους, 
να τοποθετηθούν εκατέρωθεν κάθε ανυψωτήρα ογκόλιθοι από σκυρόδεμα από 
τους οποίους να εξέχουν υπό κλίση χαλύβδινες ράβδοι (οπλισμού σκυροδέματος). 
Οι ράβδοι αυτές να σχηματίζουν ένα είδος (όχι εντελώς κλειστού) κλωβού 
προστασίας των ανυψωτήρων. Οι ογκόλιθοι θα βυθιστούν επίσης στην ιλύ, αλλά 
αναμένεται ότι θα μείνει εκτός ιλύος αρκετό μήκος ράβδων για την προστασία του 
ανυψωτήρα.  

 
Μέθοδος πόντισης - Προετοιμασία αγωγού 
➢ Ο αγωγός προβλέπεται ότι θα ποντισθεί σε περίοδο νηνεμίας. Η πόντιση ενός 

αγωγού τέτοιου μεγέθους απαιτεί διάστημα ολίγων ημερών. Σαν καταλληλότερη 
μέθοδο για την περίπτωση του υποθαλάσσιου αγωγού θεωρείται η μέθοδος 
“πόντιση με έλξη στον πυθμένα’’ (Bottom pulling method). 

➢ Κατά τη μέθοδο αυτή απαιτείται η προετοιμασία του αγωγού στην ξηρά. Δηλαδή 
κατ’ αρχάς απαιτείται η σταδιακή συγκόλληση των τεμαχίων του υποθαλάσσιου 
αγωγού σε τμήματα. Η συγκόλληση των σωλήνων να γίνει με μετωπική 
συγκόλληση (butt fusion welding) σε κατάλληλα διαμορφωμένη ζώνη στην ακτή. 
Στα τμήματα του αγωγού να τοποθετηθούν και τα προκατασκευασμένα έρματα. Τα 
τμήματα του αγωγού να διαταχθούν σε παράλληλη διάταξη κατά μήκος της 
ακτογραμμής, ώστε να είναι εύκολη η κύλισή τους στη θάλασσα. Στην συνέχεια οι 
αγωγοί να κυλιστούν μέχρι την ακτογραμμή όπου θα τοποθετηθούν οι πλωτήρες 
και αλυσίδες. 

➢ Ταυτόχρονα με τις εργασίες προετοιμασίας του αγωγού, να εκτελεστούν και οι 
εργασίες προετοιμασίας στον θαλάσσιο πυθμένα. Μετά την αυτοψία βυθού και τις 
βυθομετρικές εργασίες και αφού θα εξασφαλιστεί ο άξονας του αγωγού, οπότε και 
θα γίνουν οι εργασίες εκσκαφών και καθαρισμού του πυθμένα. 

➢ Η ρυμούλκηση των αγωγών να γίνει με την βοήθεια ρυμουλκών κατάλληλης 
ιπποδύναμης. Η ρυμούλκηση και καθέλκυση να γίνει, ανάλογα με τις επικρατούσες 
συνθήκες ανέμου, είτε κατά τμήμα αγωγού, είτε (σε περίπτωση ευνοϊκών 
συνθηκών) με όλο τον αγωγό (μετά από σύνδεση των τμημάτων κοντά στην ακτή). 

➢ Σε όλη την διαδικασία της έλξης να υπάρχει συνεργείο δυτών που να ελέγχει την 
καμπυλότητα του αγωγού στα διάφορα τμήματά του και συγκεκριμένα στο αρχικό 
σημείο πόντισης.  

➢ Να αποφευχθεί η δημιουργία S, δηλαδή διπλή καμπυλότητα του αγωγού. Το 
συνεργείο με το δύτη να επεμβαίνει και να προσθέτει ή αφαιρεί το κατάλληλο 
βάρος αλυσίδας ώστε να διορθώνεται η επί μέρους πλευστότητα του συστήματος. 
Προσπαθούμε πάντα ο αγωγός να έχει ανοδική κατεύθυνση ώστε να μην 
παγιδευτεί ο αέρας και ανασηκώσει τον αγωγό. Να ακολουθηθούν οι παρακάτω 
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εργασίες: 
o Συνένωση - κοχλίωση μέσω φλάντζας του επομένου προκατασκευασμένου 

τμήματος αγωγού μέχρι το τέλος, καθώς και συνένωση με το διαχυτήρα. 
o Αποπεράτωση της καθέλκυσης του αγωγού. 
o Διόρθωση αποκλίσεων των αγωγού από τον άξονα χαράξεως με τοπογραφικό 

συνεργείο. 
➢ Μετά ακολουθεί η πόντιση του αγωγού και συγκεκριμένα: 

o Αφαίρεση των μισών πλωτήρων από την ξηρά προς τη θάλασσα (ένα παρά ένα). 
o Έλεγχος και διόρθωση αποκλίσεων του αγωγού προς τον άξονα. 
o Αφαίρεση των υπολοίπων πλωτήρων και αλυσίδων (πάντα από την ξηρά προς 

την θάλασσα) και πόντιση του αγωγού. 
o Πλήρωση του ορύγματος του αγωγού και προστασία με κατάλληλες λιθοριππές. 
o Τοποθέτηση των ερμάτων προστασίας του διαχυτήρα και (σε περίπτωση που 

αυτό είναι αναγκαίο) των τσιμεντοστρωμάτων. 
➢ Τα πετρώματα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τις λιθορριπές και για τα λοιπά 

εδαφικά υλικά να είναι υγιή, γωνιώδη κατά τη θραύση, συμπαγή, σκληρά, πυκνά, 
ανθεκτικά σε μηχανικές κοπώσεις, επίδραση του ατμοσφαιρικού αέρα και 
μεταβολές των καιρικών συνθηκών. Επίσης να είναι απαλλαγμένα από ανοικτές 
οπές, ρήγματα ή επίπεδα διακλάσεως, ρωγμές που δημιουργήθηκαν κατά την 
εξόρυξη, ξένα υλικά, γαιώδεις προσμίξεις και εγκλείσματα άλλων πετρωμάτων, τα 
οποία θα συμβάλλουν στη ρηγμάτωση ή θραύση κατά τη διάρκεια της μεταφοράς 
και τοποθετήσεως και που μπορούν να υποστούν αλλοίωση κατά την παραμονή 
τους στον ατμοσφαιρικό αέρα ή μέσα στο θαλασσινό νερό. 

➢ Η άμμος να είναι καθαρή, χωρίς οργανικές προσμίξεις και με ποσοστό 
λεπτόκοκκων υλικών κάτω του 5%. Η διαβάθμισή της να καλύπτει τη λεπτή, τη 
μέση και τη χονδρή άμμο, και κάθε ένα από τα ανωτέρω κλάσματα να συμμετέχει 
στο μίγμα κατά ποσοστό τουλάχιστον 25%. Το αμμοχάλικο να είναι καθαρό χωρίς 
οργανικές προσμίξεις και η διαβάθμισή του να εκτείνεται από τη μέση άμμο έως 
τους μέσους χάλικες, με ποσοστό συμμετοχής κάθε κλάσματος κατά 20% 
τουλάχιστον, και με υλικά κόκκου μικρότερου της μέσης άμμου ποσοστό κάτω του 
5%. 

➢ Το 50% κατά βάρος τουλάχιστον των λίθων των λιθορριπών να έχουν βάρος 
μεγαλύτερο από το μέσο βάρος και οι λίθοι να είναι καλά διαβαθμισμένοι μεταξύ 
μεγίστου και ελαχίστου. 

➢ Μετά την περάτωση της πόντισης ο αγωγός να επιθεωρηθεί σε όλο το μήκος από 
δύτη και να γίνει δοκιμή. Η τροφοδότηση του αγωγού μπορεί να γίνει με θαλασσινό 
νερό στο οποίο έχει προστεθεί οργανική βαφή. Η βαφή χρησιμοποιείται για να 
ελέγχεται η απόδοση (διάχυση) και οι τυχόν διαρροές του αγωγού. Σε όλη τη 
διάρκεια της δοκιμασίας ο αγωγός να ελέγχεται από συνεργεία δυτών. 

 
Οικίσκοι – Στέγαστρα εξοπλισμού 
➢ Προτείνεται η προμήθεια δύο προκατασκευασμένων οικίσκων (τύπου container) 

που θα στεγάζουν το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος της εγκατάστασης και τους 
ηλεκτρολογικούς πίνακες καθώς και χώρους γραφείου. W.C., πίνακα ελέγχου κτλ. 

➢ Επιπλέον να γίνει προμήθεια στεγάστρων υποδοχής εξοπλισμού που θα 
εγκατασταθούν κοντά στην βιολογική βαθμίδα για να εξυπηρετούν τις ανάγκες 
τους. Στα στέγαστρα θα εγκατασταθεί ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ο παρακάτω 
εξοπλισμός: 
o φυσητήρες αερισμού της βιολογικής επεξεργασίας 
o φυσητήρες καθαρισμού μεμβρανών 
o εξοπλισμός χημικών, στον οποίο περιλαμβάνονται το δοχείο χλωρίου, οξέως 

καθώς και οι δοσομετρικές αντλίες για τον καθαρισμό των μεμβρανών. 
o αντλίες διηθημάτων 
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o απαραίτητοΙ ηλεκτρικοί πίνακες 
 
Επεξεργασία ιλύος 
➢ Η περίσσεια ιλύος, μέσω των αντλιών περίσσειας που εγκαθίστανται παράπλευρα 

της δεξαμενής μεμβρανών να οδηγείται σε προκατασκευασμένη δεξαμενή 
συγκέντρωσης/πάχυνσης. 

➢ Ακολούθως από την δεξαμενής ιλύος η λάσπη να οδηγείται μέσω αντλιών 
προοδευτικής κοιλότητας, στην μονάδα αφυδάτωσης ιλύος, η οποία να στεγάζεται 
σε ένα ανεξάρτητο προκατασκευασμένο οικίσκο container με τον απαραίτητο 
εξοπλισμό. 

➢ Η αφυδάτωση της ιλύος να γίνεται με χρήση κοχλία αφυδάτωσης, δυναμικότητας 3 
m3/h. Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της μονάδας σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
να είναι: 
o Πενθήμερη εβδομαδιαία λειτουργία και 7ωρη ημερήσια λειτουργία 
o Συγκέντρωση στερεών στην αφυδατωμένη ιλύ:  18 % 
o Συγκέντρωση στερεών στην εισερχόμενη ιλύ: 1% 

➢ Για την υποβοήθηση της αφυδάτωσης και την παρασκευή του διαλύματος 
πολυηλεκτρολύτη 0,2 % κ.β., να εγκατασταθεί μία μονάδα προετοιμασίας 
πολυηλεκτρολύτη, δυναμικότητας 500 L/h.Το συγκρότημα να περιλαμβάνει: 
o Χοάνη αποθήκευσης στερεού πολυηλεκτρολύτη με στεγανό καπάκι και 

δοσομετρικό κοχλία 
o Διαμέρισμα παρασκευής υγρού διαλύματος με ανοξείδωτο αναδευτήρα σταθερών 

στοφών. 
o Διαμέρισμα ωρίμανσης διαλύματος με ανοξείδωτο αναδευτήρα σταθερών 

στροφών 
o Δεξαμενή αποθήκευσης έτοιμου διαλύματος, με ανοξείδωτο αργόστροφο 

αναδευτήρα. Στην δεξαμενή αποθήκευσης να εγκατασταθούν δύο ζεύγη 
ηλεκτροδίων, το ένα για τον έλεγχο της παρασκευής και το δεύτερο για την 
προστασία των δοσομετρικών αντλιών. 

o Ηλεκτρικό πίνακα διανομής και αυτοματισμών. Οι χειρισμοί να μπορεί να γίνονται 
και χειροκίνητα και αυτόματα. 

➢ Η μονάδα να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα, ενώ η διάταξη να 
περιλαμβάνει χοάνη υποδοχής του υλικού, δοσομετρικό κοχλία της σκόνης και 
τμήμα διάλυσης του στερεού, που θα αποτελείται από δεξαμενή ορθογωνικής 
διατομής εξοπλισμένη με αναδευτήρες καθέτου λειτουργίας. 

➢ Η δεξαμενή να χωρίζεται με διαφράγματα σε επιμέρους διαμερίσματα που σκοπό 
έχουν την σταδιακή διαλυτοποίηση του υλικού και ωρίμανση του διαλύματος μέχρι 
την τελική έξοδο του διαλύματος από τη διάταξη. Το προσφερόμενο σύστημα να 
είναι πλήρως αυτοματοποιημένο και να χρησιμοποιεί σκόνη πολυηλεκτρολύτη, ο 
οποίος θα αποθηκεύεται εντός της αντίστοιχης χοάνης υποδοχής, επαρκούς 
χωρητικότητας για λειτουργία της μονάδος αφυδάτωσης για μεγάλο χρονικό 
διάστημα.  

➢ Το διάλυμα του πολυηλεκτρολύτη να παραλαμβάνεται από δύο δοσομετρικές 
αντλίες, (η μία εφεδρική), δυναμικότητας έως 30-150 L/h και να τροφοδοτούν το 
διάλυμα στο δοχείο κροκίδωσης ανάντη του κοχλία. 

➢ Οι αντλίες να διαθέτουν ρύθμιση της παροχής τους για τον συγχρονισμό τους με τη 
λειτουργία των αντλιών τροφοδοσίας λάσπης στο συγκρότημα αφυδάτωσης. 

➢ Η ιλύς, μετά την έξοδό της από το κοχλία αφυδάτωσης, να οδηγείται σε κεκλιμένο 
κοχλία ο οποίος την απορρίπτει σε ειδικό κάδο εκτός του οικίσκου. Ο κοχλίας να 
είναι χωρίς άξονα, με ανοξείδωτη σκάφη και δυναμικότητα 5,0 m3/h. 

➢ Το σύστημα επεξεργασίας ιλύος να διαθέτει πλήρες αυτόνομο τοπικό σύστημα για 
την εποπτεία και την αυτόματη λειτουργία του συγκροτήματος. Όλες οι βασικές 
παράμετροι εποπτείας και ασφάλειας του συγκροτήματος να επαναλαμβάνονται 
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στο κεντρικό σύστημα ελέγχου. Μετά την ομαλή εκκίνηση του συγκροτήματος, το 
τοπικό σύστημα ελέγχου να είναι επαρκές για την ανεπιτήρητη λειτουργία του. Ο 
έλεγχος λειτουργίας όλου του εξοπλισμού του συστήματος αφυδάτωσης, να γίνεται 
από τον τοπικό πίνακα ελέγχου λειτουργίας της μονάδας, ο οποίος θα βρίσκεται 
εντός του οικίσκου. Στον τοπικό πίνακα να υπάρχει γενικός διακόπτης με δύο 
θέσεις ON και OFF. Στη θέση ON τα μηχανήματα να μανδαλώνονται μεταξύ τους 
και να λειτουργούν σαν ομάδα, σε ημιαυτόματη φιλοσοφία. Να εκκινούν και να 
παύουν σταδιακά μέσω διακοπτών START, STOP με μία ορισμένη σειρά που 
περιγράφεται παρακάτω εφόσον έχουν εκκινήσει ή παύσει τα μηχανήματα με τα 
οποία είναι μανδαλωμένα. 

➢ Στη θέση OFF οι μανδαλώσεις μεταξύ των μηχανημάτων να παύουν να ισχύουν, 
και κάθε μηχάνημα να μπορεί να λειτουργήσει μόνο του ανεξάρτητα από τα 
υπόλοιπα (μέσω των ίδιων διακοπτών START-STOP), σε χειροκίνητη φιλοσοφία. 
Oι χειρισμοί όλων των μηχανημάτων να γίνονται από τον τοπικό πίνακα μέσω 
μπουτόν START-STOP. Η διάταξη πολυηλεκτρολύτη να υποστηρίζεται από 
ξεχωριστό υποπίνακα δεδομένου ότι θα περιλαμβάνει πλήθος εξοπλισμού. 

 
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.  
 
Βοηθητικά δίκτυα 
Δίκτυο στραγγιδίων 
Το δίκτυο ακάθαρτων και στραγγιδίων να αποχετεύει τα ακάθαρτα των WC, τα νερά 
έκπλυσης, τα στραγγίδια της αφυδάτωσης, κ.λπ. με βαρύτητα, πίσω στην δεξαμενή 
εξισορρόπησης για επανεπεξεργασία. 
Δίκτυο ύδρευσης και βιομηχανικού νερού 
➢ Να κατασκευασθεί πλήρες δίκτυο ύδρευσης εσωτερικά της εγκατάστασης 

επεξεργασίας λυμάτων που θα εξυπηρετεί τον οικίσκο εξυπηρέτησης και την 
παρασκευή χημικών. Το δίκτυο ύδρευσης να ξεκινάει από την είσοδο του γηπέδου 
της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, όπου θα εγκατασταθεί σε ειδικό 
φρεάτιο υδρομετρητής και να είναι πλήρως εξοπλισμένο με δικλείδες και λοιπά 
εξαρτήματα. 

➢ Το δίκτυο βιομηχανικού νερού να καλύπτει τουλάχιστον: 
o Πλύση δεξαμενών και λοιπών χώρων της ΕΕΛ 
o Πλύση εξοπλισμού 
o Προετοιμασία χημικών διαλυμάτων 
o Πυρόσβεση 

➢ Οι υπαίθριες υδροληψίες του βιομηχανικού νερού για πλύση να διαμορφωθούν 
από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα ή πολυαιθυλένιο ύψους περί τα 90cm από το 
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δάπεδο εργασίας με ball valve και ειδικό τεμάχιο κατάλληλης διαμέτρου για 
σύνδεση με μάνικα.  

➢ Για την άρδευση των δένδρων, φυτών, θάμνων και χώρων πρασίνου που 
προβλέπονται στην εγκατάσταση να κατασκευασθεί δίκτυο άρδευσης από 
σταλακτιφόρους πλαστικούς αγωγούς, που θα συνδεθούν με το δίκτυο 
βιομηχανικού νερού. 

➢ Οι σωληνώσεις με βιομηχανικό νερό να χρωματιστούν με διαφορετικό χρώμα από 
τις σωληνώσεις του δικτύου ύδρευσης, ενώ σε κάθε υδροληψία να τοποθετηθεί 
πινακίδα ενημέρωσης για την αποφυγή συμβατικής χρήσης του βιομηχανικού 
νερού. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για 
την αποφυγή μόλυνσης του δικτύου πόσιμου νερού από το δίκτυο βιομηχανικού 
νερού. 

➢ Η διαστασιολόγηση του δικτύου βιομηχανικού νερού να γίνει με συντελεστή 
ταυτοχρονισμού μεγαλύτερο από 70%. Η υδροληψία του δικτύου βιομηχανικού 
νερού να γίνεται από δεξαμενή επαρκούς όγκου, από όπου να αναρροφά το 
πιεστικό συγκρότημα, που θα περιλαμβάνει κατ’ελάχιστο δύο αντλίες (η μία 
εφεδρική) κατάλληλης παροχής και μανομετρικού και πιεστικό δοχείο. 

➢ Η υδροληψία του βιομηχανικού νερού να γίνεται από τις εκροές της Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Λυμάτων. Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά ή ποιότητα του 
βιομηχανικού νερού να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του πίνακα 2 της ΚΥΑ 145116 
(ΦΕΚ 354Β/2011). 

 
Δίκτυο πυρόσβεσης – Ενεργητική πυροπροστασία 
➢ Να τοποθετηθεί δίκτυο πυρόσβεσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 
➢ Να εγκατασταθούν τουλάχιστον δύο πυροσβεστικοί κρουνοί, που θα 

τροφοδοτούνται από το δίκτυο βιομηχανικού νερού της ΕΕΛ. Στη περίπτωση που 
απαιτείται η κατασκευή ανεξάρτητου υδροδοτικού δικτύου πυρόσβεσης, το δίκτυο 
να είναι σύμφωνο με τις Πυροσβεστικές Διατάξεις. 

 
Διαμόρφωση του χώρου 
Εσωτερική οδοποιία 
➢ Να κατασκευαστεί κατάλληλο δίκτυο οδοποιίας για την πρόσβαση προς όλες τις 

μονάδες επεξεργασίας και τα κτίρια της εγκατάστασης όπως φαίνονται στην γενική 
διάταξη έργων. 

➢ Όλοι οι δρόμοι να είναι ασφαλτοστρωμένοι με ελάχιστο πλάτος 4m και με μέγιστη 
κατά μήκος κλίση 8%. Στις περιοχές του έργου όπου είναι πιθανή η στάση ή 
στάθμευση οχημάτων να παρέχεται επιπλέον χώρος για την απρόσκοπτη διέλευση 
άλλων οχημάτων καθώς και επαρκής χώρος ελιγμών. 

➢ Η κατασκευή του οδοστρώματος να αποτελείται από μία στρώση υπόβασης 
πάχους 0,10m σύμφωνα με την ΠΤΠ Ο-150, μία στρώση βάσης πάχους 0,10m 
σύμφωνα με την ΠΤΠ Ο- 155, ασφαλτική προεπάλειψη, ασφαλτική στρώση βάσης 
με ασφαλτόμιγμα πάχους 50 mm σύμφωνα με την ΠΤΠ Α-265 και ασφαλτική 
στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτικό σκυρόδεμα πάχους 50 mm σύμφωνα με την 
ΠΤΠ Α-265. 

➢ Οι ελάχιστες ακτίνες καμπυλότητας (στον άξονα της οδού) για τη διακίνηση των 
βυτιοφόρων και φορτηγών να μην είναι μικρότερες από 10 m, ενώ για τα επιβατικά 
οχήματα 8 m.  

➢ Όλοι οι δρόμοι να έχουν κατάλληλη επίκληση, τουλάχιστον 1%, για την 
διευκόλυνση απορροής των ομβρίων. 

 
Εξωτερικός φωτισμός 
Να εγκατασταθεί δίκτυο φωτισμού μετά από την εκπόνηση σχετικής ηλεκτρολογικής 
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μελέτης. 
 
Έργα πρασίνου 
Να γίνει κατάλληλη διαμόρφωση και φύτευση μη φυλλοβόλων δένδρων στους 
ακάλυπτους χώρους εσωτερικά της ΕΕΛ και περιμετρικά της περίφραξης της 
Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων. Θάμνοι και καλλωπιστικά φυτά να φυτευτούν 
και σε επιλεγμένους χώρους εντός των εγκαταστάσεων. Οι φυτοκαλύψεις να γίνουν με 
διάστρωση οργανικού χώματος, ενώ για την άρδευσή τους να χρησιμοποιηθεί 
βιομηχανικό νερό. 
 
Περίφραξη 
Περιμετρικά του γηπέδου των εγκαταστάσεων επεξεργασίας να τοποθετηθεί 
περίφραξη ελάχιστου ύψους 2 m, από γαλβανισμένο σύρμα. Στις εισόδους της ΕΕΛ να 
τοποθετηθεί συρόμενη ή ανοιγόμενη μεταλλική θύρα. 
 
Αποχέτευση Ομβρίων 
Για την αποστράγγιση του εσωτερικού χώρου της εγκατάστασης, το δίκτυο οδοποιίας 
και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου να έχουν κατάλληλες κλίσεις, ώστε να 
εξασφαλίζεται η ταχεία απορροή των ομβρίων προς το φυσικό αποδέκτη. Η απορροή 
των ομβρίων να γίνεται επιφανειακά. 
 
Σήμανση 
Στους χώρους των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων να εγκατασταθούν 
ευδιάκριτες επιγραφές σε περίοπτες και κατάλληλες θέσεις. Ειδικότερα: 
- στην είσοδο επικίνδυνων περιοχών, για την προειδοποίηση κινδύνου (π.χ. υψηλή 
στάθμη θορύβου, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, επικίνδυνα χημικά, κτλ.). 
- για την κοινοποίηση ειδικών υποχρεώσεων ή απαιτήσεων που επιβάλλονται για την 
είσοδο στον χώρο (π.χ. απαγόρευση του καπνίσματος, χρήση γυαλιών ασφαλείας, 
ακουστικών κτλ.). 
- για τον εξοπλισμό ασφαλείας της περιοχής (π.χ. έξοδοι κινδύνου, εξοπλισμός 
διάσωσης, κουτί πρώτων βοηθειών κτλ.). 
 
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 

Απόφ. Περιφ ΑΠ: 
1101/12-04-2017 Δ/νσης 
Υγειονομικού Ελεγχου & 

Περιβαλλοντικής 
Υγιεινής ΠΕ Πειραιώς και 

Νήσων  

ΚΥΑ 
5673/400/1
997(επιφαν

ειακός 
αποδέκτης) 

ΚΥΑ 145116/2011 
Όρια 

Επαναχρησιμοποίησ
ης για απεριόριστη 

άρδευση  

Προτεινόμενα 
Όρια 

Επεξεργασμένων  

Βιοχημικά Απαιτ. 
Οξυγόνο, BOD5 

25 25 10 10 

Χημικά Απαιτούμενο 
Οξυγόνο, COD 

125 125 - 60 

Ολικά αιωρούμενα 
στερεά, TSS 

35 35 10 2 

Ολικό Άζωτο, ΤΝ - 15 - 10 

Αμμωνιακό Άζωτο - -  2 

Ολικός Φώσφορος, ΤΡ - -  4 

Διαλυμένο Οξυγόνο 5 - 5 5 

Θολότητα - -  
4 
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Κολοβακτηριοειδή TC  
< 250 cfu / 

100 ml 
< 2 cfu / 100 ml < 2 cfu / 100 ml 

Κολοβακτηριοειδή TC  
< 100 cfu 

/100ml 
< 20 cfu /100ml < 20 cfu /100ml 

 
➢ 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 “Σπορτέζα” νότια του οικισμού Σκάλα 
της Νήσου Αγκιστρίου.  

➢ 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 ΑΕΠΟ 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 
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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 
➢ 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 
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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 εκπομπές καπνού µε τιµές Ringelmann > 0,5 να 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 του κάθε ενδιαφερομένου που πρόκειται να συνδεθεί με τη μονάδα, πριν 
την έναρξη της λειτουργίας της ή εντός εξαμήνου από την έναρξη ισχύος της ΑΕΠΟ 
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. 
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. 
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➢ 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, 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, 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 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. 

Λοιποί Γενικοί Όροι 
➢ 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 
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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  

 
 
Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης 
«Οικολογική Συμμαχία για την Περιφέρεια Αττικής» κ. Γ. Δημητρίου και κ. Ι. 
Αθανασόπουλος. 
 
Λευκό δήλωσαν : 
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής» κ.κ. Ι. 
Πρωτούλης, Α. Αυγερινού, Σ. Βαλαβάνη, Ε. Γερασιμίδου, Σ. Μπενετάτος, Η. Σιώρας, 
Ν. Χρονοπούλου,  
- ο Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης «Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην 
Αττική Ανταρσία σε Κυβέρνηση ΕΕ ΔΝΤ» κ. Κ. Τουλγαρίδης,  
- η Περιφερειακή Σύμβουλος της παράταξης «Ανυπότακτη Αττική» κ. Μ. Τσίχλη.  
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